
I fredags eftermiddag an-
lände yngre yrkesverksam-
ma utbytesbesökare från 
Nagpur, Indien, till Ale Ro-
taryklubb. GSE-utbytet 
(Group Study Exchange) 
syftar till att ge personlig 
och yrkesmässig utveckling 
och kännedom om landet 
man besöker.

I lördags presenterades 
de fyra besökarna och team-
leader för sina värdfamiljer, 
som de ska bo hos i sex dagar 
innan de ska vidare till andra 
rotaryklubbar. De blir kvar i 
Sverige till slutet av april.

I måndags var det Rotary-
träff på Hotell Surte där alla 
rotarianer samlades för att 
klubben skulle bli bekanta 
med sina gäster från Indien. 
Vivek, Parag, Charou, Smita 
och Mrunal, som är deras 
namn, hade förberett en stor 
presentation om sig själva 
och Incredible India. När 
man kom in i rummet, där 
framträdandet skulle ske, 
kände man en speciell doft, 
en doft av Indien. Presenta-
tionen om dem själva hölls 

kort, men sedan började mu-
siken komma igång och gäs-
terna bjöd på en färgspra-
kande dansuppvisning.

Rotarianerna och deras 

respektive kände rytmen i 
kroppen och klappade glatt 
med till musiken. Slutligen 
avslutade de med en liten 
överraskning då de dansade 

och sjung till ”Små grodor-
na”, vilket var mycket lyckat 
och förde med sig många le-
enden.
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När man skall åka till någon 
plats ser man på kartan, att det 
ibland kan finnas fler vägar 

som går dit, men överskriften över 
denna betraktelse talar om vägen i be-
stämd form. Det betyder ju att det bara 
finns en väg som leder till vårt mål och 
det är den vägen som Jesus själv har 
danat.

Han säger i Joh 14:6 att jag är vägen, 
sanningen och livet. Ingen kommer till 
fadern utan genom mig, och Petrus 
stryker under det på nytt i sitt tal i Apg 
4,12. Och i ingen annan finnes fräls-
ning, ej heller finnes under himmelen 
något annat namn bland människor givet 
genom vilket vi kunna bliva frälsta.

Jesus säger i sin bergspredikan Matt 
7:14 att den port är trång och den väg är 
smal som leder till himmelen och få äro 
de som finna den. Det kan synas svårt när 
det står så, men det är som en sångare 
sjunger att vägen är smal men bred nog 
för Jesus och mig. Och när vi har sagt vårt 
ja till Jesus så vill han hjälpa oss genom 
svårigheter och prövningar till vårt mål 
som är himmelen, och hos Gud i himme-
len är vi för alltid befriade från synden 
som alltid lurar på oss under vår 
jordevandring.

Inte ens Jesus var befriad 
från frestelser när han gick här 
nere på jorden. Vi läser i Lukas 
fjärde kapitel om hur djävulen 
på ett mycket listigt sätt fres-
tade Jesus under 40 dagar när 
han var ensam i öknen, men när 
Jesus svarade honom med Guds 
ord vek djävulen ifrån honom 
utan att ha lyckats få honom på 
fall. Men det står också att han 
vek ifrån honom intill läglig 
tid. Jag tror alla som vill följa 
Jesus har upplevt detsamma, läs 
gärna hela det fjärde kapitlet i 
Lukas evangelium.

I sitt avskedstal till lärljung-
arna innan Jesus for upp till sin 
fader i himmelen lovade han 
att de skulle få en annan hjäl-
pare som för alltid skulle vara 
hos dem, nämligen den helige 
ande. Och vi vet att tio dagar 
efter Jesu himmelsfärd så kom 

den helige ande till hans lärljungar, och vi 
ser vilken kraft som de blev beklädda med 
för att vandra vidare på vägen och 
även predika Guds ord för sina med-
människor. De började på pingstda-
gen och vi läser om att omkring 3 
000 människor började sin vand-
ring på vägen till livet i Apg 2 kap 
och vers 41.

Om nu vägen kan vara svår att 
vandra ibland så ser vi att resmålet 
är så mycket underbarare. I Johan-
nes uppenbarelse, den sista boken 
i Bibeln, kan vi läsa så mycket av 
himmelens skönhet så att det stär-
ker vår vilja att gå den smala vägen. 
Käre medvandrare du har väl valt 
den rätta vägen som leder till livet, 
så att också du kan stämma in i sång-
arens ord.

