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SURTE. Vilka sångfåg-
lar!

Det var inte svårt att 
förstå Johanna Fors-
bergs stolthet efter 
vårkonserten i Surte 
Missionskyrka.

– De är fantastiska, 
lyder sångpedagogens 
omdöme.

En gång i veckan kommer 14 
ungdomar i åldern 9-20 år 
hem till Johanna Forsbergs 
lägenhet i Surte för att ta 
sånglektioner.

– Det är blandat killar och 
tjejer. Vi har hållit på sedan 

2002. Några har slutat, andra 
har tillkommit under årens 
lopp. Det är verkligen jätte-
kul, säger Johanna till Aleku-
riren.

– Vi tränar sångteknik, 
hur man ska andas och vilka 
muskler som är särskilt vikti-
ga att använda när man sjung-
er. De får också en vana att 
uppträda inför publik.

De flesta sångelever-
na är hemmahörande i Ale 
kommun, men en och annan 
Kungälvsbo återfinns också i 
gruppen. Tillsammans bjöd 
de på en ljuvlig vårkonsert i 
Surte Missionskyrka för två 
veckor sedan.

– Det var ett axplock av de 
sånger vi övat in under året, 
alltifrån listpop, traditionella 
visor och musikaler, förklarar 
Johanna.

Resultatet blev fantastiskt 
och sångfåglarna fick välför-
tjänta applåder från alla de 
släktingar och vänner som 
satt i bänkraderna.

– Jag kan inte vara annat än 
stolt. Det var en fröjd att höra 
dem sjunga tillsammans, av-
slutar Johanna Forsberg.

Stämningsfull vårkonsert i Surte

Ungdomar från Ale och Kungälv, som tagit sånglektioner av Johanna Forsberg, bjöd på vår-
konsert i Surte Missionskyrka.
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Öppet hus i Starrkärrs församlingshem
Lättlunch till låga priser! Nybakt bröd,
Fika, Våffl or, Glass och mycket mer…

Är Du sugen på att träffa lite folk 
och äta god lunch?

Även i år med altan på solsidan!

Tid: kl. 10.00-14.00
Tisdag-torsdag mellan den 9-18 juni

Frågor?
Ring Katharina Axskjöld 0303-444 033

Älvängens Blå kyrka 
söndagen den 14 juni 11.00

Välkommen på sommarfest!
Familjemässa med lovsångsbandet

Präst: Per Abrahamsson

Kyrkkaffe med smörgåstårta, korv med bröd till barnen, samt överraskningar till alla!

Texter: Hesekiel 36:25-28, Ro-
marbrevet 6:3-11, Johannese-
vangeliet 3:1-8.

Vägen till att få en 
gudstro – hur ser den 
ut egentligen? Den 

frågan kan nog få många 
olika svar. Många har säkert 
olika uppfattningar och er-
farenheter av vägen till tro. 
Några kanske kallar det för 
omvändelse, andra för upp-
vaknande eller frälsning. För 
några sker det ögonblick-
ligt, för andra är det en lång 
process. Och vi kan befin-
na oss vid olika punkter på 
den vägen.
En viktig punkt på trons 
väg är dopet. Den komman-
de söndagens bibeltexter 
ger oss olika aspekter på vad 
som inryms i dopet. Genom 
att ställa samman dopets 
olika symboler – vattnet, 
dopdräkten och dopljuset 
– med texterna, så kan vi få 
en djupare förståelse för vad 
dopet innebär.

Vår första text, den från 
profeten Hesekiel, den talar 
om rening: Gud säger: Jag 
ska bestänka er med rent 
vatten och göra er rena. Hur 
är det? Behöver vi männis-
kor renas? Ja, den frågan 
kan tyckas vara överflödig. 
Vi vet ju vad som händer om 
vi hoppar över duschen för 
ett tag. Då blir det inte så 
trevligt. Men bortsett från 
den kroppsliga avtvättning-
en, behöver vi då en inre 
rening? Nu talar vi om ett 
djupare plan, om tankar och 
attityder, men också om ord 
och handlingar. Alla vet vi 
att ord kan såra. Och om vi 
tar del av dagens nyhetsbrus, 
så finns det gott om exem-
pel på hur vi människor be-
handlar varandra illa.
Bibeln säger oss att det inte 
finns en enda människa som 

är så rättfärdig att hon aldrig 
felar. Tvärtom, vi har alla 
del i det fördärv som finns 
på jorden. Alla har syndat 
och kommit bort från Guds 
rättfärdighet. Här kommer 
dopet in. Bara Gud kan 
tvätta oss rena på insidan. 
Men han använder vattnet 
som en symbol för det som 
sker på insidan.
Också dopdräkten talar om 
renhet. Den är vit och ren 
och fin. Den symbolise-
rar den rättfärdighet som 
kommer från Jesus Kristus. 
Hans rättfärdighet får vi ta 
emot som en gåva, både vid 
dopet, och sedan för varje 
dag. Sådan är trons väg: Den 
börjar omigen varje dag. Vi 
får överlämna oss till Gud 
på nytt och på nytt, kanske 
särskilt när vi känner att vi 
har felat eller brustit. Han 
tar emot oss om och om 
igen. Och hans renhet ges åt 
oss ständigt.

