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xtravaganza viktcenter erbjuder bl a: 

Vill Du gå ner i vikt?
Vi hjälper dig till ett lättare och sundare liv. Våra proffsiga och
engagerade hälsokonsulter kommer att coacha och motivera just 
dig till en bättre hälsa och till en vikt som Du känner dig nöjd med. 

Under hösten 2007 öppnar xtravaganza viktcenter i Kungälv
för dig och alla som vill gå ner i vikt.

För mer information och förbokning av plats, besök
gärna vår hemsida www.xtravaganza.se/viktcenter

™

Mia gick ner 16 kg
Det var två månader kvar innan Mia skulle ha sin största 
frisörvisning någonsin. Hon insåg plötsligt att “nu måste jag 
göra något”. Mia stod på scen, 16 kilo lättare, med hjälp 
av xtravaganza!

Vill Du ha en
garanterad plats i 

höstens grupper 
– boka nu!

eller ring oss på 0303-44 59 00

Hösten på Repslagar-
museet i Älvängen 
inleds med en colla-
geutställning av Enar 
Larsson. 
Vernissage blir det sönda-
gen den 2 september.

Enar Larson (född 1927) 
från Vargön visar sparsmakade 
collage skapade av restmaterial 
från egen akvarellproduktion. 
Tekniken har inspirerat Enar 
till ett nytt bildtänkande och 
har lett till bilder med egen 
kraft och särart, kanske inte 
möjliga att utföra med någon 
annan teknik än denna.

De abstrakta sparsmakade bil-
derna, så trolska finstämda 
sätter fantasin i rörelse. Det är 
bara att komma och njuta och 
låta sig omsvepas av älvornas 
dans och havens mörka djup. 
Det är lätt att se att naturen är 

viktiga byggstenar i Enars bild-
skapande, där slätten, älven och 
det stora innanhavet Vänern 
har haft stor betydelse.

Enar Larson har alltid syss-
lat med bild, men först på 60-
talet blev det allvar med bild-
skapandet då han fick Göte-
borgskonstnären Hugo Si-
monsson som lärare, en 
skicklig pedagog och konstnär.

Enar Larsson har genom åren 
haft ett flertal separatutställ-
ningar och deltagit i flera sam-
lingsutställningar i Väners-
borg, Trollhättan, Uddevalla, 
Åmål, Karlstad. Deltagit GÄK:
s konstnärsektions återkom-
mande salonger sedan 1955. 
Dessutom har han deltagit i 
flera jurybedömda utställning-
ar, bland annat NÄL-salong-
en 1987, Decembersalongen på 
Konsthallen i Göteborg 1991-

1992, Bohussalongen Uddeval-
la konsthall

2000-2002, Vänersborg-
salongen Vänersborgs konst-
hall 1991, 2001 och 2006. 1999 
fick han Göta Älvdalens Konst-
närsförenings Konstnärssti-
pendium.

Enar är mycket konstintres-
serad och deltar aktivt GÄK:
s Konstnärsektion Bohuslän 
Trestad och har medverkat vid 
uppbyggandet av Konsthalls-
verksamhet i Vänersborg

På vernissagedagen är 
Enar Larsson närvarande och 
svarar gärna på frågor, såväl 
om teknik som motiv. Invig-
ningstalare är Tore Berghamn 
vice ordförande i Utbild-
ning- och kulturnämnden. (Ale 
Kommun) Utställningen pågår 
till och den 2 oktober.
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Sparsmakad konstutställning på Repslagarmuseet

”Det som har hänt i Nö-
dinge församling blev 
droppen för mig och 

min man, vi har sänt in 
vår anmälan om utträde ur 
Svenska kyrkan. Maktfull-
komlighet och maktmissbruk 
passar inte i kyrkliga sam-

manhang.

De sex personer som 
anser sig stå över försam-
lingens vilja och demokra-
tin - AVGÅ med omedelbar 
verkan.

Den självrättfärdiga Else-

Lill Alexandersson som ut-
talade sig så plumpt i Aleku-
riren, vem är hon attavgöra 
vad en annan (Vivianne) 
orkar och förmår? Så otro-
ligt övermaga! SKÄMS AL-
LIHOP!

"Elisabeth”

Avgå med omedelbar verkan!

”Rätt kvinna på rätt 
plats”, detta är ett för-
åldrat uttryck. I dagens 

samhälle gäller jämställd-
het, vilket också borde vara 
kyrkans utgångspunkt vid all 
dialog med församlingsbor, 
personal 
och övriga i 
samhället.

Uttalan-
den som ”vi 
vill bespa-
ra henne 
att bli över-
belastad”. 
Den sö-
kande har 
själv kun-
nande och 
ansvar för 
sitt hand-
lande. Kyrkorådet skall 
endast bedöma den kompe-
tens som den sökande har 

och inte utge några diffusa 
tyckanden.

