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Kristus är 
uppstånden

Upprop – påverka dina politiker!
Nödinge församling söker ny kyr-

koherde. Vi har en präst i Vivianne 
Wetterling som varit församling-
en trogen i 13 år och som har på det 
allra bästa sätt varit och är en präst i 
tiden och i vårt samhälle idag. Hon 
har närmat sig folk och kyrkan, har 
kommit närmare församlingsborna. 

Hon har också visat att hon kan stå för 
sina åsikter, en rak, trygg och mycket 
klok ledare.

Påverka dina politiker, så att vi får 
den bästa herden till vår församling – 
Vivianne Wetterling.

Församlingsbo i Nödinge församling

Starrkärrs pastorat
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

www.mittiale.se – 0303-332660

Starrkärrs kyrka 
Går du i giftastankar?

Här får du förslag till bröllopsmusiken.
Lördag 14 april kl. 15.00 
spelar Sabina Nilsson

 ett urval av festliga orgelstycken 
som kan passa till vigsel.

 
Söndag 15 april kl.16.00 
Familjegudstjänst 

Barnkörnen Tonfi skarna och unga 
musikanter medverkar. 

Kyrkfi ka efteråt i församlingshemmet.

Nästa helg!

Älvängens blå kyrka 

Releaseparty!Releaseparty!
Torsdagen den 12 april 

klockan 19.00 
gospel.kom släpper sin första CD-skiva 

”The light of love””The light of love”

Program:Program:
19.00 Livekonsert19.00 Livekonsert 
 med gospel.kom med gospel.kom 
 och gospel.komp och gospel.komp

19.20 Presentation19.20 Presentation  
 av CD:nav CD:n
19.30 Mingel19.30 Mingel  
 med tilltugg.med tilltugg. 

I hård konkurrens med det 
vackra vårvädret lockade Damkö-
ren Vox Feminale och Kammarkö-
ren VocAle drygt 75 personer till sin 
musikgudstjänst i Starrkärrs kyrka 
i söndags. Damkören inledde med 
att från läktaren framföra Benjamin 
Brittens Missa brevis i D-dur, ett re-
lativt modernt verk ursprungligen 
skrivet för trestämmig gosskör och 
orgel. Många, däribland underteck-
nad, tyckte det var häftigt och un-
derbart med en härlig växelverkan 
mellan kör och orgel, medan några 
tyckte att det var lite väl nyskapande. 

Konstateras kan i alla fall att det 
rent tekniskt fanns en hel del svårig-
heter som man löste galant och med 
endast hörseln till hjälp kunde man 
nästan se kantor Magnus Wasseni-
us intensivt kämpa vid orgeln. Enligt 
uppgift hade han också Johannes 
Friberg till hjälp som sprang fram 
och tillbaka och drog och tryckte i 

spakar, öppnade och stängde luckor, 
och vred och vände på notbladen.

Efter psalmsång och en kort 
andakt klev de båda körerna upp i 
koret tillsammans med orkesteren-
semble och solister och framför-
de Johan Sebastian Bach:s Magnifi-
cat. Och magnifikt var just ordet för 
dagen – lätt och luftigt spel från or-
kestern blandat med ljuvlig skönsång 
från sångsolisterna och vackra och 
kraftfulla körpartier. 

Några av besökarna tyckte dock 
det fanns ett fel, det borde ha varit 
längre. En annan konstaterade att 
man alls inte behöver ta sig in till 
stan för att höra förstklassig musik, 
den finns ”på landet” och är dessut-
om gratis. 

Ännu en gång visade kör- och or-
kesterledaren Sabina Nilsson från 
Alafors att hon är en kvalitetsgarant.

Janne Kickert

BOHUS.  PRO:s riksom-
fattande budkavle lan-
dade i Ale i tisdags.

I ett upprop till reger-
ingen och riksdagen 
framför pensionärs-
organisationerna sina 
krav inför mandatperio-
den 2010.

– Namnunderskrifter 
samlas in från hela 
landet och ska överläm-
nas till statsministern 
i maj, säger Wivi-Anne 
Radesjö, ordförande i 
PRO Surte-Bohus som 
tog emot budkavlen av 
Dennis Björk från PRO 
Lilla Edet.

PRO:s riksorganisation firar 
i år 65-årsjubileum och ge-
nomför samtidigt ett upprop 
för rättvisa skatter, god vård 
och återställd ålderspension 
för förtidspensionärer. Bud-

kavlen skickas runt och i tis-
dags anlände den från PRO-
föreningarna i Lilla Edets 
kommun till kamraterna i 
Ale kommun. I samband med 
överlämnandet hade PRO 
Surte-Bohus ordnat med en 
tillställning i Bohus Service-
hus, där det bjöds på vacker 
sång av kören och underhåll-
ning av fredagsdansarna. Där-
emellan serverades kaffe och 
wienerbröd till de 80-tal pen-
sionärer som hade slutit upp.

