
I veckan som gått har det återigen varit 
två ord som dominerat redaktionen, 
dialog och demokrati – eller snara-

re bristen på båda. Demokrati och dialog 
verkar ha tagit rollen som vår tids mode – 
ord som alla vill ta i mun, men som ytterst 
få förstår innebörden av. Just nu är det två 
saker som upprör många alebor, den plane-
rade flytten av Surte bibliotek och Nödinge 
församlings rekrytering av ny kyrkoherde. 
I båda fallen talar man högt om dialog och 
demokrati, men det är bara talarna som 
känner igen det. Surte Biblioteks- och kul-
turförening som under många år har varit 
en stark kraft i kulturlivet 
i Surte har inte hört ett 
ord. Det känns konstigt 
eftersom det talas mycket 
om dialog inför beslutet 
om att flytta biblioteket i 
Surte. Om nu tanken var 
att ta kontakt efter beslu-
tet känns det inte som en 
särskilt seriös dialog, åtminstone inte om 
det var tänkt som en del av demokratin.

I Nödinge är ilskan utbredd över tillsät-
tandet av ny kyrkoherde. Där talas det väl-
digt lite om demokrati och än mindre om 
dialog. Församlingsborna däremot gör allt 
för att göra sin röst hörd och vill gärna ha 
en dialog om grunderna för beslutet. För-
samlingsborna i Nödinge förespråkar sin 
präst, Vivianne Wetterling, vilket säkert 
inte har undgått någon. Varför hon inte 
tilldelats tjänsten vill kyrkorådet ogärna 
tala öppet om. Det kan jag respektera med 
tanke på integritet med mera. Mitt ifråga-
sättande handlar mer om inställningen från 
flera i rådet att vägra svara på frågor när 
pressen ringer, att lägga på luren mitt i ett 
samtal. Det luktar inte fågel precis. Jag har 
svårt att se hur detta bara ska kunna blåsa 
över. Kyrkans verksamhet vänder sig till 
församlingen och dess medlemmar. Den 
leds övergripande av kyrkoherden. Hur 
ska det fungera om flertalet i församlingen 
kraftfullt motsätter sig valet av ny kyrko-
herde? Och vad händer med kyrkans verk-

samhet i Nödinge församling om merpar-
ten av församlingsborna väljer att åka till 
grannförsamlingens gudstjänst?
Kyrkorådet i Nödinge har valt en mycket 
svår och snårig väg. Förutom sex medlemmar 
i rådet verkar ingen vilja följa efter. Övriga 
vill gå åt ett annat håll. Jag har svårt att se 
hur den stora massan ska kunna gå vilse, men 
sex personer i en snårig skog känns som en 
större utmaning.

Hur hade och kan Nödinge församling 
lösa konflikten? Jo, självklart – och det är inte 
för att låta populistisk – genom dialog. Då 

handlar det inte enbart om 
att tala med varandra – par-
terna måste också lyssna. En 
konst nog så svår. Om inte 
detta sker kommer Nödinge 
församling att stå inför ett 
mycket stort allvar – att vara 
eller icke vara.

Veckans tidning innehåller ett antal in-
sändare och artiklar i ämnet. Det känns också 
bra att även kyrkorådet har bemödat sig med 
att svara, både på min ledare i förra veckans 
tidning och på övriga insändares frågor.
Huvudfrågan kvarstår dock; spelar försam-
lingsbornas/väljarnas åsikt någon som helst 
roll? På vilket sätt har man tagit del av deras 
vilja? Hur har den behandlats? Har den be-
handlats eller har man tagit ett egenmäktigt 
beslut i hopp om att protester brukar avta?
I det här fallet tror jag inte det kommer att 
ske. Det kan till och med sluta med att bisko-
pen kommer på besök för att utreda frågan. 
Det vore snudd på pinsamt.
Dialog och demokrati, jag gillar dessa ord. 
Var rädd om dem.
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Dialog och demokrati – 
nutidens modeord!

>> I båda fallen talar man 
högt om dialog och 

demokrati, men det är 
bara talarna som känner 

igen det.. <<

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!

Hästtandvård 

 www.geresveterinarpraktik.se 

Västerslänt 142, Angered 
Tel: 070-77 95 186 

Ambulerande veterinärpraktik   
med speciellt intresse för 

 István Gere leg. vet. 
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akrobater

luftartister

hästar 

En cirkusfest för alla åldrar ✰
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✰
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”Uppriktigt sagt har ett cirkus-
besök sällan berett mig ett så
stort nöje. Programmet är helt
enkelt mycket starkt”
Alf Danielsson, Dagens Nyheter

”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”Gör ingen besviken” 
Göteborgs-Posten

”Humor och värme” 
Göteborgs-Tidningen

✰
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stor 
cirkusorkester

och mycket
mycket mer!! 

✰
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Sveriges

största cirkus!

Måndagen den 10 september
kl. 18.30

Idrottsplatsen Nödinge

Pris 50 kr/person
Bijetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

Glöm inte att boka
Glöm inte att boka

din Kick-Off hos oss!
din Kick-Off hos oss!

Vi på Uspastorp har 
tagit över recepten på 

smörgåstårtorna
från Engelins!

RING:RING:
0303-74 51 260303-74 51 26

eellerller

00704-16 31 72704-16 31 72

Guidade
vandringar i 

naturreservat
Lördag 11 augusti, Slereboån 

Samling 10.00 Forsvallen, Skepplanda.

Lördag 25 augusti, Kvarnsjöarna
Samling 10.00 Forsvallen, Skepplanda.

Lördag 15 september Bergsjön 
Samling 10.00 Forsvallen, Skepplanda.

Arrangör Västkuststiftelsen

För mer information:
www.vastkuststiftelsen.se

Välkomna!

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13


