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Den genomlärde professorn 
i Jerusalem hade en 

föreläsning på universitetet 
för sina studenter. Efter 
föreläsningen gavs tillfälle till 
frågor.
En av studenterna frågade 
professorn om han trodde på 
under. Det finns olika slag av 
under, svarade professorn, 
små under som exempelvis när 
Röda havets vatten gjordes till 
torrt land och vattnet klövs 
itu så att Israels barn kunde gå 
igenom havet på torr mark. Eller, 
fortsatte professorn, när Jerikos 
murar föll då prästerna stötte i 
sina basuner.

Studenterna tappade hakan. 
Vilka är då de stora undren?

Det är när två ovänner blir 
vänner här på jorden, förklarade 
professorn.
Lärdom: Inget är omöjligt för 
Gud, men för oss människor är 
det värre.
De små undren står Gud för, de 
stora undren står vi människor 
för.

Att Jesus uppstått från de 
döda, det är för Gud ett 

”litet” under. När vi människor 
ber om förlåtelse, eller förlåter 
varandra det är det ”stora” 

undret.
När vi kristna möter människor 
som frågar oss om vi tror på 
under, kan det vara bra att 
komma ihåg att för Gud är inget 
omöjligt.

En vanlig fråga. Tror du att Jesus 
verkligen gick på vattnet?

Svar: Som människa använde han 
alltid båt. Men han är också Gud 
och Guds Son och när han
uppenbarar sig för lärjungarna 
som Gud, kan han komma till dem 
på vattnet. Det är bara Gud som 
går på vatten, och han behöver 
inte ens vatten för att komma till 
dem!

När Petrus insåg att han hade 
Gud i båten, föll han som död 

ner i båten och bad Jesus att ta 
honom därifrån. Jag passar inte in 
här, sa han. Jesus hade visat sig i 
sin gudomliga härlighet. Det blev 
för mycket för Petrus.

Det stora undret, det är att vi 
människor får ta emot Jesu 

liv, den nya skapelsens liv, och ge 
det vidare till våra medmänniskor. 
”Saliga är de som stiftar frid” 
påminner Jesus oss om.
Det är att leva i uppståndelsen 
kraft. Vilket under!
Lars-Olof Stomnell

Tror professorn på under ?
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Sommaren är snart här, en tid 
på året som många längtar 

efter för sommar förknippas 
med sol, värme, ledighet, 
semester och fest. Sommaren 
sammanfaller också med den 
tiden på kyrkoåret som kallas 
Trefaldighetstiden som med sin 
gröna liturgiska färg vill lyfta fram 
växandet i den kristna tron. 

Trots sommarens festliga 
karaktär kallas paradoxalt 

nog Trefaldighetstiden för den 
”festlösa delen” av kyrkoåret. 
Stämmer det verkligen? 
Visserligen hör de viktigaste 
högtiderna Påsk, Pingst och Jul 
till en annan del av kyrkoåret men 
för den skull är Trefaldighetstiden 
långt ifrån festlös. 

Bland alla dessa ”vanliga” 
söndagar som i och för sig 

tar upp viktiga teman som berör 
det kristna livet, firar vi viktiga 
söndagar som genom sin karaktär 
och budskap avviker helt eller 
delvis från den gröna vågen som 
präglar kyrkoåret mellan Pingst 
och Domsöndagen. 
Till exempel påminner oss 
Johannes Döparens födelsedag       
om vägröjaren Johannes, 

Apostladagen vill lyfta fram 
kyrkans grund och uppgift, 
och Kristi Förklarings dag visar 
på Jesu gudomlighet även här på 
jorden. Så även Trefaldighetstiden, 
liksom andra tider på kyrkoåret, 
innehåller både fest och vardag. 

Men vi får inte glömma att 
varje söndag, oavsett 

karaktär och liturgisk färg är en 
festdag eftersom det som i första 
hand firas är Uppståndelsen, det 
vill säga anledningen till att kyrkan 
lever och verkar än idag.