Jätteviktiga listor
– Glöm inte att skriva på lis-
torna, det är jätteviktigt att 
ni gör det, uppmanade Wivi-
Anne Radesjö.

PRO:s krav till regering-
en och riksdagspartierna är 
bland annat följande:

• Skatt efter bärkraft, 
inte efter ålder. PRO anser 
att pension är uppskjuten 
lön och alltså ersättning för 

arbete. Därför anser vi att det 
är orimligt och orättvist att en 
person som arbetat ett helt liv 
ska betala högre skatt än en 
som arbetar.

• God omsorg som är soli-
dariskt finansierad och av hög 
kvalitet. För att öka kvalite-
ten inom äldreomsorgen vill 
PRO se ökade resurser, bättre 
organisation och en fortsatt 
satsning på att utveckla per-
sonalens kompetens.

• Återställ ålderspensionen 
för förtidspensionärer. Ål-
derspensionen för förtidspen-
sioner sänks. Beslutet innebär 
att en grupp som redan har en 
utsatt situation drabbas ännu 
mer. PRO kräver att regler-
na som gällde för 2007 åter-
införs.

Budkavlen gick vidare 
dagen därpå från Ales PRO-
föreningar till Lerum.

Nu ligger påskhögti-
den framför oss och 
det förknippar ju 

många människor med fest-
ligheter av olika slag, man 
äter ägg, tittar på påskeldar 
med mera. Och detta kan ju 
vara trevligt.

Men påsken har en 
mycket djupare innebörd, 
ordet påsk betyder gå förbi 
och skona och syftar på det 
tillfälle i 2 Mosebok 12, då 
herren Israels Gud skulle 
befria sitt folk ut ur Egyp-
tens träldom, men då egyp-
tierna ej frivilligt ville släppa 
sina slavarbetare måste Gud 
visa sin makt genom att allt 
förstfött skulle dödas den 
natten. Men för att skona sitt 
folk Israel befallde Gud att 
de skulle slakta ett årsgam-
malt felfritt lamm av hankön 
och lammets blod skulle 
strykas på båda dörrposter-
na och övre dörrträet i husen 
där de bodde. När då herren 
kom och såg blodet runt 
dörren gick han förbi det 
huset och alla som var inn-
anför blev räddade. Därför 
kallas det tillfället för påsk = 
skona, gå förbi.

Vårt Nya Testamente talar 
också om att vi har ett påsk-
lamm som är slaktat. Paulus 
skriver tydligt till korintier-
na om detta, och Petrus talar 
också om detta i sitt brev till 
de kristna i provinsen Asien. 
Han skriver där: I veten ju 
att det icke är med förgängli-
ga ting, med silver eller guld, 
som I haven blivit lösköp-
ta från den vandel i förden i 

fåfänglighet efter färdernas 
sätt, utan med Kristi dyra 
blod, såsom med blodet av 
ett felfritt lamm utan fläck. 
Här se vi likheten med offer-
lammet i Gamla förbundet 
som vi läste om i början.

När aposteln Johannes 
som fånge på ön Patmos 
fick skåda in i himmelen 
och såg den stora vitklädda 
skaran som stod inför Guds 
tron, talade en ängel om för 
honom att de hade alla blivit 
renade genom lammets blod.

Men påskens budskap 
talar också om att vår fräl-
sare som dog på korset inte 
är en död religionsstiftare, 
utan an lever, han uppstod 
på tredje dagens morgon och 
gick ut ur graven. Det finns 
ingen mer än Jesus som har 
gjort detta.

De kristna i forna tider 
hälsade varandra med att 
säga: ”Herren är verkligen 
uppstånden”. Och det kan 
vi också göra idag, och i den 
förvissningen får alla som vill 
taga emot frälsningen genom 
rening i Jesu blod upple-
va att det är en verklighet 
och så instämma i sångarens 
ord: ”Upp och fröjda dig, 
Guds eget folk, och stäm 
upp en segersång, ty upp-
stånden är din frälsare ut ur 
graven mörk och trång. Här-
liga ord han lever än ibland 
sin hjord. Jesus lever än och 
skall komma snart igen”.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen i Bohus

Ny kyrkoherde i 
Nödinge församling

Magnifik konsert i Starrkärrs kyrka

Damkören Vox Feminale och Kammarkören VocAle svarade för magnifik un-
derhållning i Starrkärrs kyrka i söndags.

Foto: Klas Andersson

PRO-kören underhöll med finstämd sång i Bohus Servicehus.

PRO:s riksorganisation 
har uppmanat till ett ge-
mensamt uppror till re-
geringen och riksdags-
partierna med diver-
se krav inför nästa man-
datperiod. En budkavle 
går landet runt och i tis-
dags kom Dennis Björk 
från PRO Lilla Edet för 
att överlämna kavlen till 
Wivi-Anne Radesjö, ord-
förande i PRO Surte-
Bohus.

I BOHUS
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Det händer i

PRO:s upprop till regering och riksdag
– Budkavle överlämnades i Bohus Servicehus


