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Immanuel – Gud med oss

’Herrens ängel [uppenbarade sig] för [Josef] i en dröm och sade: ”Josef, Davids 
son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit 
till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, 
ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt detta skedde för att det som 
Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och 
föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss).’ 
(Matteusevangeliet 1.20-23)
  Julens goda nyheter förmedlades till Josef av en Herrens ängel. Gud blir 
människa för att frälsa och vara med sitt folk. Han är den kung som profeterna 
utlovat. Han är Immanuel, Gud med oss. Och han är inte bara Israels kung; han 
är kung över himmel och jord. Jesus är vår frälsare och Herre och han vill vara 
Gud med oss. Ja, han vill vara med dig i ditt liv.
   ”Jag skall vara med dig”, lovar Gud Moses. Aposteln Paulus utbrister, ’Om 
Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? …. Kristus är den som har dött och 
därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för 
oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? …. Ty jag är viss om att varken 
död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller 
något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något 
annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår 
herre.’ (Romarbrevet 8.31, 34-35, 38-39). Före sin himmelsfärd ger Herren 
Jesus apostlarna, och därmed också hela kyrkans gemenskap – även dig 
och mig – löftet om närvaro: ”Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” 
(Matteusevangeliet 28.20)

Vi får alltså nåden, gåvan, att möta en okänd morgondag och framtid i Guds 
närvaro; Jesus har lovat att vara med oss. Herren vill vara mitt ibland oss i 
kyrkans gemenskap och i våra församlingar. Herren vill vara med oss i våra 
äktenskap, familjer och hem. Herren vill vara med oss i vår bygd och i alla våra 
relationer. Jesus vill vara med oss var och en. Han sträcker sina förlåtande, 
helande och välsignande händer mot oss och vi får möjlighet att ta emot honom 
och hans gåvor.

Jag har fått förtroendet och gåvan att få tjäna de kristna församlingarna i 
Torestorp, Älekulla och Öxabäck som er kyrkoherde. Jag vill utföra min tjänst 
med Guds hjälp, i förtröstan på Guds nåd och efter den kraft och vishet som 
Gud ger. Be gärna för mig och min familj såsom jag ber för er.

Tillsammans får vi hämta kraft och ledning i nådens medel: Guds ord och 
sakrament. Vi har en gemensam kallelse att i Torestorps pastorat gestalta Kristi 
kropp; vi är kallade att be och arbeta för Guds rike här och nu. Gud samlar oss 
till gudstjänstfirande och sänder oss ut i tjänst – gemensamt och enskilt. Vår 
uppgift är att fira gudstjänst och förkroppsliga de goda nyheterna om att Gud 
är med oss. Att dela de goda nyheterna handlar om nåden att få vara goda 
nyheter för andra människor.

Välsignad Advent och god Jul, 
David Olsson, kyrkoherde
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Kom Jesus, kom Immanuel
Lys, morgonstjärna Gud har tänt,
o, kom till oss, kom Guds advent,

förjaga mörkret tills vi ser
en värld där, Gud, din vilja sker.

Var glad, var glad! Immanuel
ger frihet åt var bunden själ.

Svensk psalm 423, vers 5

Vuxen-barngrupp
 onsdagar, ojämna veckor, kl. 09-11

6 december
Start, vt. 2018: 31 januari

Torestorps församlingshem
Ålder: 0-5 år i sällskap av vuxen 

Samling, fika och lek
Ingen anmälan, kom när du kan!

Ledare: Linda Olsson, 070 271 32 40

 Verksamheter i pastoratet
Tillsammansgrupp

för barn och vuxna
torsdagar kl. 15.30-17.30

Öxabäcks församlingshem
avslutning 14 december
Start, vt. 2018: 18 januari
ledare: Gunilla Fogelberg

Arbetskretsarna
startdatum, vårterminen 2018
Öxabäck: 17 januari kl. 15.00
Torestorp: 7 februari kl. 16.00
Älekulla: 14 februari kl. 18.00

Efterlysning
Förslag och önskemål

Som ny kyrkoherde i Torestorps pastorat välkomnar jag förslag och önskemål 
angående gudstjänster och verksamhet från medlemmar och boende i 
Torestorps, Älekulla samt Öxabäcks församlingar.
   Vad längtar du efter? Vad skulle du vilja bidra med?
   Under 2018 planerar vi att försöka formulera en vision för vårt gemensamma 
arbete samt urskilja församlingarnas kallelse för den närmaste tiden. Det 
här arbetet kommer också att ligga till grund för utarbetandet av en ny 
församlingsinstruktion för Torestorps pastorat. Därför tar jag tacksamt emot 
förslag och synpunkter. Även anonyma svar mottages.
Jag ser fram emot din respons helst senast tisdagen den 16 januari.
Varma hälsningar,
David Olsson     
kyrkoherde
     David Olsson
                    Gullbringavägen 1, 511 93 Torestorp
     telefon/SMS: 073 368 08; david@torestorpspastorat.se
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Arbetskretsarnas upptakt 2017-2018

Diktläsning och pianomusik på Lärjungagården

Den 13 september var alla de tre arbetskretsarna i pastoratet 
inbjudna till Lärjungagården i Torestorp till en eftermiddag med 
innehåll för både kropp och själ. Först blev vi välkomnade i hallen 
med olikfärgade servetter som senare ledde oss till vår plats; ett 
fiffigt sätt att träffa både nya och gamla bekanta från de tre byarna. 
Det serverades gott fika och  vi delade god gemenskap i matsalen 
innan vi så småningom förflyttade oss till kapellet.