Även i år kommer vi att variera 
våra gudstjänster under 

sommartiden: i pastoratets 
tre kyrkor kommer det att 
firas helgmålsbön, mässa och 
gudstjänst. 

Välkommen till din kyrka 
för att fira gudstjänst i 

Trefaldighetstiden!

Luca Cesarini, komminister i 
Torestorp, Öxabäck och Älekulla

Sommaren är här: sol, ledighet och Trefaldighetstid!
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Sverige får sitt andra helgon!

Den 15 mars kom det efterlängtade beskedet från Vatikanen. Det blev 
fastställt att den 5 juni 2016 får Sverige sitt andra helgon någonsin, den heliga 
Elisabeth Hesselblad, född i Fåglavik i Västergötland år 1870 och död i Rom år 
1957. Händelsen är unik: det är första gången sedan år 1391 som en svenska 
helgonförklaras, den första var heliga Birgitta av Vadstena (1303-1373). 

Nu har turen kommit till en kvinna som efter en tid som sjuksköterska i New York, 
dit hon emigrerade för att försörja sin familj, flyttade till Rom och blev birgittinsk 
nunna. Därifrån skapade hon en bro mellan Sverige och Italien men också mellan 
den Svenska och den Romersk katolska kyrkan. Men vägen dit var varken rak eller 
självklar. Elisabeth Hesselblad var uppfostrad i den lutherska kyrkan, där hon också 
var döpt och konfirmerad, och hon hade många teologiska funderingar. 

Något som låg henne varmt om hjärtat var kyrkans enhet. Hon återkom gärna till 
frågan varför vi var splittrade i så många olika samfund, när nu Jesus hade sagt att 
vi skulle vara ”en hjord med en herde”. Heliga Birgitta, som hon fick läsa om i skolan, 
blev hennes självklara förebild och när hon under en resa till Rom fick se hennes 
bostad började hon att arbeta febrilt för att återföra den under birgittinsk ägo. Hon 
engagerade sig också i att reformera den birgittinska orden så att den blev utåtriktad 
och spridd i hela värden. 

Tack vare Elisabeth Hesselblad återvände Birgittinerna till Sverige efter 
reformationen i och med att nya kloster grundades i Djursholm år 1923 och i 
Vadstena år 1935. Dessa blev viktiga redskap för att i sann birgittinsk anda verka för 
kyrkans enhet genom kontakter och goda relationer med omgivningen. 
Birgittahuset i Rom, i vars klostergård Elisabeth Hesselblad ligger begraven, har sedan 
år 1931 blivit en självklar referens för skandinaver som åker till Rom. Där är alla 
välkomna, oavsett nationalitet och trosåskådning. Gästfriheten sträckte sig även till 
de nödlidande. 

Under kriget ska Moder Elisabeth ha gömt judiska flyktingar och där inrättat en 
provisorisk synagoga. 
Nämnas må också att i Birgittahusets källare finns sedan år 1972 ett kapell förvaltat 
av SKUT där det varje söndag firas gudstjänst i Svenska kyrkan ordning.

Den 5 juni kommer ett bli en stor festdag på St Petersplatsen i Rom då Sverige får 
sitt andra helgon. Gästerna förväntas vara många, inte bara från Romersk katolskt 

håll utan även från Svenska kyrkan, det samfund där Elisabeth hade sina rötter. Med 
hennes liv och gärning visade hon att hon ville verka i ett vidare sammanhang och för 
enheten. 

Församlingsblad Sommaren 2016.indd.indd   4 2016-05-04   14:49:51



När hon nu upphöjs till helgon, bör hon betraktas som en förebedjare och förebild 
inte bara för ett enskilt samfund utan för hela Sveriges befolkning. Därför kan vi 
instämma i den världsvida kyrkans lovsång och vädjan: Heliga Elisabeth av Sverige, 
bed för oss!         Luca Cesarini
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Elisabeth Hesselblad som sjuksköterska i 
New York och nunna i Rom. 

