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I vårt ställe….

Gammal är berättelsen om den lilla flickan i fattigt land, som utmattad kom släpande 
med en sovande pojke på ryggen. En hygglig medvandrare stannade och sa: ”Men lilla 
vän, är inte den bördan alldeles för tung för dej!”. Flickan såg förvånad upp: ”Det är 
ingen börda, det är min lillebror!”

Fastetiden är en fin tid. Både i kyrkan och i naturen. Våren övervinner vintern, ljuset 
segrar över mörkret. I gudstjänsternas texter möter allt det svåra vi funderar på: 
livets mening, lidandet, tro och tvivel, kampen att vara människa. Påskriset påminner 
om piskslagen Jesus fick. Kvistarna med forsythia, som blommar härligt gul inne i 
stugvärmen, kan visa oss mot törnriset, som tryckes över Jesu panna. 

Varför detta lidande? Varför kors, törntaggar och plåga? Jesus dog för vår skull, i 
vårt ställe. Han, som var utan brist, helar på det sättet alla våra brister, så att inget 
mer står i vägen för den som tror. Det är fritt fram genom döden till himmelens 
härlighet och det eviga livet hos Gud.

Allt var noga förberett. I första Mosebokens tjugoandra kapitel kan vi läsa om hur 
Gud befallde Abraham att offra Isak, sin älskade son. Fruktansvärt, tycker vi – med 
all rätt!! En sån hemsk Gud!!! Men Abraham slapp. Där offret skulle ske – alldeles 
nära den plats, där korset skulle resas två tusen år senare – hade en bagge fastnat 
med hornen i ett snår. En vädur står det i en del översättningar. Väduren är öknens 
starkaste djur med ett hornpansar, som kan krossa klippor. Men fastnar den med 
hornen i ett törnesnår är den hjälplös…

Nu fick baggen offras i Isaks ställe. Abrahams älskade son slapp lida döden, den 
gången. Men Guds älskade son slapp inte. Han dog i vårt ställe – och därför är inte 
ens döden riktigt mörk längre. I psalmboken uttrycker psalmen 611 detta så här:

             Vackra törnrosbuske, som så blekröd står,
taggar gav du Jesus. Jag din blomma får
Plågorna tog Jesus. Allas synd han bar, 
tog den bort. Men glädjen lämnade han kvar.

Det är om detta det handlar i kyrkans gudstjänster från Askonsdag fram till Påsk.  
Och världen är också denna fastetid full av fattiga, hemlösa, utmattade, som behöver 
bäras. Inte som en börda, utan för att de är våra systrar och bröder. Välkommen att 
delta! Det kan hjälpa Dig till en Glad Påsk och en fin vår! 

   Hälsningar    Owe Johansson   
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Träffpunkt Församlingshemmet
VÅREN 2017

Till vår stora glädje blev höstens LÖRDAGSMIDDAGAR och VISCAFFE´R 
välbesökta. Därför kommer vi, att under våren 2017,  återigen inbjuda 
till Lördagsmiddagar vid två tillfällen, och Viscafe´vid två tillfällen.

LÖRDAGSMIDDAG           ( 50 kr för vuxen.   25 kr för barn 0 – 14 år )
Lördagen  4 februari  kl 12:30      Anmälan  senast  tisdag  31 januari
Lördagen  8 april        kl 12:30      Anmälan  senast  tisdag  4 april

VISCAFE´
Torsdagen    23 februari  kl 15.00        
Torsdagen    4 maj            kl 15:00

Anmälan till  LÖRDAGSMIDDAG  lämnas till 
Inger Kristiansson på tel: 0320-59134 
alt. 076-052 01 34 eller till Sonia Svedberg på 
tel: 070 25 73 442 alt. 0320-56042
VARMT   VÄLKOMNA     hälsar  Öxabäcks 
församlingsråd.   

Torestorps kyrkokör
Torestorps kyrkokör bildades 1937 av Nanni Bramfors (lärare och 
kantor) och har 80-årsjubileum på påskdagen. Genom åren är det 
många frivilliga som har lagt ner mycket tid och energi på körsången. 
Varför vill man då sjunga i kör? Svaret är att det ger så mycket glädje 
och gemenskap tillbaka, och att man fylls av underbara minnen som 
man delar med övriga i kören. Bland höjdpunkterna finns den årliga 
musikgudstjänsten på tredje advent, då kören får sjunga julsånger med 
och för en oftast fullsatt kyrka!

Årets Församlingsresa förTorestorps pastorat 
blir Torsdagen den 18 Maj.

I Vårgrönska och längs blommande vägrenar går färden från våra tre 
församlingar till mycket goda bygder.

Glöm inte boka denna dag i din kalender!
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Församlingsafton med passionsföredrag

Tisdag den 14 mars kl. 18.00 i Torestorp församlingshem
Gunilla Fogelberg berättar och gestaltar bibeläventyret, del 1. 

