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Få ut det bästa 
av livet

Förbered dig för
Våren 07 med F&S Ale

Nyhet:
Core

Terminsstart 14 jan kl 19.00
Pröva vår jympa GRATIS
de första två veckorna

14-28 januari

Lyft från soffan och gör något
nyttigt och roligt i vår. Vi har
jympa-pass som passar alla:

• Bas (lättare belastning, med fart)
• Core (stabilitetsträning mage/rygg)
• QiGong (balans/smidighet/andning)
• Medel (en del hopp, högre tempo)
• Puls Medel (tyngdpunkt kondition)
• Styrka Medel (tyngdpunkt styrka)
• KI medel (kampsportsinspiration)
• Stavgång (bas och medel)
• Familjejympa (för barn 2-6 år i följe med   
 förälder.)
• Jympa för funktionshindrade

VARMT VÄLKOMNA!
För inbetalning av terminskort

Bankgiro 5939-9121
Ange namn, adress, pers nr, korttyp, 

epostadress

PRISER
All jympa 

550 kr
Ungdom

250 kr
Stavgång

200 kr
Familjejympa

150 kr
Jympa för
funktions-
hindrade

150 kr
10-klipp

400 kr
Medlemskap

100 kr
(Gäller hela 2007)

Program 14/1 – 13/5

Måndag 19.00 Bas Helena Tudor 
  20.00 QiGong Gabrielle Tudor

Tisdag 18.30 Stavgång Sonja/Marie Furulund
  18.00 Jympa för  Lena               Kulturhuset
              och  19.00 funktionshindrade Älvängen

  19.00  KI Medel Isabelle Tudor
  20.00 Core Merli Tudor

Onsdag 19.00 Puls Medel Mona Tudor

Torsdag 18.00 Rygg Bas Giesela Tudor
  18:30 Styrka Medel Ann Ledet

Lördag 10.00 Familjejympa Kristin Nödinge,
     lilla hallen

Söndag 19.00 Medel Karin Tudor

Du hittar all information på

www.friskissvettis.se/ale Ale Aerobic & Dansstudio i samarbete med SISU

I Älvängen

Tävla i Aerobic?
Dansa?

BREAKDANCE • KIDS AEROBIC • JAZZDANS  • FUNK
AEROBIC GYMNASTICS • BALETT • BARNDANS

Vi startar vårterminen den 22/1-07

Välkomna!
www.dansstudion.org (tel.svar: 0303-748480)

”Det vatten jag ger blir 
en källa i honom, med ett 
flöde som ger evigt liv” 
(Joh. 4:14). Denna sön-
dags texter har temat: Livets 
källa. Det handlar om att 
Jesus kan släcka vårt and-
liga behov och vår längtan 
efter mening. Många menar 
väl att människors religiö-
sa längtan är en slags säker-
hetsventil; för att kunna ut-
härda döden och menings-
lösheten så ”uppfinner” 
människan en Gud. Män-
niskans andlighet ligger då 
på samma nivå som att ta ett 
lugnande piller.
Men innan vi köper detta 
argument – att Gud är 
skapad av människan och 
inte tvärtom - borde vi istäl-
let vända på resonemanget 
och ställa oss frågan: Varför 
känner människan en sådan 
längtan efter Gud, om det 
vore ett behov som inte 
kunde tillfredställas? Beho-
vet av mat, dryck, sällskap, 
sexualitet, kunskap, finns 
ju där för att det också går 
att tillfredställa. I logikens 

namn borde det väl vara så 
också med vår andliga läng-
tan – människan törstar 
efter Gud, därför att det 
också går att finna Honom. 
De som tror att vi är resul-
tat av en slumpmässig evo-
lution, brukar ju hävda att 
våra förmågor är uttryck 
för en anpassning till tillva-
ron. Men i fråga om män-
niskans andlighet, skulle då 
människan ha utvecklat en 
total meningslös förmåga; vi 
utvecklar ett andligt behov 
trots att det inte finns en 
andlig verklighet. 

Det vore lika meningslöst 
- och otänkbart - som att 
människokroppen skulle ut-
veckla ett behov av ett visst 
grundämne som inte finns, 
eller bara existerar på plane-
ten mars. 
Men kan då människans re-
ligiositet ändå inte vara en 
verklighetsflykt och ett kon-
struerat behov? Det som yt-
terligare talar mot detta är 
att Gud, till skillnad från al-
kohol och droger, inte för 

med sig biverkningar och 
destruktiva komplikationer. 

När människor på ett rätt 
sätt släcker sin andliga törst 
i Livets källa, så brukar 
människor istället vittna om 
att de får frid i sitt inre, blir 
mer tillfreds med sin tillva-
ro och får hjälp att bli allt 
bättre samhällsmedborgare, 
föräldrar och medmännis-
kor. Kort sagt, Gud passar 
som handen i handsken för 
oss människor. 
Av allt att döma är Livets 
källa alltså inte en flykt från 
verkligheten, utan en flykt 
till verkligheten. Mitt råd 
dig som läser dessa rader är 
därför att våga ta både din 
innersta längtan och Jesu 
ord på allvar: Jesus säger: 
”Det vatten jag ger blir 
en källa i honom, med ett 
flöde som ger evigt liv”. Det 
kostar inget att undersöka 
sanningen i dessa ord. Du 
har allt att vinna men inget 
att förlora.

Magnus Skredsvik
Präst i Skepplanda pastorat

Livets källa

Vill du hedra minnet av en bortgången släkting eller vän? 
Ge då en minnesgåva via Cancerfonden. De anhöriga får en
hälsning från dig – och cancerforskningen får ett välkommet
stöd i kampen mot cancer. Meddela oss den avlidnes namn 
och adressen till närmaste anhörig.

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Tänk på Cancerfonden!


