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Det är tiden mellan allhelgonahelg och 
advents- och julfirande. Så som livet är 
ofta: mellan. På väg. En tid att tänka kring 
begränsningen och en tid att möta det 
nya. Dagar då vi lever i höstens falnande 
och påminns om livets förutsättningar: 
Begränsningen, slutet, döden - som 
gränsar till hoppet, början, livet.  
I död möter liv. 
 I den värld som brister 
gör Gud ett val och tar 
plats. Vi firar att Gud blir 
människa. Vi ser det lilla 
barnet, det är vackert och 
skört - och det är Gud. Låt 
advents- och juletid bära 
tanken vidare. 
Varför allt detta?
 Det är som om det 
kommer in en ny ton. 
En grundton. Kanske är 
det den ton som ljuder i 
själaringningens klockklang 
dagen efter livets sista, densamma 
ton som lägger sig över trakten i 
storklockans första påminnelse om 
att det snart är gudstjänst en söndag.  
Det är livet och tron. 
 I allt det mångahanda där händelserna 
ibland är en ljuv musik och skönhet, 
räcker det att en tonslinga stäms om 
för att förändra allt. Kanske passar 
även den nya melodin in, kanske skapar 
den spänning och dynamik, eller får den 
hela livsverket att ge upp. 
 Jag tänker på den nya ton som 
kommer med barnet som föds. In i 
världen av död och begränsning föds en 

evighetston. Den visar sig stämma med 
mycket av det som finns här redan. Det 
är som om den vill samla melodin till sig 
igen. 
Forma evighetssången på nytt.  
De spridda melodierna samlas till 
stämmor i gemenskapen, de toner som 
är på väg att dö ut får nytt hopp. 
 Liv fyller luften, som tonen av den 

stora klockans första 
klang i en själaringning 
eller en söndagmorgon.  
Grundtonen möter från 
Gud. Runt honom som är 
tonen själv - Jesus Kristus 
- formas din personliga 
melodislinga i harmoni 
och dynamik, skönhet och 
spänning. 
 Frälsningen kan 
beskrivas som att bli 
stämd i himmelens 
ton. Sjung med i livet.  

Grundtonen är en person. Den är 
utmanande. Den bjuder din melodi att 
stämma in i en sång som förändrar 
världen. Ett vackert verk som talar om 
rättfärdighet och nytt, evigt liv. Nu .
 Sjung en julsång.  

En ton - en sång

Frälsningen 
kan beskri-
vas som att 
bli stämd i 
h i m m e l e n s 
ton.

Bilden på framsidan är processions-
korset i Torestorps kyrka, tillverkat av 
Eva Spångberg, G:a Hjelmseryd, som 
avled under hösten. 
Kristus Konungen, segrande över dö-
den, sträcker ut inbjudande armar.
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Påsk
Jul

Sjung i kör
Är du intresserad av att sjunga och vill pröva på lite olika stilar och 
sammanhang, så finns det en form för det i Torestorps pastorat. 
Projektkören är en kör för alla - både rutinerade körsångare och folk som 
aldrig sjungit en ton. 
 Det är tänkt att kören medverkar i några gudstjänster varje år, men 
som sångare kan man vara med vid de tillfällen som passar. Inför varje 
gudstjänstmedverkan övar kören några gånger. Som körsångare deltar man 
i övningarna i den mån man har möjlighet, dock gärna minst vid ett tillfälle 
innan gudstjänsten.
 
Projektkören kommer sjunga på Trettondedag jul vid en musikgudstjänst i 
julens tecken. Inför detta kan man öva vid följande tillfällen:

• 27/12 19-21 i Öxabäcks församlingshem 
• 3/1 19-21 i Öxabäcks församlingshem 
• 6/1 14-15:30 i Öxabäcks kyrka (musikgudstjänsten börjar 16:00)

På Annandag påsk blir det en mässa i Torestorps kyrka med lite nyare 
tongångar: ”I påskens glädje” skriven av Mikael Ryde, kyrkomusiker i 
Ulricehamn. Vid någon av övningarna inför detta kommer han att medverka 
och inspirera. Första övning inför detta kommer vara i slutet av februari - 
håll utkik på hemsidan och på Facebook.

