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Hösten är här…

En underbar tid: gröda, bär och frukter mognar. Naturens färger 
glöder. Löven faller och vi ser himlen klarare. Det känns gott och 

meningsfullt att tända ljus.

Höst medför ofta nyheter. Skolbarnen börjar en ny termin. Hösten 
2016 är ny för oss alla. 

I Torestorps pastorat har Lars Olof Stomnell slutat efter flera års god 
insats på den vakanta kyrkoherdetjänsten. Vi är alla tacksamma 

för vad han har gett och ser fram emot att han säkert kommer att 
dyka upp i en del gudstjänster också framöver. Hans mantel skall nu 
undertecknad försöka axla, till dess ny ordinarie kyrkoherde är på 
plats. Om detta får vi be och hoppas, att det snart kommer till en god, 
varaktig lösning. Samma gäller den vakanta kantorstjänsten. Till dess 
får vi hjälpas åt med förenade krafter.

I Bibeln står inte mycket om hösten. Det heliga landet har inte årstider 
som vi utan mer bara regntid och torrtid. Men i Ps 84:7 står det: ”…

höstregnet fyller den med välsignelse”.  I vidare bemärkelse syftar 
det på tåredalen, som kan ligga var som helst i våra liv. I snävare 
bemärkelse syftar det på Bakaträdens dal, en alldeles bestämd dalgång 
i det så tårdränkta Mellanöstern.

När fyller höstregnet tårarnas dal med välsignelser? Svar: när 
människor har sin styrka i Gud och söker sig till lovsången i Guds 

hus.

Därför: väl mött i de sköna gudshusen i Torestorp, Älekulla och 
Öxabäck! Där vill Gud välsigna också denna höst!!

  Hälsningar    Owe Johansson, Kinna, pensionerad präst   
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Livet som konfirmationsledare

Det är snart 4 år sedan som jag själv började ta min egna 
konfirmation, då visste jag inte att jag skulle fortsätta som 

konfirmationsledare. Jag visste inte heller att jag skulle tycka det var 
så roligt som jag faktiskt kom att tycka att det var.

För mig handlar konfirmationsledarrollen om att vara en förebild för 
de unga som väljer att konfirmera sig. Att på ett eller annat sätt 

försöka sätta ett avtryck i deras liv och även göra de nyfikna på vad 
det innebär att vara kristen. Men framförallt vill jag bidra till att deras 
konfirmationstid blir en av de roligaste tiderna i livet.

Varje höst möts jag av ett nytt härligt gäng med åttondeklassare. 
De är alltid lika förväntansfulla över vad konfirmationsåret har att 

ge. Det de aldrig vet är att jag oftast är ännu mer förväntansfull.
Jag får varje år träffa ett helt nytt gäng som jag inte vet något om 
men som jag i slutet av konfirmationsåret kommit otroligt nära. 
Gemenskapen som finns mellan konfirmanderna och oss

Nu är det återigen snart höst och ett nytt konfirmationsgäng är på 
ingång. Det är med spänning som jag väntar på att se vad detta år 

har att ge. Dock vet jag redan nu att det kommer bli ett riktigt roligt 
år.
Ett läger på seglarbåten Elida väntar redan i slutet av Augusti. Ett 
läger som alltid är fullt av skratt och glädje. Ett läger som för med sig 
många härliga upplevelser och minnen.

Jag har inga planer på att sluta som konfirmationsledare. Det har 
gett mig mycket som person och även fått mig att växa som 

människa. Och att hela tiden vara omringad av härliga ungdomar gör 
ju helt klart mitt jobb till det absolut bästa.

Carolina Sandblom
Konfirmationsledare
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Nya aktiviteter i Öxabäcks församlingshem 
Hösten 2016

VISCAFÉ
I höst kommer vi anordna viscafe´ med allsång under ledning av 
Birgit Fast, vid två tillfällen :
Torsdag 20 oktober kl 15:00 och  torsdag 1 december kl 15:00        

LÖRDAGSMIDDAG    
Under hösten serveras lördagsmiddagar vid två tillfällen. 
Lördagen den  15:e oktober kl. 12:30.  Sista anmälningsdag  
tisdag  11:e oktober samt  lördagen 26:e november kl. 12:30. 
Sista anmälningsdag tisdag  22:e november
Lördagsmiddagen  kostar  50 kr per person. 
Anmälan till lördagsmiddagarna  lämnas till Inger Kristiansson:  
0320-59134 alt. 076 052 01 34 eller till Sonia Svedberg : 070 25 
73 442

