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Vi känner det ange-
läget att dela en del 
av våra tankar kring 

den frågan. Kanske kan dom 
också rätta till en del miss-
uppfattningar. För allt är inte 
vad det verkar vara! Vi ska se 
på några vanliga kommenta-
rer/missuppfattningar:

”Kyrkan är så tom på män-
niskor” 

Vid många tillfällen är kyr-
korna faktiskt fulla med män-
niskor. Samtidigt vill vi själv-
klart att kyrkorna fylls vid fler 
tillfällen. Det är kul att veta 
att det faktiskt är fler männis-
kor som går i kyrkan än vad 
det är som går på bio/fotboll. 
Inte minst nu i Advent och 
Jul, kommer många männis-
kor att söka sig till kyrkornas 
härliga gudstjänster.

”Kyrkan är så rik så dom 
behöver inte mina pengar” 

Det finns pengar på vissa 
håll, men verkligen inte i alla 
församlingar. De tillgångar 
som finns är ofta bundna 
i byggnader – som gamla 
kyrkor som vi inte får låta för-
falla och inte så lätt kan göra 
oss av med. Dessutom får vi 
inte bygga om eller reparera 
på det billigaste eller mest 
praktiska sättet, eftersom de 
för det mesta är kulturmin-
nesmärkta. 

Faktum är att i flera för-
samlingar tvingas man göra 
sig av med byggnader och 
personal eftersom man inte 
längre har råd att ha dem 
kvar. Därför behöver vi också 
dina pengar för verksamhe-
ten. 

”Kyrkan är bara till för 
vissa” 

Kyrkan är öppen för var 
och en som vill! Det är vissa 
saker man avsäger sig när man 
inte längre är medlem; som 
vigsel, begravning, att välja 
och vara valbar i kyrkliga val.

”I kyrkan bråkar dom bara” 
Visst kan det ibland före-

komma onödiga bråk, vilket 
är väldigt ledsamt. Men 
naturligtvis är det ju inte det 
som upptar vår tid. Vardagen 
fylls för de allra flesta av ett 
positivt och angeläget arbete 
för människor.  

Ibland behöver man också 
ta tag i vissa konflikter – i 
kyrkan som på andra arbets-
platser och organisationer.

”Bara tråkiga grejer” 
Det finns säkert miljontals 

definitioner på vad som är 
roligt resp. tråkigt, men inte 
skulle så många vara med och 
regelbundet finnas i kyrkans 
liv om dom hade det tråkigt. 
Man upplever naturligtvis att 
man får något mycket gott 
och viktigt.

”Jag delar inte tron” 
Vi lever i ett samhälle 

med religionsfrihet, där var 
och en får tro som man vill. 
Naturligtvis är kyrkans nerv 
den kristna tron, som lyfter 
och bär människor. Samti-
digt finns det många som är 
medlemmar i kyrkan, även 
om dom inte delar allt i tron, 
för dom ser samtidigt hur 
mycket gott kyrkan gör och 
vad kyrkan faktiskt kan betyda 
i vårt samhälle;

Förutom gudstjänster av 

olika slag; som söndagens och 
veckans olika gudstjänster, 
dopgudstjänster, vigselguds-
tjänster och begravningsguds-
tjänster,

finns olika typer av barn-
verksamhet – däribland fina 
förskolor, 

det finns ungdomsverk-
samhet – allt ifrån öppen fri-
tidsgård till konfirmander och 
ungdomsgrupper som dyker 
ner i trons spännande djup, 

Vidare finns vuxenverk-
samhet i form av dialoggrup-
per, Alpha-grupper och en 
massa andra samtals- och 
studiegrupper , samt grupper 
av mera praktisk natur. En del 
grupper är väldigt öppna till 
sin karaktär. Andra gör mer 
djupdykningar i tron.  

Naturligtvis finns också 
olika typer av verksamhet för 
äldre, 

Du hittar spännande kväl-
lar med föreläsningar, 

Du inbjuds till sopplunch 
för den som av olika skäl är 
hemma, 

Regelbundet erbjuds fan-
tastiska musikupplevelser. 

Dessutom finns det många, 
många som fått hjälp genom 
samtal med en präst eller 

diakon – något som naturligt-
vis inte syns utåt, men är mer 
vanligt förekommande än vad 
många förställer sig.

På vissa håll finns också 
mer organiserade samtals-
möjligheter, som kyrkans 
jourtjänst och kyrkans famil-
jerådgivning och de är öppna 
för alla som vill.

På flera håll samverkar 
kyrkan med kommuner när 
det gäller vård och omsorg.

På en del arbetsplatser 
finns uppskattad verksamhet 
från kyrkans sida. Det gäller 
inte minst stöd och samtal.

Det finns gott om kompe-
tens i kyrkan i krisens sam-
manhang.

Vi vill också nämna skol-
kyrka, studentkyrka, sjukhus-
kyrka, verksamhet på anstalter 
och svenska kyrkan i utlandet, 
som är mycket välbesökt. 

Säkert har vi glömt viktig 
verksamhet, som behöver 
ditt stöd och som kanske kan 
vara till för dig i något skede 
av livet.

Med detta vill vi ge dig 
flera tankar inför ett beslut 
i frågan om medlemskap 
i kyrkan eller inte. Vi kan 
naturligtvis bli bättre inom 
alla områden. Men vi kan 
varken bedriva eller utveckla 
verksamhet utan medlemmars 
ekonomiska stöd.

Vi vill ha med dig och vi 
vill gärna föra dialog med 
dig om du har synpunkter på 
kyrkan på din ort.