Projektkören är tänkt som en öppen och tillgänglig form av kör. Hoppas att 
många känner inspiration att vara med och sjunga - och att alla känner sig 
välkomna att delta. Naturligtvis finns det möjlighet även för folk utanför 
pastoratets gränser att vara med och sjunga! 
 Se hemsidan för info eller kontakta Martin eller Joakim. 
 Välkommen att vara med!

Jade
musikalisk workshop och kör.
Jade träffas onsdagar 16:30-
18:00 i Öxabäcks församlingshem, 
och 16.30 - 17.00. Vi inleder med 
fika och sedan sång och musik. Här 
finns också möjlighet att vara med 
som musiker.
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Vi har stannat upp inför liv och död, 
eller död och liv. Alla helgonatid, 
och minnesgudstjänster på Alla 
själars dag. Minnen, ljus, klockans 
klang. Traditioner lever kvar, och 
nya seder och bruk kommer till. 
 Kyrkklockans klang i anslutning till 
livets händelser knyter samman det 
egna minnet kring en händelse med 

den veckoliga 
gudstjänsten. 
Den klocka du 
hör ringa nu 
är densamma 
som har ringt 
här i århundra-
den. Till det har 
vi fogat för vår 
tradition mo-
dernare bruk 
av ljuständ-
ning och grav-
smyckning - 

uttryck för sorgen och saknaden. 
 Klockorna är röster som ljuder med 
ett budskap, och med dem tänker man 

sig lovsång och bön. På några av våra 
klockor finns t ex psalmstrofer och bi-
belord i gjutningen.
 När någon dör i församlingen så ring-
er kyrkklockan dagen efter, eller några 
dagar senare. Det kallas själaringning. 
Klockringningen rymmer både medde-
lande och påminnelse. Klockan berättar 
att någon avlidit, och den påminner om 
livet som är idag. 
 Att det kallas själaringning, har att 
göra med att man tidigare tänkte sig 
att att själen på sin väg från denna 
jord skulle banas väg med klockans 
klang. Klockans 
klang ses som 
en röst, en bön. 
Det ansågs vara 
brådskande med 
ringningen, så 
att t ex en gran-
ne, eller kanske 
till och med än-
kemannen själv 
tog sig till kyr-
kan och ringde 

Kyrkklockans  
ton

Klockorna i Öxabäcks kyrktorn

Inskription på Älekullas mindre klocka: "Ära åt Gud"

Lilla klockan i Öxabäck4



om ingen klockare fanns på plats.
 Själaringningen inleds ibland med 
klämtning. Den har olika uttryck i olika 
byar och kring den egna kyrkan har ib-
land olika seder kring klämtning vuxit 
fram. Innan klockringningen startar 
klämtas i de klockor som finns i tornet 

på olika sätt. 
Man slår för 
hand slag 
med kläppen 
som får tona 
ut. Detta 
är dels ofta 
en symoblik 
med tretalet 
involverat , 
men fyller 
också ibland 
funkt ionen 
att meddela 
något om 
den avlidne. 

Det kan vara den dödes ålder, om det 
är en man, kvinna eller barn. 
 I våra kyrkor klämtas det tre gånger 
i den stora klockan, följt av tre gånger i 
den mindre klockan. Detta upprepas tre 
gånger. Efter varje slag klingar tonen ut, 

Kyrkklockans  
ton

Klockorna i Torestorps kyrktorn. Mellan-, stora- och lillklockan.

Klockorna i Älekulla kyrktorn.