ÖXABÄCKS KYRKOKÖR  90 år  TACKSÄGELSEDAGEN  
söndagen 9 oktober 2016 
I samband med Tacksägelsedagens gudstjänst kl : 16:00  firar vi  
Öxabäcks kyrkokörs 90-årsjubileum
Efter gudstjänsten inbjuds alla till ett kaffesamkväm i 
församlingshemmet där  vi  även  anordnar ett ”Skördelotteri”.  
Behållningen kommer att gå till något behjärtansvärt ändamål.
De som så önskar är välkomna att lämna vinster  till lotteriet  
( t.ex. sylt/saft, bröd/kakor frukt mm.) 
Församlingshemmet hålls öppet under lördagen 8 oktober  
kl 14-16 för inlämnande av ev. vinster till ”Skördelotteriet”. 
Allt är mycket välkommet.
Inför Allahelgona-helgen har vi givetvis också Öppet hus med 
kaffeservering, Fredagen 4 november 10:00-16:30, som vanligt.

VARMT  VÄLKOMNA  hälsar Öxabäcks församlingsråd
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•	 En dag för dig som sörjer
Har du förlorat någon nyss eller tidigare i livet?
Välkommen till en dag för gemenskap och eftertanke kring sorg och saknad.

15 oktober 2016 klockan 9.30 - 15.30 i Skene församlingshem.

Talare är Gunilla Axman, som berättar om personliga erfarenheter av sorgen 
och dess olika faser, samt en läkare som berättar om vad enförlust gör med 
kropp och själ. Under dagen erbjuds möjlighet till samtal och reflektion.

Kostnad inklusive lunch och fika 100.- som betalas kontant under dagen. Ange 
eventuella allergier eller särskilda behov vid anmälan. Sista anmälningsdag är 
den 3 oktober 2016. Det finns ett begränsat antal platser.

Välkommen!

Arrangeras av Svenska kyrkan i Marks och Bollebygds 
kontrakt.
Mer information och anmälan sker till din församlings 
diakon.

•	 “Sticka en maska, be en bön” Nystart hösten 2016
Bön är på riktigt, bön förändrar saker, Gud hör det vi ber och tar våra bördor 
på sig. Kanske förändras också ditt eget sinne, när du ber för någon annan 
under en längre tid.
Vill du också prova att använda din kreativitet som ett redskap för din bön? Var 
med i höst och sticka en sjal till någon som behöver dina förböner i form av 
en tydlig gåva, en bönesjal som omsluter och värmer och påminner om Guds 
kärlek. Ingen kreativ talang är för liten, och kan du inte sticka så lär vi dig! Så 
känn dig varmt välkommen!

I höst träffas vi i Älekulla församlingshem med bönesjalsgruppen 
“Sticka en maska, be en bön” Måndagen den 5/9 kl 18:30 träffas vi för 
en introduktionskväll. för nya deltagare där vi går igenom grunderna i 
bönesjalsstickning. Deltagare som redan gått kursen är välkomna att ansluta 
sig till gruppen vid tillfället därpå, klockan 18:30 den 19/9. 

Anmälan introduktionskvällen samt den fortsatta kursen till Emma Josefsson, 
diakon 0320-56339 eller via mail emma@torestorpspastorat.se senast den 
31a augusti.
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Döpta 
Torestorps kyrka    
Joar Karl Andreas Arnell, Kammarholmen Kullen.

Älekullas kyrka 
Juni Katarina Evelina Andersson, Bostebygd Smedsbo.
Milian Daniel Erik Svedblom, Vråsjövägen 4 Kinna.
Albin Gunnar Åke Nordgren, Smultronvägen 3D  Kinna.
                                                    
Öxabäcks kyrka
Kaylin Malin Ruth Eriksson, Glumse 2.
 

Mässa i stillhet 
Fredagen den 25:e november kommer vi inleda adventstiden 

med en meditativ mässa i stillhet i Torestorps kyrka. 