Beträffande stiftets för-
ordande vill jag bara nämna 
att både Harry och Vivianne 
blev förordade. Harry som 

nummer 
ett, efter-
som han 
har fler 
tjänsteår 
och redan 
är kyr-
koherde, 
och Vivi-
anne som 
nummer 
två. En 
fråga som 
man stäl-
ler sig är 

om domkapitlet hade föror-
dat Harry som nummer ett 
om de haft information om 

personalens, fackförbundens 
(4st) och församlingsbor-
nas tydliga önskemål för Vi-
vianne?

Som församlingsbo 
önskar man ett väl fungeran-
de kyrkoråd som priorite-
rar jämställdhet och framå-
tanda och har väl dokumen-
terad fakta för sitt handlande 
och uttalanden med tydli-
ga mål och riktlinjer. Detta 
skulle entusiasmera oss för-
samlingsbor och ge en posi-
tiv samhällsbild. Idag tycks 
detta förnuft eller seende 
inte finnas hos alla i kyrko-
rådet då det tycks råda olika 
”läger”, så kallad politik is-
tället för kyrkans bästa.

Heléne Egeberg

Kommentar till kyrkorådets uttalanden som 
ännu inte nått normal diskussionsnivå

– Ja, det är det absolut, 
eftersom man är själasör-
jare.

Vilka andra egenskaper är 
viktiga att ha som kyrko-
herde?

– Att vara en andlig 
ledare är det absolut vik-
tigaste, men även att vara 
lyhörd.

Vad spelar störst roll som 

kyrkoherde, att ha en bra 
relation till sin församling 
eller mycket yrkeserfa-
renhet?

– Båda delarna, det hör 
ihop.

Tycker du att det är vik-
tigt att få in kvinnliga 
kyrkoherdar i Göteborgs 
stift?

– Jag tycker inte att det 
spelar någon roll om det är 

en man eller kvinna. Det 
viktiga är att det är en bra 
präst.

Tycker du att kyrkoher-
deposten gick till rätt 
person?

–Det kan jag inte svara 
på eftersom jag inte känner 
honom.

ALMA TRISCHLER

...Renny Olausson, avgående kyrkoherde i 
Nödinge församling, som försiktigt kommente-
rar kaoset runt tillsättandet av hans ersättare.

Är det viktigt att ha en bra relation till sina församlingsbor?

Den som vill repre-
sentera andras åsik-
ter måste vara säker 

på vad dessa tycker.
Det har inte förekommit 

någon ”omröstning” eller 
liknande när det gäller ut-
nämningen av Nödinge för-
samlings nye kyrkoherde. 
Själv har jag inte blivit till-
frågad och inte någon jag 
känner heller.

I insändare, artiklar och 
i denna tidskrifts ledare har 
påståtts att församlingen 
protesterar.

Tala om hur många det 
gäller och stå själva för den 
åsikten. Jag vill föra min 
egen talan.

 
Kyrkorådet har mitt 
fulla förtroende i valet av 
ny kyrkoherde. Jag är över-
tygad om att de följer de 
lagar och regler som finns. 
Det skulle inte heller gynna 
någon av de sökande om 
deras för- och nackdelar 
publicerades offentligt.

Att kyrkorådet skulle 
vara diktatoriskt, hemlig-
hetsfullt eller ha nåt fuffens 
för sig har jag inte heller 
hört från någon jag talat 
med i frågan.

 
För att 
få ro i för-
samling-
en borde 
insändare 
m fl lugna 
sig och 
sluta med 
hätska an-
grepp på 
kyrkorå-
det och 
nu senast 
den som blev utnämnd. 
Det verkar vara någon slags 
skrämseltaktik som tas till 
när annat inte fungerar.

Att som några hota med 
utträde ur kyrkan vittnar 
mer om persondyrkan än 
om gudstro.

Den som är missnöjd får 
vända sig till lämplig in-

stans.
Bosse H nämner ett i 

hans tycke lämpligt bibel-
ställe  för detta samman-
hang och det är när Jesus 
kör ut månglarna ur temp-
let i Jerusalem. Detta hand-

lar dock 
om att 
Jesus blev 
arg på 
handla-
re och 
växla-
re för att 
de profi-
terade på 
fromma 
männis-
kors vilja 

att tillbe sin gud och att 
offra enligt dåvarande tra-
dition.

Mia K

Det finns nyanser

>>Som församlingsbo 
önskar man ett väl fung-

erande kyrkoråd som 
prioriterar jämställdhet 
och framåtanda och har 
väl dokumenterad fakta 
för sitt handlande och 
uttalanden med tydliga 

mål och riktlinjer.<<

>>Kyrkorådet har mitt 
fulla förtroende i valet 

av ny kyrkoherde. Jag är 
övertygad om att de följer 

de lagar och regler som 
finns. <<