Stora klockan i Torestorps kyrka

det är stillhet. Detta sker på samma 
sätt oavsett vem som avlidit - här 
kan man alltså inte utläsa något om 
huruvida det är man eller kvinna 
som avlidit, eller åldern. I Öxabäck 
gör man så att man om det är ett 
barn som avlidit inleds klämtningen 
i den lilla klockan. 
 Efter klämtningen startas båda 
klockorna och de får ringa i ungefär 
en kvart. Under tiden är kyrkan öp-
pen och ljusbäraren samt altarljusen 

är tända, och anhöriga är välkomna in i 
kyrkan under själaringningen. I Älekullla 
och Tores-
torp sker sjä-
laringningen 
klockan 10, 
och i Öxabäck 
klockan 11. 
 Samtid igt 
är det, och 
det kanske är 
den beståen-
de tolkningen 
av själaring-
ningen, en 
uppmaning till 
bön. När man 
hör klockan 
klämta och ringa en förmiddag, så är 
det en påminnelse om livets förutsätt-
ningar. Det är ett meddelande om att 
någon i närheten just mist en anhörig. 
Där blir det också en uppmaning till bön 
och omsorg. Klockans klang får bli en 
hoppets ton över bygden och in i hjärta 
och liv. 
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Kyrkokörerna
Öxabäcks Kyrkokör övar i 
församlingshemmet på Tisdagar 
kl. 19.00.  
Kyrkokören i Torestorp övar i 
församlingshemmet på Onsdagar 
kl. 19.00. 
Kyrkokören i Älekulla övar i 
församlingshemmet på torsdagar 
kl. 19.00.Arbetskretsen

Torestorp Första onsdagen i varje 
månad samlas kretsen i försam-
lingshemmet kl. 16.00. 

Älekulla Andra onsdagen i varje 
månad samlas kretsen i försam-
lingshemmet kl. 18.30. 

Öxabäck Tredje onsdagen i varje 
månad samlas kretsen i försam-
lingshemmet kl. 15.00.

Andakter
Torestorp Kullabyn varje ons-
dag kl. 11.00. Första onsdagen i 
månaden firas veckomässa.

Öxabäck På dagcentralen var-
annan torsdag (ojämn vecka) kl. 
14.00. Kaffe serveras.

 Familjegudstjänster
Välkommen till gudstjänster som 
förhoppningsvis passar alla åldrar! 

11 dec. 16:00 i Öxabäck

18 dec. 16:00 i Älekulla

22 jan. 9:30 i Torestorp

26 feb.  16:00 i Älekulla

Advent, jul & nyår
Adventssöndagarna inleder kyrkoåret, och bjuder på mycket av musik 
och sång förknippad med denna tid. Församlingarnas kyrkokörer finns med 
i flera gudstjänster. 
Julhelgen firas med midnattsmässa i Älekulla, och julottor i Torestorp och 
Öxabäck, också med körernas medverkan. Annandag jul samlas alla för-
samlingarna till gemensam gudstjänst i Älekulla på kvällen. 
Nyårsaftonen innebär nyårsbön, och vid dessa medverkar Martin Kahn-
bergs far Reijo med munspel. 
Trettondedag jul avslutar julhelgen, då det bland annat kan betonas sång-
gudstjänsten i Öxabäck som tar oss med genom julens sånger med Julkören 
(se sid. 3 om du vill vara med i den).

Pga svår allergi måste vi i en del gudstjänster ha avsevärt färre levande ljus 
än vanligt. Församlingarna söker på olika sätt lösa det så bra som möjligt. 
Med gemensam förståelse för situationen, så får vi fira gudstjänst i glädje.