Onsdag den 22 mars kl. 18.00 i Öxabäck församlingshem
Gunilla Fogelberg berättar och gestaltar bibeläventyret, del 2. 

Tisdag den 28 mars kl. 18.00 i 
Torestorp församlingshem
Luca Cesarini berättar om S:ta 
Elisabeth Hesselblad (1870-1957), 
Sveriges senaste helgon

Onsdag den 5 april kl. 18.00 i Öxabäck församlingshem
Luca Cesarini berättar om Mariauppenbarelserna i Fatima år 1917 

I samband med kaffeservering finns det möjlighet till uppföljning. 
Vi avslutar med andakt.  
Traditionella passionsandakter äger som vanligt rum i Älekulla 
församlingshem följande torsdagar:
16 mars (Owe), 23 mars (Luca), 29 mars (Owe) och den 6 april (Luca)

Välkomna!  
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Församlingsresa till Frankrike – Taizékloster
12-21 augusti 2017

Är du mellan 15 och 99 år? Välkommen att delta i nästa församlingsgresa till 
Taizé-klostret!

År 1940, mitt under brinnande krig, fick en ung man från Schweiz en vision att 
skapa en klostergemenskap där bröderna skulle verka för fred och försoning. I 

den lilla byn Taizé i Frankrike, mellan Lyon och Dijon, bildades en kärna till det som 
skulle bli en folkrörelse: Taizékommuniteten. 

Redan från början togs uppmaningen om försoning på allvar: munkarna var 
såväl protestanter som katoliker och de verkade i samma klostergemenskap. 

På 60-talet började människor, främst ungdomar, att strömma till kommuniteten. 
Taizé har således blivit en mötesplats där människor från olika länder, kulturer och 
trosåskådningar möts för att lära känna varandra och gemensamt verka för en bättre 
värld där människor lever i harmoni med varandra. Får att nå dit måste man börja på 
gräsrotsnivå, där möten bidrar till att komma över fördomar och bryta ner de barriärer 
som delar människor från varandra. 
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Idag besöks Taizé av hundratusen människor om året. Varje vecka kommer nya 
busslaster av alltid lika entusiastiska människor i alla åldrar, främst yngre, och nya 

band skapas. Taizémusiken och andakterna är en viktig del av vistelsen, som vid sidan 
av mötena i större eller mindre grupp fyller dagarna med konstruktivt innehåll. 

För att hålla kostnaderna nere ska man också vara beredd att hjälpa till med några 
uppgifter för att hålla verksamheten i gång. Taizé har inga an    rksamheten drivs 

av volontärer och besökare. Men fritid saknas inte. Det finns alltid tid att strosa 
omkring, sitta ner med kompisar och avsluta dagen på tillhållet Oyak där de som vill, 
med eller utan instrument, bidrar till underhållningen. 

Sammanfattningsvis, taizésångerna, tystnaden i gudstjänsterna, enkelheten, mötet 
med olika människor, samtalet i grupper, den positiva andan, natursköna områden 

är några av de saker som lockar dit stora skaror människor från hela världen. Och bäst 
av allt: den som en gång har varit i Taizé vill gärna återvända dit. 

Nu har du chansen! Efter några års uppehåll kommer Torestorps pastorat att ordna 
en ny Taizé-resa. 

Vi reser med Delfinbuss lördag den 12 augusti och är tillbaka måndag den 21 augusti. 
Vi bor i eget tält eller i Taizés egna hus med riktiga sängar. 
Den totala kostnaden torde ligga på cirka mellan 3 300- och 4 500:- beroende på ålder 
och boendeform. Då är bussresan och helpension på Taizé inkluderade i priset. 
För att resan ska kunna genomföras behöver vi ha din intresseanmälan senast den 30 
april 2017. För anmälan eller mer information kontakta Emma eller Luca.

Välkommen på ett lärorikt och annorlunda läger!
Luca: Tel 0320-56333, luca@torestorpspastorat.se  

Emma: Tel. 0320-56339, emma@torestorpspastorat.se 

Gud hör bön!   Låt mig få berätta… 

Sista söndagen i januari, 4:e efter Trettondedagen, hade jag ansvaret för pastorats 
samtliga tre gudstjänster. På lördagseftermiddagen gick jag igenom bibeltexterna, 

där den från GT handlade om den stora torkan på Elias tid. Just då fick jag ett mail 
från Benard Mwesigwa. Han är en ung präst från Uganda, som läser vidare på Neema 
College i Matongo i väsrta Kenya (det teologiska seminarium där Rune Imberg från 
Horred varit rektor). Jag träffade Benard, när jag var på Matongo i november. 

Nu var han tillbaka efter juluppehållet, det är mitt i sommaren och mycket varmt. 
Högländerna, som var så gröna och blommande vid vårt besök, har inte fått en 

droppe regn sen i början av december. Likadant med hela södra Afrika. Och Benard 
skrev: ”Djuren dör, och folk dör utav hunger… så ta med oss i dina dagliga böner, så 
att situationen ändras”.