Kyrkoherdarna  i 
Göta Älvdalens kontrakt

Martin Lindh
Björn Nilsson
Lasse Alerås
Harry Hultén

Magnus Eriksson
Anders Wannebo
Mikael Isacsson
Björn Gusmark

Vivianne Wetterling
Gösta Mellberg

Medlem i svenska kyrkan eller inte?
– En fråga många brottas med

Kyrkoherdarna i Göta Älvdalens kontrakt vill reda ut en del 
av de frågetecknen som finns kring den Svenska kyrkan. På 
bilden ses Nödinge kyrka.
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Efter att ha läst Sofia 
Danielssons inter-
vju ”Utmana även de 

duktiga eleverna”, kände jag 
igen mig något oerhört. Jag 
är en person som ofta be-
nämns som studiemotiverad 
och ytterst målinriktad, och 
spenderade min grundsko-
letid på ett utav Ales större 
skolor. Ambitiös är ordet 
som lärare valt att använda 
om mig, ofta som superlativ.

  Efter att ha gått ur 
grundskolan med höga betyg 
hade jag en framtidstro och 
ett självförtroende som över-
träffade det mesta. Jag hade 
klarat grundskolan galant, 
inte påträffat större svårig-
heter, och trodde därmed 
att jag tillhörde skaran utav 
de bättre eleverna. Mitt 
antagande visade sig dock 
vara mycket felaktigt, redan 
första dagen.

Jag hade medvetet sökt 
mig till ett gymnasium med 
höga intagningspoäng och 
ett gott rykte, jag förstod 
att mina nya klasskamrater 
skulle tillhöra den målin-
riktade skaran elever likaså. 
Men, eftersom skolverket 
har anvisningar om hur en 
elev skall bedömas borde 
mina betyg vara jämbördiga 
med andra skolors, eller? 
Diagnoserna man gjorde i 
alla ämnen, under den första 
veckan, antog jag därför 
skulle visa samma resultat 
som mina betyg hävdade 
jag förtjänade. Jag litade på 
mina före detta lärares kom-
petens, detta en uppfattning 
som dessvärre förändrats 
totalt. 

Mina betyg speglade 
inte resultatet diagnoserna 
demonstrerade, långt däri-
från. Min ambition om att 
lyckas mycket bra i skolan 
har inte försvunnit, dock 
reviderats dramatiskt. Idag 
tvingas jag studera upp 
emot fyrtio timmar i veckan, 
utöver tiden jag spenderar i 

skolan, för att höja min kun-
skapsnivå i flertalet ämnen. 
Detta ett faktum som skulle 
kunnat se annorlunda ut 
om mina lärare givit mig 
större utmaningar under 
mina tidigare år, och inte av 
lathet valt bort att stimulera 
mig. En utav mina lärare 
som följt mig under hela 
min grundskoletid, skrev i 
ett personligt brev till mig 
på skolavslutningen att hon 
ber om ursäkt för att hon 
inte utmanat mig mer. Jag 
förstod inte vad hon menade 
då, men gör det idag. 
Ämnena hon betygsatt mig i 
är två utav dem som visat sig 
vara mest felaktigt bedömda.

Ales skolor står inför 
samma problematik som 
hela Sveriges skolor gör. 
Det är passivt att finanserna 
skuldbeläggs, det är inte 
boven i dramat.

Jag hävdar att det är Skol-
verkets anvisningar som i för 
hög grad ger utrymme för 
personlig bedömning utav 
lärare, en bedömning de 
uppenbarligen inte klarar att 
behärska. Att ändra lagar tar 
dock mycket lång tid, lärarna 
behöver agera tidigare för 
att inte utsätta fler elever 
för den smärta och lidande 
jag fått möta.  Att tala med 
andra skolor i regionen 
om hur de betygsätter sina 
elever och se över era priori-
teringar är två enkla exempel 
på hur de kan förebygga 
detta faktum. Det är viktigt 
att se alla elever, uteslut inte 
dem som har mindre svå-
righeter, utan entusiasmera 
till att bli bättre. Min fram-
tidstro och självförtroende 
har bytts ut till termer som 
stress och betygshets. Är det 
rimligt att elever, i jakten på 
lycka, drabbas utav stressre-
laterade symtom för att de 
inte fått en rättvis bedöm-
ning och utbildning?

”Tidigare elev”

Replik till "Utmana även 
de duktiga eleverna"

Öppet möte!
Peter Rådberg och Tina Ehn 

från riksdagen
Annika Friberg, Ale kommun

Personlig integritet
Kollektivtrafi k

Fika

Måndag 1/12 kl 18.00
Ale gymnasium

Bli medlem!
Gå in på www.mp.se eller SMS:a 
mpmedl ååååmmddxxxx till 72456 

Läs mer på www.mp.se/ale

www.pro.alenorra.se

PRO Ale Norra

Kvartalsmöte
Torsdagen den 4 december

i Medborgarhuset, Ledet

Vi inleder med att bjuda på glögg.

Kl. 17.00 Mötesförhandlingar
 Ales Luciakanditater

Kl. 19.00 Endast förbeställda
 Jultallrik
 Smör och bröd, lättöl 
 eller vatten
 Kaffe med kaka
 Scandix Duo underhåller
 Dans för danslystna

Varmt välkomna!

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
MOT NARKOTIKA

Knarket finns överallt och allas
ungar riskerar att fastna!

Det är onödigt!

Vi slåss
MOT DROGER och FÖR LIVET

Stöd FMN-Göteborg
Föräldraföreningen Mot Narkotika

Postgiro 484 73 33-1
Jourtelefon 031-12 89 01


