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Vi vann biljetter 
till Parkliden

Här är namnen  på de tio personer som lyckades 
vinna en biljett till danskvällen i Parkliden nu på 

fredag, då Arvingarna svarar för underhållningen.

Siv Antonsson Alvhem
 Elvy Andersson Alafors
Florens Dahlin Lödöse

Elisabeth Bengtsson Skepplanda
Ulrika Axelsson Lilla Edet

Sonny Andersson Älvängen
Jan Andersson Nödinge
Christina Hansson Nol

Benny Lundin Nol
Sylvi Jenevall Älvängen

Rätt svar på frågorna var
X (1989), 2 (Hela världen é du och jag), X (Eloise).

Biljetterna kommer med posten. Grattis!

På konfirmandlägret 
såg jag henne sam-
tala med både kon-

firmander och ledare. Det 
såg ut som om hon ofta 
fick trösta dem som var lite 
ledsna över ett och annat. 
Någon sörjde ett husdjur 
som hade dött, en flickas 
pojkvän hade gjort slut, en 
annan sörjde över att han 
hade dålig kontakt med 
sina föräldrar. Så mycket 
kommer upp när man lever 
tätt tillsammans och verk-
ligen vågar lyssna till sin 
inre människa. Flickan jag 
skriver om hade en sär-
skild blick för den som 
var ledsen och en verklig 
känsla för när det passade 
att ge en kram. Hon hade 
fått den gudomliga gåvan 
att ge tröst. Så mjukt och 
fint, så naturligt hon kunde 
inleda samtal. Ibland bara 
genom att helt stilla sätta 
sig bredvid den ledsne och 
vänta. Vänta på rätt stund. 

Du har också fått 
minst en gåva av Gud att 
använda. Den har du fått 
för att du själv är en gåva 
till dina medmänniskor 
från Gud. Den största 
gåva vi får är själva livet. 
Livet får vi ta emot en dag 
i sänder. Vi tar emot dagen 
ur Guds hand och överläm-
nar den till honom när den 
tar slut.

Så får vi också tänka om 
våra medmänniskor: de är 
gåvor från Gud med gåvor 
från honom.

Alla människor är lika 
mycket värda, men vi är 
inte lika på alla sätt. Varje 

människa är unik med just 
de gåvor och egenskaper 
Gud har lagt ner i honom/
henne. Vi brukar säga att 
gåvorna inte är till för oss 
själva utan för de män-
niskor vi har runt omkring 
oss, men det stämmer bara 
delvis. Också för den män-
niska som ställer sig i Guds 
tjänst blir livet mer sam-
manhängande och tjänsten 
ger glädje på djupet. Vi 
skall väl inte bara tala om 
tjänandets glädje i våra 
församlingar? Det är när 
vi ställer oss till Guds för-
fogande som denna glädje 
blir vår. Inte bara i ord utan 
också i handling.

Flickan jag skrev om 
inledningsvis hade fått 
gåvan att trösta. Det många 
fler. 

Vilken är din gåva/dina 
gåvor? Läs gärna i Bibeln 
om gåvorna; tex. Första 
Korintierbrevets 12:e kapi-
tel. Kom med dig själv och 
dina gåvor till en kyrka i 
din närhet. 

”Tack, Herre, för att det 
är oss vanliga människor 
som du använder för tjänst 
i ditt rike. Vi behöver inte 
vara märkvärdiga och fel-
fria. Just den lite kantstötta, 
skrangliga och bräckliga kan 
du använda för att sprida 
ljus och hopp. Den tomma 
krukan fyller du. Tack för 
att vi får kraften genom dig. 
Amen.”

Björn Nilsson 
Kyrkoherde i 

Starrkärr-Kilanda församling

Betraktelse

Gåvan att ge tröst
Västra Götalands hem-
slöjdskonsulenter arrangerar 
tillsammans med Studie-
förbundet Vuxenskolan och 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening en inspira-
tionsdag helt i hasselbuskens 
tecken, lördagen den 22 
augusti i Prästalund.

Besökarna får ta del av 20-
talet slöjdare och hantver-
kare i arbete. Alla tillverkar 

föremål av hassel. I engelsk 
trädgårdskultur finns en lång 
tradition i att använda has-
selbusken och arrangörerna 
vill visa bredden av hasselns 
nytta, allt från grillkol till 
goda kakor och slöjd.

En mångfald av slöjd för 
trädgården finns uppdukat 
för dig både att inspireras av 
och att köpa. Växtstöd för 
odling, trädgårdsmöbler, 

festspiror, stegar, kompost-
korg, lek- och spelredskap, 
smide, svarvat, växtkorgar, 
lyktor, äppelplockare, flätade 
amplar och annat som kan 
användas i och förgylla varje 
täppa, liten eller stor.

För dig som gärna vill 
prova på finns täljverkstad 
både för barn och vuxna. 
Det görs repslagna snoddar 
till hopprep och handtag 
täljs. Enkla lekredskap 
tillverkas liksom såstickor 
med mera. Dessutom kan  
besökarna ta del av hur 
man flätar en kompostkorg. 
Erfarna slöjdhandledare 
håller i slöjdverkstäderna 
och tipsar om material och 
verktyg.

I den vackra hasselskogen 
som gränsar till Prästalunds 
hembygdsgård kan du gå 
en tipspromenad. Fin träd-
gårdsslöjd vinner den med 
flest rätt.

Dessutom kan du som 
är intresserad av hur man 
beskär och vårdar hassel få 
en guidad tur med specialist. 
Hemslöjdskonsulenterna 
håller föredrag om hassel ur 
historisk vinkel med folktro 

och gamla seder, och säljer 
också slöjdlitteratur för 
dig som vill arbeta vidare 
hemma.

Caféet serverar drycker, 
varm korv och hembakat 
kaffebröd under dagen och 
hembygdsmuseets samlingar 
är öppna för visning.
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Hasselns Dag i Prästalund

Nästa lördag, den 22 augusti, arrangeras Hasselns Dag i 
Prästalund. Västra Götalands hemslöjdskonsulenter står 
som värd för arrangemanget tillsammans med Studieförbun-
det Vuxenskolan och Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening.

Arkivbild: Jonas Andersson
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Välkomna till
Sommarkvällar

inför Ordet
Skepplanda församlingshem kl 19

Tisdag 11 augusti
”Handling och bön må bli ett”

Björn Nilsson

Onsdag 12 augusti
”Jesus mittibland oss”

Ingemar Rådberg

Torsdag 13 augusti
”En outsinlig källa.

Om Guds ord som en
levande verklighet”

Per Åkerlund

Varje kväll: Lovsång, bön, kaffe

En stol gjord av hassel.

astmaoallergiforbundet.se

Har du astma?

Bli medlem du också