Jag skrev omedelbart tillbaka och lovade ta upp bekymret under söndagen i de tre 
kyrkorna i Torestorps pastorat. Så gjorde jag också, både i predikan - det passade bra 

ihop med texten om profeten Elia och torkan i 1 Kung 17 – och i kyrkans förbön. 
Dagen efter, måndag förmiddag, fick jag ett nytt mail från Benard: ”Tack för bönerna! I 
går regnade det kraftigt och även nu på morgonen har det regnat. Gud är alltid god och 
bönerna är verkningsfulla!”             Owe Johansson
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Expeditionen
Expeditionen är oftast öppen 
månd. - torsd. kl. 9.00 - 12.00
Epostadresser se  
www.torestorpspastorat.se

Assistent Marita Claesson
växel 0320-563 30
info@torestorpspastorat.se
Ekonom Göran Gelotte                                
tel.nr 070-820 34 85
goran.gelotte@svenskakyrkan.se

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 www.torestorpspastorat.se.

Döpta 
Torestorps kyrka   
Vera Lovisa Persson Gullbringavägen 28 Höjderna.
Reuben Anders Angel Kristensson Redlund, Kvisslevägen 3.
Karl Eskil Mikael Granlund, Getabo Bäckalund 1.

  Älekullas kyrka 
  Carl Edvin Ingemar Henriksson, Brastorp Lundabo 5.
  Alrik Orvar Skogsberg, Bostebygdsvägen 9 Bergsäter.
  Alva Ruth Stensson, Åsen Skoghem 1.
  Hjördis Leia Melander, Lupinvägen 20 Göteborg.   
                                             
Öxabäcks kyrka
Thor Melvin Mattsson, Börshult Torsborg.
Aron Stefan Ivar Pettersson, Börshult 7.
Folke Gunnar Ivar Nydén, Duvelundsgatan 10 Kinna.
Sven Wilmer Hjalmar Sunnerås, Börshult 2.
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Torestorp Älekulla Öxabäck

+ Mässa                               Bön Bön och lovsångsgudstjänst       
LC Luca Cesarini                 OJ Owe Johansson
EJ Emma Josefsson            GF Gunilla Fogelberg                  
LOS Lars-Olof Stomnell     Konf. Konfirmation  
Köravsl. Köravslutning

Redaktör: Marita Claesson            
Foto: Framsida Solbritt Johansson

Februari 
26 Fastlagssöndagen 11:30 LC EJ 9:30 + LC EJ Kör 16:00 LC
Mars                     
1 Askonsdagen 18:00 + LC EJ 
5 1:a i fastan 16:00 OJ EJ 11:30 LC 9:30 + LC 
12 2:a i fastan  9:30 + OJ EJ 16:00 OJ 11:30 OJ EJ
14 Passionsföredrag 18:00 GF    
16 Passionsandakt  18:00 OJ
19 3:e i fastan 11:30 LC  9:30 + LC 16:00 OJ                       
22 Passionsföredrag    18:00 GF
23 Passionsandakt  18:00 LC  
 
26 Jungfru Marie beb. 16:00 LC EJ Kör 11:30 LC EJ Kör  9:30 + LC EJ Kör
28 Passionsföredrag 18:00 LC  
29 Passionsandakt  18:00 OJ 
April                                                              
2 5:e i fastan 9:30 + OJ EJ 16:00 OJ EJ    11:30 OJ
5 Passionsföredrag    18:00 LC
6 Passionsandakt  18:00 LC
9 Palmsöndagen 11:30 LC  9:30 + OJ 16:00 OJ     
13 Skärtorsdag 20:00 + OJ EJ 16:00 + LC 18:00 + LC EJ                 
14 Långfredag 9:30 LC EJ Kör 9:30 OJ Kör     11:30  OJ    Kör                   
16 Påskdagen 16:00 + OJ EJ Kör 11:30 + LC Kör  9:30 + LC EJ Kör  
  Körjubileum 80 år
17 Annandag påsk   9:30 OJ                                  
23 2:a i påsktiden 16:00 Bön LOS EJ  11:30 LOS  9:30 + LOS
30       3:e i påsktiden 9:30 + OJ EJ 16:00 OJ EJ 11:30 OJ 
Maj       
7 4:e i påsktiden 11:30 OJ 9:30 + OJ 16:00 LC 
13                                         13:00 Konf. LC
14 5:e i påsktiden 11:30 +(Konf.)LC 9:30 + OJ   
21 Bönsöndagen 18:00 OJ EJ Köravsl. 
25 Kr. him.färds dag 9:30 OJ 8:30 LC                          10:00 LC
28 Sönd. före pingst 18:00 LC 11:30 LC 9:30 + LC 
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