Varje person som döps i 
Svenska kyrkan får också ett 
dopljus, som då tänds. Det 
påminner om Jesus, som är 
världens ljus. Ingen annan 
har varit som han. Hans 
renhet och rättfärdighet var 
unika. Det beror på att han 
var gudomlig. Han hade 
Guds liv i sig. Han levde i 
Guds ljus. Jesus säger att 
den som följer honom ska 
ha samma ljus. När vi följer 
Kristus får vi del av hans 
väsen. Det är Guds eget liv 
som tänds i oss. Det kallas 
att bli född på nytt. Det är 
oerhört stort. Vi får leva i 
gemenskap med Gud själv. 
Jesus berättar i Johannese-
vangeliet om det. Han talar 
om att bli född av vatten 
och ande. Det är det som 
sker i dopet. Därför är dopet 
en sådan stor gåva. Genom 
dopet blir vi medborgare i 
Guds rike. Detta är något 

som vi får bejaka och levan-
degöra under vår fortsat-
ta vandring genom livet. Då 
stärks vår gemenskap med 
Gud. Bibeln och bönen är 
hjälpmedel på den vandring-
en, liksom gudstjänsterna i 
våra kyrkor.

Profeten Hesekiel har en 
drastisk bild av den nya fö-
delsen. Det är som att få ett 
nytt hjärta, säger han. Det 
sker en andlig hjärttrans-
plantation. Gud tar bort 
stenhjärtat ur kroppen på 
oss och ger oss ett hjärta av 
kött. Det handlar om att få 
ett nytt hjärtelag, ett nytt 
sinnelag, ja, t o m Guds eget 
hjärtelag, hans kärlek i hjär-
tat.

Aposteln Paulus utveck-
lar den här bilden ytterliga-
re i texten från Romarbre-
vet. Han talar om att dö och 
uppstå med Kristus. Här får 
vi ta hjälp av det gamla dop-
sättet, det som ännu prak-
tiseras i baptistiska kret-
sar. Där doppas man ner 
under vattnet och reses upp 
igen. Så kan vi identifieras 
med Jesus och hans död på 
korset. Genom dopet fören-
as vi med Jesus Kristus. Så 
får vi tillhöra honom i både 
liv och död.

Dopet är alltså en viktig 
startpunkt på den krist-
na trons vandring. Även om 
vi bara ser de yttre, synli-
ga tingen, såsom dopljuset, 
vattnet och dopdräkten, så 
kan vi vara säkra på att Gud 
utför sitt verk med den som 
döps. Att vandra med Gud 
i tron på honom är en stor 
förmån. Den står öppen för 
oss var och en.

Bengt Broman
Präst i Skepplanda pastorat

Vad betyder ett dop?Konsumtionen av 
Rättvisemärkta pro-
dukter ökar lavinar-

tat. År 2008 ökade försälj-
ningen med 75% jämfört 
med året innan, trots den 
rådande lågkonjunkturen. 
Rättvisemärkt är en pro-
duktmärkning som garan-
terar att varan är produce-
rad på ett sätt som bidrar till 
att de arbetare och odlare 
som tillverkat produkten får 
bättre arbetsvillkor. Då Sve-
riges kommuner köper in 
produkter i så stora mäng-
der kan de påverka mer än 
enskilda privatpersoner. En 
kommun kan inte bli Rättvi-
semärkt, eftersom det är en 
produktmärkning. Däremot 

kan en kommun bli Fairtra-
de City-diplomerad, vilket 
innebär att kommunen en-
gagerar sig för etisk kon-
sumtion.

På kort tid har tre nya 
städer i Sverige, Avesta, 
Linköping och Jönköping 
Fairtrade City diplomerats. 
Ale har nu en enorm möj-
lighet att följa i dessa städers 
fotspår och samtidigt få en 
image som en kommun som 
ställer etiska och sociala krav 
i sin upphandling. I nuläget 
går kommuninvånarnas 
skattepengar till att köpa in 
produkter som är produce-
rade på ett sätt som kränker 
grundläggande mänskliga 
rättigheter och utnyttjar 

människor och miljö. Detta 
anser jag är oacceptabelt. Att 
göra Ale till Fairtrade city 
skulle motverka detta. Även 
om kaffet kostar lite mer för 
kommunen då så är det värt 
det eftersom man förbättrar 
människors levnadsvillkor. 
Eftersom jag själv besökt 
Rättvisemärkta plantager 
och fabriker i Tanzania är 
detta något som ligger mig 
mycket varmt om hjärtat. 
Skattepengarna är Alebornas 
pengar och därför har vi rätt 
att ställa krav på att kommu-
nen tar etisk hänsyn när de 
köper in varor.

Caroline Öberg

Kommunen ställer inte etiska och 
sociala krav i upphandlingen!

Betraktelse

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se

Har alla börjat prata 
otydligt?