Birgittahuset i Rom som i 19 år var den 
Heliga Birgittas bostad. 

Avtackning av kyrkoherden!

Kyrkoherde Markus Wallgren 
avtackades vid en avskedspredikan 
i Torestorps kyrka på Annandag 
påsk. Som avskedsgåva överläm-
nades en ikon, föreställande den 
”Gode Herden”.
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Döpta 
 Torestorps kyrka     
 Lukas Mats Johnsson, Hägghult 6.               
                                                                                
                                         Älekullas kyrka
                                                 Noel Stig Daniel Svensson Laurén, Skogsbygden Skog 1.
                                                 Alice Inger Christina Nilsson, Skållared 6.     

 Öxabäcks kyrka
 Nova Anita Irené Henningsson, Ternoffs Väg 2A Överlida.

Bön för pastoratet i vår och sommar!
Efter en önskan från några församlingsbor så skapar vi nu en möjlighet för den som 
vill att komma samman med andra syskon för att be för Torestorps pastorat och för 
vår bygd. Det känns angeläget att göra denna bönesatsning just nu, då arbetet är 
igång med att att finna och tillsätta både en ny kyrkoherde och en till kantor.
Direkt efter söndagens 11:30 gudstjänst varje vecka, (ca 12:45) samlas vi i
församlingshemmet på orten där gudstjänsten ägt rum, till en kort och mycket enkel
bönesamling där vi ber för våra församlingar, med fokus på tillsättningen av de båda
tjänsterna. Tjänstgörande präst eller diakon ansvarar. Välkommen att vara med, vid 
en eller flera tillfällen, låt oss söka Guds ledning för framtiden!”

Ny bönesjalsgrupp i höst!
I början av hösten startar vi upp “Sticka en maska, be en bön”. igen, denna gången 
i Älekulla församlingshem. Vill du förändra världen genom bön, samtidigt som du 
får dyka ner i stickningen kreativa värld, är du varmt välkommen att vara med! 
Vi stickar sjalar till människor som behöver omtanke och förbön, och under hela 
tillverkningsprocessen ber vi för dem. Dessa “bönesjalar” blir till konkreta uttryck 
för Guds omsorg om den personen som får den. Datum är inte bestämt ännu, men 
mer info kommer i nästa församlingsblad, samt via facebook och vår hemsida www.
torestorpspastorat.se. Är du intresserad av att vara med eller veta mer går det bra 
att redan nu kontakta diakon Emma Josefsson på emma@torestorpspastorat.se eller 

på tel 0320-56339. Vi ses! 

Åtgärd av gravstenar på våra kyrkogårdar.
Till de gravrättsinnehavare som vid vår gravstenskontroll besvarade vår enkät med 
att de själva åtgärdar och gör sina gravstenar godkända. Vill vi här påminna om att de  
gravrättsinnehavare som ej åtgärdat detta gör det så fort som möjligt.

Torestorps pastorat
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Expeditionen
Expeditionen är oftast öppen 
månd. - torsd. kl. 9.00 - 12.00
Epostadresser se  
www.torestorpspastorat.se

Kanslist Marita Claesson
växel 0320-563 30
fax 0320-555 90
info@torestorpspastorat.se
Ekonom Sven-Olof Knapasjö
direktnr                            0320-563 32

Präster 
Vik. Kyrkoherde Lars-Olof Stomnell
tel.nr 070- 610 20 25    
Komminister Luca Cesarini
direktnr 0320-563 33

DIAKON 
Emma Josefsson           
direktnr  0320-563 39     

Musiker
Kantor Martin Kahnberg 
direkt                             0320-563 34

Pedagog
Församlingspedagog Gunilla Fogelberg
direkt 0320-563 35

Vaktmästare
Jan Karlsson (Torestorp)
direkt                               0320-563 36 
Gerd Trommestad (Älekulla) 
direkt                               0320-563 37 
Oskar Berger (Öxabäck) 
direkt                               0320-563 38 

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

 Kontakt
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www.torestorpspastorat.se.

