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BOHUS. Servicehusets 
salong räckte knappast 
till.

120 personer kom för 
att ta del av årsmötet i 
PRO Surte-Bohus.

– Roligt med en sådan 
god uppslutning, säger 
ordföranden Wivi-Anne 
Radesjö.

Underhållningen var hämtad 
från Ström i Lilla Edet, en 
duo bjöd på sång- och mu-
siknummer av bästa sort.

Årsmötesförhandlingarna 
klarades av i rask takt. Det som 
mötet kom att uppehålla sig 
vid var kommunens planera-
de nedläggning av BRA-grup-
perna i Bohus och Älvängen. 
En skrivelse antogs av årsmötet 
för vidare befordran till kom-
munfullmäktige, Vård- och 
omsorgsnämnden samt vård- 
och omsorgsförvaltningen.

– Vi protesterar mot beslu-
tet och upprördheten är stor 
bland våra medlemmar, säger 
Doris Hellman.

Styrelsen för PRO Surte-
Bohus fick följande utseende 
för 2009: Ordförande: Wivi-
Anne Radesjö. Kassör: Carl-
Hjalmar Carlsson. Sekretera-
re: Leif Eliasson. Studieorga-
nisatör: Doris Hellman. Le-
damöter: Josef Barsi, Ritva 
Jansson, Sven-Erik Svensson. 

Ersättare: Siv Erikson, Gunilla 
Carlsson, Sven-Göran Svens-
son, Nils Erlandsson.

– Vi ser fram emot ett hän-
delserikt år där bland annat 
vårt 65-årsjubileum står på 
programmet, avslutar Wivi-
Anne Radesjö.

JONAS ANDERSSON

PRO Surte-Bohus höll årsmöte

Wivi-Anne Radesjö fick fortsatt förtroende att leda PRO 
Surte-Bohus, som firar 65-årsjubileum 2009.

Arkivbild: Jonas Andersson

Pengar, sex och makt 
påstås vara de största 
frestelserna för män-

niskor. Att detta lockar kan 
man se på olika sätt. Ett 
tecken på pengarnas lockel-
se är att spelbranschen går 
bra och omsätter miljar-
der kronor även när tider-
na är sämre som nu. Sex har 
hamnat i fokus som aldrig 
förr, och makten lockar 
också en hel del människor. 
Jag tror att vi, åtminstone de 
allra flesta av oss, har våra 
svaga punkter.

Många av oss har lärt 
oss att man skall försöka 
stå emot frestelser, medan 

det finns andra som tänker: 
Jag gör det jag har lust med 
eller det jag känner för. En 
fråga som man kan ställa sig 
är denna: Varför skall man 
leva och handla på det ena 
eller det andra sättet? Mitt 
svar är detta: Vi skall motstå 
frestelserna därför att de 
bara tillfredsställer egois-
tiska begär, oftast på andras 
bekostnad. När andra drab-
bas av våra handlingar så är 
de felaktiga, men det är de 
också om vi förstör vårt eget 
liv genom dem. 

Det är inget fel med 
pengar och rikedom, bara 
den kombineras med gene-

rositet. Sex 
är en guda-
given gåva 
som hör 
hemma i 
en kärleks-
relation. 
Makt måste 
utövas, men 
alltid med 

tanke på dem som man 
utövar den över.

I Bibeln berättas i kom-
mande söndags texter om 
när Jesus utsätts för frestel-
ser. (Matt. 4: 1 – 11). Han 
klarade av att stå emot dessa 
frestelser, som bestod i att 
få makt och rikedom och att 
göra mot Guds vilja. Jesus 
valde att leva på ett osjälviskt 
sätt till glädje och hjälp för 
många andra.

Vi har allihop en medfödd 
egoism, men den behöver 
balanseras med en utgivan-
de kärlek och osjälviskhet. 
Genom att motstå frestelser-
na som kommer hjälper vi 
både oss själva och våra med-
människor. Martin Luther 
lär ha sagt på tal om frestel-
ser: Du kan aldrig hindra en 
fågel från att flyga över ditt 
huvud, men du kan hindra 
den från att bygga bo där.

Göran Andreasson
Pastor i Surte

Jesus – till glädje och hjälp för många
Betraktelse

Frukostcafé för kvinnor 
lördag 28 februari kl 9-11  

Skepplanda  
församlingshem 

Vivianne Wetterling -talar om 
 ”Maria, vem är du?” Handlar om 
judinnan från Nasaret som blev  

utvald av Gud till att föda hans son. 
Anna Holl Larsson sjunger  

Mariasånger 
Frukostkostnad 40 kr/person,  

ingen anmälan. 
Välkomna! 
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Starrkärrs församlingshem

Förmiddagscafé
den 26 februari kl. 10.00-12.00

Livets skiften
En resa från 

vaggan till graven

Inga-Britt Holgersson visar och berättar 
och kläder från förra seklet.

Post/bankgiro 90 2003-3
Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se

Sanna 13 år bäddar sin 
säng och får 450 kr i 

månadspeng.

Hur Samira 13 år får
 ihop till sin månadspeng 

vill du inte veta.

- din del av Starrkärrs församling

i Nols kyrka söndag 1/3 
kl 17.00

Barnkören - Kyrkis medverkar
Vi bjuder på kvällsmat
Präst: Mikael Nordblom

Välkomna!

Familjemässa