Stundom det vid vägen är mången 
hemlig fara, men min frälsare är när 
han skall mig besvara. Dag för dag 
det hemåt går, snart på Sions berg 
jag står. Lammets sång jag sjunga får, 
med de frälstas skara.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen Bohus 
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På lördag, den 5 april har vi på Fars Hatt

Temashow
 Kvällens tema: 

Schlager
Kvällens DJ: Tompa    Dans med husbandet TRINITY

Dans från kl. 21.30

 Kommande program 12 april Snowstorm
 3 maj  Rocktema med Gert Lengstrand
 16 maj Linda Bengtzing
 7 juni  Sommartema

 Entré 125:-. Boka bord på 0303-109 70.
E-post info@farshatt.se   www.farshatt.se  Välkommen!

Hotel Ulmenhof 
Besök det vackra men barska landskapet 
och fängslande Vadehavet i Schleswig-
Holstein där dammarna genom 
århundrade har skyddat när Nordsjön 
har visat styrka. Här är landskapet platt 
och utsatt för blåst men även storslaget, 
lockande och autentiskt som ganska 
få platser är på denna jord är. I detta 
praktfulla landskap där man alltid ska 
färdas med omtanke för natur och miljö 
ligger även den lilla orten Bredstedt som 
är en bekväm utgångspunkt för turer 
längs Vadehavet. Det vackra 3-stjärniga 
hotell-ets huvudbyggnad är en vacker 
gammal villa i jugendstil som ligger på 
gångavstånd från Bredstedts trevliga pit-
toreska centrum. 

Ankomstdatum:
Valfri ankomst fram till 27.4.2008.

Ytterligare ankomst:
Maj: 4. 5. 6. 7. 14. 25. 26. 27.
Juni: 13. 14. 15.

Pris per pers. i dubbelrum

1.449:-• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstcocktail

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande. 
Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

Marskland och Vadehav

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84 
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30. 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

    
  Teknisk arrangör:

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna.
Expeditionsavgift kr. 60:-.

Sommar i Kalmar och Öland

Enkelrum kr. 1.149:-.
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 45:-.
Inkluderar endast slutstädning.

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

Enkelrum kr. 1.599:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.

Pris per pers. i dubbelrum

899:-
3 dagars semester på 
3-stjärnigt hotell i Kalmar

Hotel Zum Guten Onkel

Brofästet Hotell & Konferens 
Kalmar
Kalmar är en stad som är mest känd 
för sin historiska betydelse men 
som överraskar med en personlig, 
gemytlig stämning: Atmosfären i de 
kullerstensbelagda medeltidskvar-
teren och det imponerande Kalmar 
Slott blandas med en livlig café- 
och restaurangkultur i centrum, där 
hamnkvarteret och det stora torget 
vid domkyrkan är några av de 
mest populära platserna. Brofästet 
Hotell ligger mitt mellan centrum 
(1 km) och Ölandsbron. Därför är 
det perfekt om ni vill ge er ut på 
en upptäcktsresa genom den gamla 
hansastadens nutidscharm samt 
Smålands och Ölands sommaridyll. 
Åk över bron och möt den ena-
stående natur och kultur som har 
gjort Öland till en av Sveriges mest 
populära semesterdestinationer. 
Njut av Borgholm slottsruin, vackra 
naturfenomenen och de karakteri-
stiska väderkvarnarna.

Ankomstdatum:
Valfri ankomst i perioden 
1.6-29.8.2008

4 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Schleswig-Holstein

Sporthotel Mölltal

Scandic Ariadne
Brofästet Hotell 
& Konferens

Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-5 år gratis

 i förälders säng.

Hotel Ulmenhof

LOPPIS
på Ale-Gården i Nygård
Lördag 12 april kl 10-15

Nu kan du boka loppis-bord på 
Ale-Gården och bli av med sånt 
som du inte har någon nytta av.

Boka senast 10/4
till Ove 0520-66 20 41

Pris/bord 50 kr

Vägen till livet

Besökare från Indien gästadeBesökare från Indien gästade Rotaryy

Utbytesbesökare från Indien anlände till i Ale i förra veckan och i måndags gästade de Rota-
ryträffen på Hotell Surte. På bildens ses också Lennart Nilsson, president i Ale Rotaryklubb.

Fri lånebil!