6



Kontakt
Expeditionen
Expeditionen är öppen 
månd. - fred. kl. 9.00 - 12.00
Kanslist Marita Claesson
marita@torestorpspastorat.se
Ekonom Sven-Olof Knapasjö 
sven-olof@torestorpspastorat.se
växel 0320-550 22
fax 0320-555 90
info@torestorpspastorat.se

Präster 
Kyrkoherde Markus Wallgren
Träffas säkrast tisd. 9.00 - 12.00 
direktnr 0320-552 66
mobil 0705-50 25 82
markus@torestorpspastorat.se 
Komminister Luca Cesarini
Träffas säkrast mån. & tor. 9.00 - 12.00
växel 0320-550 22
mobil 070-276 52 95
luca@torestorpspastorat.se

Församlingshemmen
Torestorp 0320-553 05
Öxabäck 0320-594 46
Älekulla 0320-500 79

Musiker
Kantor Martin Kahnberg 
mobil 070-321 35 46
martin@torestorpspastorat.se
Kantor Joakim Svensson 
mobil 0738-14 40 62
joakim@torestorpspastorat.se

Pedagog
Församlingspedagog Gunilla Fogelberg
tel 0320-595 24
gunilla@torestorpspastorat.se                           

Volontär
Broncan Daneberg
mobil 0722-51 20 15
broncan@torestorpspastorat.se

Vaktmästare
Jan Karlsson (Torestorp)
mobil 070-590 60 78
jan@torestorpspastorat.se          
Gerd Trommestad (Älekulla) 
mobil 073-370 71 77
gerd@torestorpspastorat.se
Oskar Mellberg (Öxabäck) 
mobil 073-835 34 03
oskar@torestorpspastorat.se

Torestorp Tor Christoffer Kenneth Ström, Solbergavägen 4

 Elis Natanael Rydh Bönekulla 1

 John Alfred Arnell, Stora Fönhult 2

Älekulla Isabella Sofia Margaretha Johansson, Lövbacken 9A 

 Julia Lina Jansson, Lunden Björkelund 2

Öxabäck Matilda Baumgärtner Paralellvägen 19

Döpta



Med reservation för eventuella ändringar 
och kompletteringar.

Predikoturer i Markbladet & BT, samt kalen-
der på www.torestorpspastorat.se

Dop och andra inslag tillkomer i gudstjäns-
terna allteftersom. Vill du boka in dop eller 
delta på annat sätt i gudsjtänsten så hör av 
dig till Markus eller Luca.

+ Mässa
Lov: Lovsångsgudstjänst
Fam: Familjegudstjänst
Taizé: Musik från Taizé
 
MW Markus Wallgren
LC Luca Cesarini

Redaktör: Marita Claesson
Ansvarig utgivare: Markus Wallgren

Torestorp Älekulla  Öxabäck

En halvtimma i kyrkan

Mässa varje onsdag i  

Torestorps kyrka kl 18:15. 

November     
27 1 adv 18:00 Kör MW 9:30 + Kör MW 11:30 Kör LC
December
4 2 Adv 9:30 + MW  11:30 MW 16:00 Vesper Kör MW
11 3 Adv 18:00 Musikgj.Kör MW     9:30 MW 16:00 Fam Lucia LC 
18 4 Adv 9:30 LC  16:00 Fam LC 11:30 + LC
24 Julafton  23:30 + Kör MW 
25 Juldagen 6:30 Kör LC  8:00 Kör LC
26 Annandag jul  18:00 MW 
31 Nyårsafton 15:00 LC  16:00 LC 17:00 LC
Januari
1 Nyårsdagen 18:00 LC 16:00 LC 11:30 LC
6 Trettonded 11:30 MW 9:30 MW 16:00 Julkör MW
8 1 e trett 9:30 + MW 11:30 MW 16:00 MW
15 2 e trett 16:00 MW 9:30 MW 11:30 + MW
22 3 e trett 9:30 Fam MW 11:30 + LC 16:00 Taizé LC
29  4 e trett 18:00 + LC 9:30 LC 11:30 LC
Februari
5 Kyndelsmäss. 9:30 Kör MW 16:00 Kör MW        18:00 + Kör LC
12  Sexagesima 11:30 MW 18:00 + MW 9:30 MW
19  Fastlagssönd 16:00 + LC 9:30 LC 11:30 LC
22  Askonsdagen 18:15 + MW  
26 1 i fastan 18:00 Lov MW 16:00 Fam LC 9:30 + LC

w
w

w
.torestorpspastorat.se