MUSIKGUDSTJÄNSTER I SOMMAR  LÖRDAGAR KL. 18.00.

  2   juli         Älekulla kyrka           ”En afton med läsarsånger”
                                                        Anna-Carin Karlsson och Luca Cesarini
  9  juli          Öxabäcks kyrka        ”Säg, minnes du psalmen vi sjöngo?”                         
                            Psalmförfattarna och deras psalmer.
                                                        Birgit Fast och Lars-Olof Stomnell
  16  juli        Torestorps kyrka     ”Prisa Herren, min själ”
                                                        Lovsångskväll med Mikael Granlund m.fl.
                                                        Luca Cesarini                                                     
  23  juli         Älekulla kyrka          ”Säg, minnes du psalmen vi sjöngo”                                                      
                                          Psalmförfattarna och deras psalmer.
                                                        Birgit Fast och Lars-Olof Stomnell
  30  juli         Öxabäcks kyrka      ” Sånger och psalmer som berör”.
                                                        Per-Ove Esbjörnsson och Minnenas kör.
                                                Lars-Olof Stomnell
  6  augusti    Torestorp                ” Sånger och psalmer som berör”
                                                        Per-Ove Esbjörnsson och Minnenas kör
                                                Lars-Olof Stomnell 
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+ Mässa
* Efter tjänsten Bön för pastoratet i 
församlingshemmet
Fril.gtj. Friluftsgudstjänst
LC Luca Cesarini

Juni 
5 2 :a sönd. e. tref.   18:00 LOS
    Köravslutning 
12 3:dje sönd. e. tref. 9:30 + LC 18:00 LC 11:30 * LC 
19 4:de sönd. e. tref. 11:30 * LC 9:30 + LC 18:00 LC
25 Midsommardagen  9:30 + LC 11:30 LC  
26 Joh. döparens dag 11:30 * AL    9:30 + AL

Juli                                                                  
2   18:00 LC Musikgtj.     
3 6:e sönd. e. tref. 9:30 + LC    11:30 * LC    
9      18:00 LOS Musikgtj.                  
10 Kristi förkl. dag 11:30 * LOS EJ 9:30 + LOS EJ               
16  18:00 LC Musikgtj.                                             
17 8:e sönd. e. tref.     9:30 + LC EJ    
23   18:00 LOS Musikgtj. 
24 9:e sönd. e. tref. 9:30 + LOS EJ    11:30 * LOS EJ  
30      18.00 LOS Musikgtj.  
31 10:e sönd. e.tref. 11:30 * LOS 9:30 + LOS 

Augusti 
6  18.00 LOS Musikgtj.   
7 11:e sönd. e. tref.  11:30 HF Fril.gtj. 9.30 + HF 
14 12:e sönd. e. tref. 9:30 + LOS EJ  
21 13:e sönd. e. tref. 11:30 * LC EJ 9:30 + LC EJ 
28 14:e sönd e. tref. 11:30 * Vik EJ    9:30 + Vik EJ

September 
4 15:e sönd. e. tref. 9:30 + LC 16.00 LC 11:30 LC 
11 16:e sönd. e. tref. 11:30 LC  9:30 + LC 16:00 LC  
18 17:e sönd. e. tref. 9:30 + Vik  11:30 Vik 
25 18:e sönd. e. tref. 16:00 LC 11:30 LC 9:30 + LC 

Torestorp Älekulla Öxabäck

Redaktör: Marita Claesson 

Foto framsida: Solbritt  Johansson

LOS Lars-Olof Stomnell
EJ Emma Josefsson
HF Hans Falck
AL  Alfons Lindholm
Vik Vikarierande
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