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Nu var det bråt-
tom! Att få rykte 
om sig att vara do-

medagsprofet och lögnare 
var ingenting för gudsman-
nen Jona. Så han flydde, så 
långt bort han bara kunde. 
Det behövdes tre dygn i iso-
lering innan han insåg det 

lönlösa i att kämpa mot 
Gud. Med tunga steg beger 
sig Jona till den stora staden 
Nineve för att medde-
la Guds beslut: ”Om fyrtio 
dagar skall Nineve förstö-
ras.”

Förskräckta över detta 
framtidsscenario blir det 
tumult i staden. Man upphör 
med sin ondska och sina 
övergrepp och börjar istället 
ropa till Gud om förbar-
mande. I sin iver att blidka 
Gud utlystes fasta för både 
människor och djur. 

Och mycket riktigt, vad 
Jona befarat inträffar. Gud 
avstår från att sätta sitt hot 
i verket. I vredesmod höjer 
Jona sin röst: ”Herre, var 
det inte det jag trodde redan 

där hemma? Det var därför 
jag ville fly till Tarshish förra 
gången. Jag visste ju att du är 
en nådig och barmhärtig Gud, 
sen till vrede och rik på kärlek, 
beredd att ångra det onda du 
hotat med.” (Jona 4:2)

Om Jona kom över sin 
ilska får vi aldrig reda på. 
Men händelsen lär oss att 
Gud alltid vill förlåta och 
upprätta de som vänder om 
till honom. Om budbäraren 
oförskyllt får lida spott och 
spe har mindre betydelse. 
Guds barmhärtighet måste 
bli känd!

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnaförsamlingen, 

Älvängen

”Gud är så god att jag måste fly!”
Betraktelse

Några lördagar varje år 
inbjuds det till kvinnofru-
kost i Skepplanda försam-
lingshem, alltså en frukost-
samling bara för kvinnor. 
Förutom en stor härligt, god 
frukostbuffé bjuds besökarna 
också att lyssna till en annan 
kvinnas berättelse om sitt liv 
och sina val.

Målsättningen är att 
vara en mötesplats för 
olika tankar som rör livet 
i allmänhet och kvinnor i 
synnerhet, där just livsåskåd-
ningsfrågor av olika karaktär 

känns angelägna. Här träffas 
kvinnor med olika yrken, i 
olika åldrar med skiftande 
livssituationer. Med åren har 
vi blivit många som upplever 
det givande att på många 
plan träffas kring ett frukost-
bord med hembakat bröd. 
Att lyssna till intressanta 
föredrag, knyta kontakter 
och byta erfarenheter är 
helt enkelt ett sätt att berika 
livet.

Lördag den 6 februari 
kommer Beata Åhrman 
Ekh, teolog och pedagog. 

Ämnet denna lördag är ”Så 
duktig”. ”Bra karl reder sig 
själv” – visst har vi hört det? 
Men är det bara så för män? 
Är det inte så för alla? Vi vill 
vara duktiga, klara oss själva 
och inte vara till besvär. 
Beata Åhrman Ekh tänker 
vidare tillsammans med oss 
om duktighetens krav.

Lördag den 6 mars 
kommer Brita Broman, 
präst och direktor och talar 
över rubriken ”I Stadsmis-
sionens tjänst.

���

Frukostcafé för kvinnor i Skepplanda

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Kilanda kyrka

MusikgudstjänstMusikgudstjänst
Söndag 31 jan. kl.18.00

Trio AcantusTrio Acantus
Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad 

och Sabina Nilsson
sjunger till ackompanjemang 

av Lisa Johansson.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

GEMENSKAPSTRÄFF 
I Hålanda församlingshem 
Onsdagen den 3 februari 

kl 10.30-12.30 
Välkomna 

SURTE. Snoddas, Elvis 
och Doris Day. Minns 
du dem ännu eller var 
det långt innan du 
fanns? Alla som minns 
eller vill veta om 
drömmar, framtidstro 
och familjeliv på 50-
talet är välkomna till 
vårens första ”Musik 
på Museet” på Glas-
bruksmuseet, torsda-
gen den 11 februari.

50-talsliv  är en föreställ-
ning och utställning om 

hur det var att leva i Sve-
rige på 1950-talet, produ-
cerad av Västarvet. Nu har 
musik i Väst satt musik till 
och sänder utställningen 
på turné tillsammans med 
en museipedagog och två 
musiker.

I en kombinerad konsert 
och föreläsning medverkar 
musikerna Mikael West-
man, gitarr, och Per-Johan 
Altin, klaviatur, som spelar 
och sjunger omtyckt under-
hållningsmusik från 50-talet. 
Även museipedagog Ida 

Lagnander från Västarvet 
medverkar i föreställningen 
som rör livet och musiken 
under detta decennium.

Förhoppningen är att 
föreställningen inspirerar 
till samtal mellan dig som 
minns hur det var på den 
tiden och dig som vill höra 
om 50-talet.

Konserten arrangeras av 
Ale kommun i samarbete 
med Studieförbundet Vux-
enskolan, Västarvet och 
Musik i Väst.
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50-talsliv – en föreställning 
som väcker minnen

50-tals liv är en föreställning som visas på Glasbruksmuseet i Surte torsdagen den 11 febru-
ari. Medverkande är Mikael Westman, Per-Johan Altin och berättare Ida Lagnander.

Ida Lagnander från Västarvet berättar om 50-talet på Glasbruksmuseet i Surte.

Tel: 0520-897 01/03  www.lodosemuseum.se 

FR
I E

N
TR

É!

FRI EN
TRÉ! Välkomna!

BLING - pynt och kläder 
på medeltiden.
7 februari – 29 augusti

Sportlovsaktiviteter - kom och 
tillverka ditt eget smycke.
23-25 februari kl 11-15

Stick-café! Kom och 
handarbeta på museet!
13/2, 13/3, 17/4 kl 13-16

Varvs- och Sjöfartshistorisk 
dag - aktiviteter, föredrag och 
musik.
Söndag 28 mars kl 12-17

I samarbete med Varvs- och 

Sjöfartshistoriska för. i Göta Älvdalen.

Medeltida håruppsättningar 
och dekorationer

Söndag 9 maj kl 13-16

Aktivitetsdag i samband med 

utställningen BLING.

Örtagårdsdag - örter för 
skönhet & doft.
Söndag 13 juni kl 12-17

Föredragskvällar kl 19
- i samarbete med Stödföreningen 

för Lödöse Museum

4/2 Bertil Hedin berättar om 

 hemmagjorda verser.

18/2 Hans-Erik Nilsson: Katning-

 om gamla metoder för 

 impregnering av trä.

4/3 Maria Hinnerson-Berglund: 

 Säljägarna på Grönland och 

 Kattleberg.

18/3 Beate Fasting: Om sin tid 

 som hjälparbetare i 

 Afghanistan mellan 2003 

 och 2007.

Utställningar:

Det medeltida Lödöse
Bilder av våra förfäder & Älvresan-en tidsresa i landskapet

Varv & Sjöfart


