
Fem veckors semester. 25 lata dagar. 
Helt enligt lagen om arbetsrätten. 
Det gick undan. Plötsligt sitter man 

här igen och tycker egentligen inte att det 
har hänt så mycket, men det är klart att det 
har. På en månad hinner man med rätt så 
mycket. Det finns faktiskt läsare som har 
hunnit med att skicka ett mejl i veckan med 
ett argt konstaterande att "de inte har fått 
tidningen den här veckan heller". Jag har 
försökt förklara att det är aldrig någon som 
har fått någon lokaltidning i Ale under juli 
månad. Så långt jag kan minnas har både 
vi och våra föregångare haft uppehåll i juli. 
Annonsmarknaden i Ale 
bär inte en konsekvent 
utgivning, 52 veckor om 
året. Dessutom måste 
personalen ha semester 
och eftersom vi är bero-
ende av samtliga medar-
betare blir det svårt att ge ut en tidning om 
två går på semester... Alla måste gå samti-
digt för att verksamheten ska fungera. Vi 
har valt att gå i juli.
Det är många som har hört av sig i år, fler än 
tidigare, och undrat var tidningen är. Jag har 
funderat på varför frågan blivit så påtaglig i 
år. Vi har ju som sagt aldrig delat ut någon 
tidning i juli. Till sist tror jag faktiskt att jag 
kläckte gåtan. Ale kommun har växt. Vi har 
fått ett stort antal nya invånare och många 
av dem har ingen kunskap om Alekurirens 
historia och utgivning. Vi måste helt enkelt 
bli mycket tydligare i vår information om 
när tidningen kommer och inte kommer. Nu 
blir det enkelt. Varje vecka fram till vecka 52. 
Sista numret utkommer två dagar före julaf-
ton, 22 december.

Det verkar ha varit en lugn sommar i Ale. 
Nu har vi inte hunnit få polisens rapport än, 
men några större incidenter har inte gjort 
sig till känna. Det som vållat störst uppmärk-
samhet i våra mejlboxar är däremot valet av 
ny kyrkoherde i Nödinge församling. Vi 
rapporterade om församlingsbornas höglju-
da protester, då de tidigt förstod att deras 
favorit, prästen Vivianne Wetterling, inte 

skulle få uppdraget. De fick rätt – och be-
svikelsen efter kyrkorådets beslut har varit 
enorm. Jag kan förstå dem. Oavsett riktig-
heten i beslutet så har rådet inte lyckats för-
klara och argumentera för sitt ställningsta-
gande på ett tillräckligt tydligt sätt. Demo-
kratin upplevs inte ha fungerat – och har den 
gjort det – så är det väl bara att förklara hur. 
Det är nog nödvändigt och på sin rätta plats 
att göra det tämligen omgående annars kan 
kyrkorådets beslut få förödande konsekven-
ser för Nödinge församling.
Frågorna som måste besvaras mycket tydligt 
är: 1) Hur har församlingsbornas vilja och 

önskan behandlats? 
2) Varför har handläggning-
en i rådet varit så hemlig-
hetsfull om den varit kor-
rekt?
3) Har Vivianne Wetterling 
diskriminerats på grund av 

kön?
4) Hur kan folkvalda rådsmedlemmar vara så 
rädda för att uttala sin åsikt?

Personligen tycker jag att hela ären-
det är intressant. Kyrkan är en bärare av 
vår kultur och historia, men antalet besöka-
re och medlemmar i Svenska kyrkan mins-
kar varje år. Hur kan man då som kyrkoråd 
fatta ett beslut om en ny kyrkoherde som 
går helt emot de församlingsbor som man 
trots allt har som trogna besökare? Det hade 
varit mer naturligt, mer taktiskt och fram-
för allt mer uppskattat om kyrkorådet gjort 
tvärtom – röstat fram Vivianne Wetterling. 
Varför då? Folkets vilja segrar alltid till sist. 
Att gå emot folket kommer att få konsekven-
ser. Särskilt när argumentationen är mer eller 
mindre obefintlig. Insändarna 
i ärendet är många och lokal-
tidningen kommer att fortsät-
ta utreda frågan hur Nödinges 
kyrkoråd kunde fatta ett beslut 
som sin egen församling tydligt 
tar avstånd från.
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Beslutet om ny kyrkoherde 
upprör församlingsborna

>> Att gå emot folket 
kommer att få 

konsekvenser. <<

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644 Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
tisdagen den 14 aug

kl 19.00
i Alvhems Kungsgård

Ärenden enligt stadgarna

StyrelsenVälkomna!

ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE

Babymassage
Vill du lära dig babymassage? Babymassage är ett sätt 
att med medveten och kärleksfull beröring fördjupa 
och stärka kontakten mellan dig och ditt barn, träna er 
i lyhördhet för varandra samt medverkar till att ge ditt 
barn en bra start i livet.

Kursen innehåller både praktiska 
och teoretiska moment och leds 
av leg.sjuksk. och cert. instr för 
babymassage Birgitta Liljeqvist. 
Lämplig ålder ca.1-6 mån.

Start onsdagen den 5 september 
kl.12.00-13.30 i Älvängens Missionskyrka
Kursavgift 595 kr ink.material.(6 ggr)

För inf. och anmälan pastor AnneMarie Svenninghed tfn 
0303-746130 eller mail amsvenninghed@hotmail.com. 
Anmälan senast. 30 aug. Begränsat antal platser.

Älvängens 
Missionskyrka

FotbollsgolfFotbollsgolf
Pool, BastuPool, Bastu 

och Badtunnaoch Badtunna
RING:RING:

0303-74 51 260303-74 51 26
ellereller

0704-16 31 720704-16 31 72
Konferensbehov?

Kontakta oss

ALE SLÖJDARE
Försäljning & Utställning

Öppnar igen 11/8-9/9
Öppet alla dagar 11-18
Magasinet
Alfhems Kungsgård
(Ale Golfklubb Alvhem)

BREDBAND MED 
LJUSETS HASTIGHET.

Alla GothNets tjänster inom data- och telekommunikation 

grundar sig på vårt optofibernät i och kring Göteborg. I det skickas 

signalerna med ljusets hastighet. Läs mer om våra färdiga tjänster på

www.gothnet.se eller kontakta oss för en individuell lösning.

Ett företag i Göteborg Energi koncernen

GothNet • Box 53 • 401 20 Göteborg • Telefon 020-62 62 62 • www.gothnet.se

Nu kan du 
tanka etanol 
E85 hos oss!

Älvängen

0303-74 60 61


