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VÄLKOMMEN
TILL VÅR

HÖSTBASAR
 I PINGSTKYRKAN, ALAFORS 

Lördag den 17/11 kl 15.00

Gäst: 
Afrikamissionär Lars Rehnlund

Servering, 
lotterier, m.m.

SStarrkärrs pastorattarrkärrs pastorat
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www.mittiale.se – 0303-332660

Älvängens Blå Kyrka 
Ung mässa – en mässa i tiden

kl. 18.00
”SKRIK – för fred och rättvisa” 
med musik av Ingemar Olsson

Medverkande: Blå kyrkans egna musiker 
och sångare. Andreas Pervik, präst.

Fika efteråt!

Söndagen den 18 novemberSöndagen den 18 november
 Starrkärrs kyrka

Högmässa kl. 11.00
Kyrkokören medverkar

Björn Nilsson, präst 

Hur har du det 
hemma? 

Den frågan har 
vi väl alla fått någon gång 
och då tänker vi ofta på fa-
miljen eller den vi bor till-
sammans med. 

Vårt hem är vår borg 
har någon sagt och det är 
väl sant. Innanför hemmets 
väggar finns det vi tycker 
om, det vi är rädda om. 

Ja, men säger du, det 
handlar ju mest om det ma-
teriella. Här kommer den 
stora frågan: Hur använder 
jag mitt hem?

Bibeln talar om gäst-
frihet ”Hebr. 13:2” som vi 
inte får glömma, för genom 
gästfrihet har många fått 
änglar till gäster, utan att 
veta om det. 

Tänkvärt eller hur? 

Kanske skulle vi bjuda dem 
som inte kan bjuda igen. 

Det blir säkert till glädje 
och välsignelse för både dig 
som bjuder och gästen.

När jag når mitt him-
melska hem kommer 
frågan: Vad gjorde du för 
de minsta? 

Bibeln uppmanar oss att 
tänka på våra medmännis-
kor, men inte bara tänka 
utan också att handla. 

Låt våra hem vara öppna 
för dem som behöver vår 
gemenskap.

Leif Karlsson
Pastor i Pingstkyrkan Bohus

Våra hem
”Nu är jag mätt och för-

låten”, sa ett av våra 
barn ibland, när vi hade 

ätit. Han hade väl hört ut-
trycket  ”mätt och belåten”, 
men hans översättning lät 
väl så bra.

Vilken skön känsla att 
vara förlåten! Petrus, en 
av Jesu lärljungar, hade i 
dagens text blivit lite fun-
dersam, så han gick till 
Jesus och frågade: Hur 
många gånger ska jag förlå-
ta en människa, räcker det 
med sju gånger? Jesus sva-
rade: Inte sju utan sjuttio-
sju gånger. Med andra ord 
så många gånger någon ber 
dig om det.

Jesus berättade ju ofta 
liknelser, det vill säga han 
tog exempel från livet. Han 
berättade nu om en kung, 

som ville ha redovisning av 
dem han lånat ut pengar 
till. Först kom en, som var 
skyldig honom tiotusen ta-
lenter, som var deras mynt-
enhet. Då han inte kunde 
betala, befallde kungen att 
han tillsammans med sin 
familj skulle säljas. Med då 
han bad om uppskov för att 
kunna betala, efterskänktes 
hans skuld. Vilken förlåtel-
se! Och vilken tacksamhet 
han borde känt. Men tvärt-
om. På hemvägen mötte 
han en som hade en liten 
skuld till honom. Denne 
grep han om strupen, be-
fallde honom att betala allt 
och lyssnade inte på bönen 
om uppskov.

När de andra tjänarna 
såg att deras kamrat kasta-
des i fängelse, talade de om 
detta för sin Herre. Denne 

blev både arg och besviken 
och lät fängsla den obarm-
härtige tjänaren tills hela 
skulden var betald.

Detta med förlåtelse är 
en underbar gåva. Tänk 
vad många knutar detta un-
derbara ord kan lösa. Och 
tvärtom, vad man kan för-
störa ett helt liv för både 
andra och sig själ genom att 
inte kunna be om eller ge 
förlåtelse.

Förlåt oss våra skulder 
liksom vi har förlåtit dem 
som står i skuld till oss, står 
det i Herrens bön. Då blir 
man både förlåten och be-
låten! Till sist: En hälsning 
till alla pappor, som firar 
Fars dag i dag.

För Elimförsamlingen, Alafors
Maj-Britt Jigfelt

Förlåten och belåten

Tänk att hjärnan har en förmåga 
att utvecklas hela tiden. Så vi lite 
äldre behöver inte misströsta. 

Det var Rolf Ekman, professor 
emeritus, som gav oss det glada bud-
skapet vid ett välbesökt föredrag i 
Ale Gymnasium förra veckan. Hjär-
nans kapacitet kan till och med öka 

när vi åldras, och vi kan få på så sätt 
ny styrka för att stötta en gammal 
kropp. Men tävla aldrig med någon 
annan än dig själv, var ett återkom-
mande råd.  