Där fick vi lyssna och verkligen ta in, i ord och musik, tankar 
som fördjupar livet och pekar mot Jesus. Adolfie Andersson, 
96, från Tvååker i Halland, läste dikter för oss som hon själv har 
skrivit under livet, och hennes dotter, Lilian Carlsson, spelade 
däremellan på piano. Hon bjöd på vackra stycken av bland andra 
Petterson-Berger. Ingegerd Stenbäck från Lärjungagården höll 
ihop programmet. Jag tror att jag talar för oss alla som var där att 
vi gick hem fyllda av den frid som bara Jesus kan ge, som Adolfie 
skrivit så vackert om i dikten Friden (se sidan 7).Vi tackar verkligen 
för detta fina initiativ från Lärjungagården.

Emma Josefsson, diakon
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Messy Church
 – kreativ kyrka för alla

    Under hösten har vi provat att inbjuda till en ny samling för alla åldrar: Messy 
Church. Det är ett koncept som har växt fram i den engelska kyrkan. Namnet 
betyder ungefär ’stökig kyrka’ och har troligen sin förklaring i det stök som 
uppstår när man ägnar sig åt kreativa aktiviteter. Messy Church ger stort utrymme 
för kreativa aktiviteter och alla är välkomna att komma mitt i vardagslivets 
röra. Även om samlingen är barn- och familjevänlig är människor i alla åldrar 
välkomna att delta. Den enda regeln som finns är att barn ska komma i sällskap 
av minst en vuxen deltagare. Men vuxna får naturligtvis komma utan barn.
    Samlingarna börjar från kl. 16.00 då deltagarna välkomnas och skrivs in vid 
ankomst. Fika eller mellanmål serveras och det finns tillfälle att mingla en stund. 
Omkring kl. 16.30 presenteras dagens bibelberättelse eller högtid och därefter är 
det dags att ägna sig åt kreativa aktiviteter som pyssel och lekar med anknytning 
till dagens bibelberättelse. Vi firar sedan en festlig gudstjänst med bibeldrama, 
rörelsesånger och bön. Vi sjunger tillsammans Herrens bön (Fader vår) och 
Välsignelsen. Åtminstone de minsta deltagarna är trötta och hungriga vid det här 
laget, så vi försöker hålla gudstjänsten kort, ca 15-20 minuter. Samlingens final 
är middagen: vi äter ett lagat mål mat tillsammans. Middagsgemenskapen vid 
matborden är en viktig dimension av Messy Church. Det blir en festlig avslutning 
och vi får en påminnelse om Guds omsorg och goda gåvor. Måltiden ger också 
tillfälle till fördjupad gemenskap. Har man mindre barn med sig kan man bara 
ge sig hem och lägga dem direkt efter middagen. Samlingen är slut ca kl. 18.15.
 Messy Church har fått en god start i Torestorps pastorat. Många 
deltagare och medverkande har samlats med glädje. Nästa omgång 
av Messy Church är en julsamling som äger rum både i Öxabäcks 
församlingshem, Tredje söndagen i Advent – 17 december kl. 16.00, och i 
Torestorps församlingshem, onsdagen den 20 december (näst sista dagen 
av höstterminen) från kl. 16.00.                     

Alla är välkomna!

Foto: Sonia Svedberg
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DÖPTA
Torestorp 
Leah Anna-Lisa Louise Magnusson, Åkullavägen 7.
Elvin Carl Tobias Abrahamsson, Kammaholmen Vråvik 3.
Oscar Knut Evert Henrik Andersson, Åkullavägen 26.

Älekulla 
Ellie Svea Jill Henriksson, Brastorp Lundabo 5.  
Maja Irene Katarina Leppänen, Ekebacken 3.

Öxabäck 
Saga Maria Birgitta Björklund, Överlidavägen 13. 
Evelina Maria Lillemor Tengberg, Tygelgatan 14 Mölndal.
Ester Alice Bettina Svensson Ahnström, Blåbärsstigen 4 Överlida.
John Gabriel Johansson, Slätten 3.
Filippa Hanna Henningsson, Abborhult 1.
Fabian Hugo Bengtsson, Fagerhult 4.

Nominering till 
församlingsråden

i Torestorps, Älekulla samt 
Öxabäcks församlingar

sker i anslutning till gudstjänst 
i respektive församling på 

Andra söndagen i Advent, 10 
december (se sista sidan).

Rätt att nominera kandidater 
har den som

är medlem i församlingen och 
har fyllt 16 år.

