
20  |  alekuriren   |   nummer 41  |   vecka 46  |   2007

Ungefär 3 – 4 veckor 
efter födseln skulle 
grisarna kastreras. 

Äldre var inte bra.
Min farfar Carl-Johan 

Andersson i Höga, som var 
kunnig i det mesta både då 
det gällde folk som fä, full-
gjorde alltid detta ingrepp. 
Utrustning: rakkniv, hink 
och en flaska med ”blysock-
er”.

När jag var i tioårsåldern, 
fick jag börja som ”assis-

tent”. Min far Otto kunde 
aldrig biträda. Han var så 
blödig att han inte kunde 
nacka en höna. 

Proceduren var följan-
de: Jag satt på en stol och 
hade ett skynke över benen. 

Farfar tog kultingen i bak-
benen. Lade den med hu-
vudet mot mig och på rygg. 
Tryckte så in grisens huvud i 
mitt skrev. Jag fattade så gri-
sens bakben och höll den i 
rätt läge. De sista åren satt 

farfar framför mig även han 
på en stol. Självfallet skrek 
grisen för full hals. Vad 
annat var att vänta? 

Ett snabbt snitt över den 
ena testikeln, med hjälp av 
tummen pressades denna ut, 
ett nytt snitt och denna var 
fri och kastades i hinken. 
Lika snabbt ingrepp på den 

andra. Men det var inte slut 
med detta. Så kom desin-
fektionen. Farfar hade hällt 
upp lite blysocker på ett fat. 
Doppade en trasa i vätskan 
och tryckte in sådan i såret. 
Men nu ökade grisens skrik 
till ett riktigt galltjut. Väts-
kan medförde en våldsam 
sveda. 

Jag vet detta av egen er-
farenhet, då farfar behand-
lat sår och revor på mig med 
just denna 
vätska. Men 
operatio-
nen var 
över, grisen 
släpptes fri 
och snart 
bar allt frid 
och fröjd.

Jag tror att året var 1930, 
jag var 13 år gammal och 
farfar var då 81. Han såg 
dåligt och var lite fumlig 
med händerna. Skulle han 
klara ingreppet denna gång? 
Det gällde att vara försik-

tig. Jag frågade: ”Skulle jag 
nu få lov att göra detta? 
Jag har ju sett på så många 
gånger?” ”Jodå, det går 
bra du har ju sett hur det 
gått till” Jag var hyperner-
vös. Första ingreppet gick 
inte bra. Farfar var nära att 
återta verksamheten. Andra 
och tredje ingreppet gick 
perfekt.

Detta 
var sista 
året vi 
hade 
spädgri-
sar hos 
oss. Så 
mina fär-

digheter behövdes inte i 
fortsättningen. Nu får detta 
ingrepp bara utföras av ve-
terinär.

Evert Högabo 

Gälla grisar

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Predikoturer
18 nov  Sönd. f. Domssöndagen

kl 11 Gudstjänst Surte kyrka
H Hultén

kl 15 Gudstjänst Bohus 
Servicehus H Hultén

kl 17 Taizémässa Nödinge kyrka 
H Hultén

25 nov Domsöndagen
kl 11 Gudstjänst Nödinge kyrka

V Wetterling
kl 15 Mässa Bohus Servicehus 

V Wetterling
kl 17 Musikgudstjänst Surte kyrka 

V. Wetterling

27 nov. Tisdag
kl 11 Gudstjänst Fridhem  V 

Wetterling

Välkomna!

Taizémässa
Ljus, värme, stillhet, ro
Fira mässa med meditativ musik från klos-
tret i Taizé, Frankrike.

Söndagen den 18 november kl. 17.00

Nödinge kyrka

Måndagsträff
19 november kl 14.00 

Surte Församlingshem
Dietist Hanna Zettergren. Kaffe m.m.

Höstens Leva-vidare-grupp
Startar 22 november 18.30 i Surte församlingshem
Ingen anmälan behövs

Har du frågor 
Ring Vivianne Wetterling tel. 070 -7156551, 031- 980011/12
Elise Friman tel. 070 7690016, 0303 - 97248 

Födelsedagsfest i Nödinge församlingshem
Torsdag 29 november 13.00
Alla som har fyllt eller fyller 80, 90, 95 och 100 ÅR under perioden 
1/7 - 31/12 2007 och som bor i Nödinge församling är Välkomna på kalas.

Det blir sång och musik och något gott att äta och dricka förstås.

Anmälan görs till Elise Friman 0303–97248 eller 070-7690016
senast 26 november.

Surte kyrka 
fyller 95 år
Musikgudstjänst Surte kyrka 

söndag 25 november kl 17.00
Rysk Ortodox kör.

Välkomna!
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Älvängens 
Missionskyrka

Gamla v. 1, Älvängen,
 0303-74 61 30, Pg. 24 45 35-1

Julbazar 
I Missionskyrkan Lördag 24/11 kl 10.00 

        Lotterier, Tombola, Försäljning 

Kl 11.30 Miniauktion, Andakt och lotteridragningar 

Kaffe och Musik

Välkomna

www.mittiale.se – 0303-332660

AAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärrlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr -- ÄlvängenÄlvängen

SStarrkärrs pastorattarrkärrs pastorat

Starrkärrs församlingshem
Torsdag 22 nov. kl 10.00-12.00

Förmiddagscafé
En missionsresa i bild och ord från 

Tajmyrhalvön i Sibirien
Cafégäst är Kjell Holmner.

Starrkärrs kyrka
Familjemässa kl.11.00
Starrkärrs fl ickkör medverkar med 

musikalen ”Det kunde vara jag”
Unga instrumentalister

Kyrkfi ka
Präst: Björn Nilsson

Nols kyrka
Musikgudstjänst kl.18.00

Medverkande:
Damkören Vox feminale 

under ledning av Sabina Nilsson.
Magnus Wassenius orgel och fi ol

Mikael Nordblom präst

Söndagen den 18 novemberSöndagen den 18 november

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Ale-Skövde Kyrka
”Annorlunda Luciakväll”

torsdagen den 13 december
kl 19.00

Efterlysning:
Till Luciakören: sopraner, altar,

tenorer och basar.
Välkommen till den första 

repetitionen måndag 26 november
kl 18.30-19.15 i Ale-Skövde

församlingshem

Tärnor och stjärngossar:
Välkommen till den första 

repetitionen måndag 26 november
kl 18.00-18.30 i Ale-Skövde

församlingshem.
Biirgitta Persson, körledare,

tel 0520-66 01 97

Välkomna!

>>Min far Otto kunde 
aldrig biträda. Han var så 
blödig att han inte kunde 

nacka en höna. <<Det händer i