Glädjen i att träna såväl knoppen 
som kroppen är viktig och glädjen i 
träningen är viktig eftersom kärlek 

till livet har stor influens på 
hjärnan. Börja med ”neuro-
bics” – hjärngympa. Vi kan 
träna våra synapser eftersom 
de nybildas hela tiden och 
förändras av yttre stimulans. 
I synapserna finns tankarnas 
och medvetandets vagga. Ett 
sätt att träna dem är genom 
meditation. 

Föredragshållaren, själv i 
70-årsåldern, berättade om en 
kvinna på 94 år som nyligen 
hade disputerat på Nya Zee-
land, och det är ett bra ex-
empel på vad som faktiskt är 
möjligt trots hög ålder. Rolf 
Ekman avslutade med några 
kloka ord från poeten Tomas 
Tranströmer:

”Inne i dig öppnar sig valv 
på val oändligt. Du blir aldrig 
färdig och det är som det 
skall”

Några konkreta råd:
• Tävla bara med dig själv

• Var fysiskt aktiv
• När du hjärngympar så ha roligt
• Ät en balanserad kost
• Sov gott
• Se till att ha tid till eftertanke
• Engagemanget i det du gör är 

oerhört viktigt

Så sätt i gång. Har hjärnan roligt 
hänger kroppen med.

Birgitta Fredén, 
folkhälsoplanerare i Ale

Gympa hjärnan så blir kroppen glad
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Skepplanda kyrka
Musikmässa

söndag 11 november kl 17.00
”Messe Solennelle” Ciss moll

Louis Vierne 1870-1937
Kyrkomusikerna i Göta Älvdalens

kontrakt medverkar.
Curt Wiklander - orgel

Magnus Skredsvik - präst

Hålanda kyrka
”Att komma hem”

Helgmålsbön med musik
lördag 17 november kl 16.00

Felicia Dahlbäck - violin
Kyrkokören

Birgitta Persson - organist
Lars Ingvarsson - präst

Försäljning i Ale-Skövde
församlingshem

lördag 24 november kl 13.00
Försäljning, lotterier, kaffeservering

Ale-Skövde Kyrkliga syförening

Välkomna!

Har hjärnan roligt hänger kroppen med var det budskap som Rolf Ekman för-
medlade till åhörarna i Ale gymnasium i onsdags.

Min farfar Carl-
Johan Anders-
son (1849 – 1934) 

berättade ofta om sin första 
färd som forkusk till Gö-
teborg. Han skulle bara ha 
varit sex år gammal, då han 
av sin far Anders Jönsson 
skulle ha satts som kusk på 
en fora tur och retur Hå-
landa – Göteborg. Jag hade 
lite svårt att tro att detta var 
riktigt. Men farfar berätta-
de detta sanningsenligt och 
min far påstod alltid att detta 
skulle ha varit rätt. Anders 
Jönsson skulle enligt båda ha 
varit en speciellt sträng hus-
bonde.

Det här med forkusk har 
sin speciella förklaring. Dels 
reste bönderna i Hålan-
da i samlade foror till Gö-
teborg då de hade ärenden, 
beroende på överfall utmed 
vägen. De for sällan ensam-
ma. Dessutom fanns en re-
gelrätt ”fortransport” mellan 
Skara och Göteborg på den 
här tiden. Ofta var det då så 
ordnat, att bönderna utmed 
traden åtog sig att köra vissa 
sträckor med egna hästar. 
”De bytte lass.” En trad var 
Hålanda – Göteborg, en Hå-
landa – Skara. Farfars forre-
sa var alltså Hålanda – Göte-
borg och åter. 

När farfar gjorde den 
här resan var det förmodli-
gen sträng vinter. För hans 
del var det bara att se till att 
hästen höll sin plats och fart 
i kolonnen. Hästen klarade 
det mesta själv. I Göteborg 
skulle han fått hjälp av de 
andra forkuskarna att lossa 
och lasta.

På vägen hem slog kylan 
till ordentligt. Då foran kom 
fram till rastplatsen ”Inge-
borgs ve Let” (avtagsvägen 
mot Alafors) upptäckte man, 
att farfar hade förfrusit båda 
fötterna. Då fick kuskarna se 
hur det var beställt. Farfar 
fick gå barfota i en dyngestad 
och trampa runt i hästgöd-
seln till dess att han återfått 
känseln. Sedan ”lindades” 
fötterna och färden fortsat-
te hem.

Jag minns hur farfars 
fötter såg ut blålila, starkt 
uppsvullna och tjocka. Han 
kunde aldrig ha ”köpeskor” 
utan fick anlita någon av 
ortens skomakare. Ibland 
klagade han över värk i dem. 
”Då ble de allti dålit vär om 
ett par dar.”

Evert Högabo

En ung forkusk