Nomineras kan den som är 
medlem i någon

av pastoratets församlingar och 
har fyllt 18 år.

Den som nomineras ska vara 
tillfrågad.

MESSY CHURCH 

vårterminen 2018

måndag, 22 januari, Torestorp
torsdag, 22 februari, Älekulla

torsdag, 22 mars, Messy 
Easter i Öxabäck

söndag, 3 juni, Messy Summer 
i Älekulla 

OAS familjedygn
Lärjungagården, Torestorp

7-8 april 2018

Mer information:
torestorpspastorat.se
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Expeditionen
Expeditionen är oftast öppen 
månd. - torsd. kl. 9.00 - 12.00
Epostadresser 
fornamn@torestorpspastorat.se  
www.torestorpspastorat.se

Assistent Marita Claesson
växelnummer 0320-563 30
info@torestorpspastorat.se
Ekonom Göran Gelotte                                
telefonnummer 070-820 34 85
goran@torestorpspastorat.se

Präster 
Kyrkoherde David Olsson
telefon och SMS         073-368 08 79  
david@torestorpspastorat.se   
Komminister Luca Cesarini
direktnummer 0320-563 33

DIAKON 
Emma Josefsson           
direktnummer  0320-563 39     

Musiker
Kantor Martin Kahnberg 
direktnummer                             
0320-563 34

Pedagog
Församlingspedagog Gunilla Fogelberg
direktnummer 0320-563 35

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

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

 Kontakt www.torestorpspastorat.se
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Friden
En dikt av Adolfie Andersson

Tiden försvinner, den ilar bort.
Detta är dagen som Herren gjort.
Han är dig nära i allt som sker:

Jesus ger frid, som ej världen ger.

Har du bekymmer i dag, min vän?
Känner du oro för framtiden?

Han hämtar friden från höjden ner: 
Jesus ger frid, som ej världen ger.

Kanske du nu på en börda bär.
Hör då vad Mästaren själv dig lär:
”Hela min frid vill jag ge till er”.
Jesus ger frid, som ej världen ger.

Om du än känner dig matt och svag,
Herren skall bära dig dag för dag.
Du ska få upptäcka mer och mer:
Jesus ger frid, som ej världen ger.

Mitt i din vardag i stort som smått
Han ger dig friden i rikligt mått
om du i stillhet till Honom ber:

Jesus ger frid, som ej världen ger.
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Torestorp Älekulla Öxabäck

+ Mässa   
Musikgtj. Musikgudstjänst    
LC Luca Cesarini  
DO David Olsson                                                                                 
EJ Emma Joefsson                              
Fhem Församlingshem

Redaktör: Marita Claesson     
Ansvarig utgivare: David Olsson 
Foto: Framsida Solbritt Johansson

December       
1  20:00 + i stillhet DO EJ   
3 1:a Advent 16:00 DO Kör 11:30 LC Kör 9:30 + DO LC EJ Kör        
10 2:a Advent  9:30 + LC  11:30 LC 16:00 Vesper LC Kör
17 3:e Advent 18:00 Musikgtj. DO Kör 9:30 + DO EJ 16:00 Messy Christmas
                 Fhem DO LC EJ
20  16 Messy Christmas Fhem
20  18:15 + Advent 4 DO     
24 Julafton 10: 00 Julbön DO 23:00 Julnatts + LC 
  - vid krubban (30min)                            Kör
25 Juldagen 10:00 + DO Kör   7:00 Julotta LC Kör
26 Annandag jul 16:00 LC   9:30 + DO
31 Nyårsafton 9:30 + LC (Sön. e. Jul)     11:30 LC (Sön. e. Jul)16:00 Nyårsbön LC
Januari  
1 Nyårsdagen  16:00 + 
6 Trettondedag jul 9:30 + DO EJ  16:00 + DO EJ Kör 18:00 + DO EJ Kör 
7 1:e sönd. e. trett. 11:30 LC    9:30 + LC
14 2:e sönd. e. trett. 16:00 LC 9:30 +LC EJ 11:30 LC EJ
21 3:e sönd. e. tett. 9:30 + DO 11:30 DO 16:00 DO
28 Septuagesima 11:30 LC 16:00 LC EJ 9:30 + LC EJ
Februari  
4 Kyndelsmäss 16:00 +DO EJ 9:30 + DO Kör 11:30 + DO EJ
11 Fastlagssöndag. 9:30 + LC EJ Kör 11:30 LC EJ 16:00 LC Kör
14 Askonsdagen 18:00 + DO EJ    
18 1:a i fastan 11:30 LC  16:00 LC  9:30 + LC 
25 2:a i fastan 16:00 DO 9:30 + DO 11:30 DO
Mars 
4 3:e i fastan 9:30 + LC EJ 11:30 LC EJ 16:00 LC
11 Midfastosöndag. 11:30 DO EJ 16:00 DO 9:30 + DO EJ
18 Jungfru Marie beb.16:00 + LC Kör 9:30 + DO Kör 11:30 + LC Kör 
25 Palmsöndagen 9:30 + LC 11:30 LC 16:00 LC EJ
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