Många människor i dagens samhälle känner sig stressade, 
och inför julen är denna stress ännu mer omfattande. Många 
människor säger sig också möta Gud när de får chansen att 
varva ner i en kyrka, och därför vill vi nu prova att ge alla en 
möjlighet att varva ner inför julen genom att fira en meditativ 
mässa i stillhet. För att ge folk som arbetar sent eller långt bort 
möjlighet att vara med har vi lagt mässan 20:00, och vi hoppas 
att flera ska vilja slita sig från TV och annat hindrande för att vara 
med.
 
Vi vill också ta tillfället i akt att i tanken förflytta oss bakåt i tiden. 
Vi kommer sjunga några välkända gamla adventspsalmer och 
vi kommer väva in några gamla moment med sång av präst 
och musiker. Naturligtvis finns det också tid för bön, eftertanke, 
stillhet och meditation.
 
Varmt välkomna att uppleva kyrkan på ett nytt gammalt sätt! 
Torestorps kyrka, 20:00 fredagen 25/11.
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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 Owe Johansson
tel.nr                             070-699 66 91     
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.

•	 Fairtradeshoppen åker på turne’...!   
… och gör sitt första stopp i Öxabäcks kyrka. Den lilla fairtradeshoppen som 
funnits i Älekulla kyrka ett tag kommer under hösten att dyka upp i vapenhuset 
i Öxabäcks kyrka. Var gärna med och stöd Svenska kyrkans internationella 
arbete genom att handla fina smycken, presenter och husgeråd där. Allt 
överskott från försäljningen går till Svenska kyrkans internationella arbete och 
Sidas projekt med “Mentormammor” i Södra afrika, där unga mödrar får hjälp 
och stöttning till ett friskare och och tryggare liv. 
Shoppen kommer att vara öppen när kyrkan är öppen och vaktmästare finns 
på plats. Tack för din gåva!

•	 Kyrkan öppen för bön och stillhet. 
I höst provar vi att under en timme i veckan hålla öppet kyrkorummet för 
bön och stillhet. Vi börjar på prov i Torestorps kyrka, varje måndag från och 
med den 15/8, 16:30-17-30, om inget annat anges på vår hemsida www.
torestorpspastorat.se. Diakon Emma kommer att finnas på plats om du önskar 
ett samtal eller en personlig förbön, men du kan också bara sätta dig ner 
och samla tankarna en stund. Kom en gång eller flera, stanna fem minuter 
eller hela timmen, känn dig fri att tända ett ljus, skriva en bön eller bara vara i 
kyrkan. Välkommen! 
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+ Mässa
Bön Bön och lovsångsgudstjänst
OJ Owe Johansson
LOS Lars-Olof Stomnell
LC Luca Cesarini
EJ Emma Josefsson

Torestorp Älekulla Öxabäck

Redaktör: Marita Claesson 

Foto framsida: Solbritt  Johansson

September 
25 18:e sönd. e. tref. 16:00 Bön OJ EJ 11:30 OJ 9:30 + OJ 

Oktober                    
2 Mikaelidagen 9:30 + LC 16:00 OJ 11:30 LC
9 Tacksägelsedagen 11:30 OJ Kör 9:30 + OJ 16:00 OJ Kör 
16 21:e sönd. e. tref.  16:00 Bön LC EJ 11:30 LC  9:30 + LC
23 22:a sönd. e. tref. 9:30 + OJ 16:00 OJ 11:30 OJ
30 23:e sönd. e. tref. 11:30 OJ EJ 9:30 + OJ EJ 16:00 OJ

 
November                                                                  
5 Alla helgons dag 16:00 LOS EJ Kör 11:30 LOS EJ   9:30 + LOS EJ Kör
6 Sönd. e. alla helg. 19:00 LC Kör 17:30 LC 16:00 LC Kör    
13 Sönd. före domsö. 9:30 + LOS EJ 16:00 LOS EJ 11:30 LOS EJ                  
20 Domsöndagen 11:30  LC 9:30 + LC     16:00 LC            
25  20:00 + i stillhet
  OJ EJ                                             
27 1:a advent 18:00 OJ EJ Kör 11:30 LC 9:30 + LC Kör

December      
4 2:a advent 9:30 + OJ 11:30 OJ  16:00 OJ Kör
11 3:e advent 18:00 EJ Kör 9:30 + LC EJ 11:30 LC EJ  
18 4:e advent 11:30 OJ 16:00 OJ 9.30 + OJ   

Församlingsblad Hösten 2016.indd.indd   8 2016-08-31   12:35:19


