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”Älska din ofullkomlighet” sa en känd 
sångerska i en intervju.

Hon pratade om sina svårigheter 
att finna enkla och tydliga svar, och om sin 
oförmåga att känna sig hel och genomtänkt.

”Jag tror att man måste lära sig att älska 
sin sorg och sin längtan” sa hon.

Älska sin ofullkomlighet, ja man kanske 
måste göra det, inte för att slå sig till ro och 
försöka att undvika mognad och utveckling, 
utan för att ha någon som helst chans till just 
det.

Och för att kunna älska sig själv och 
andra.

Söndagen som gick hade tema: ”Att växa 
i tro”.

Texterna talade om hur mycket Gud 
älskar oss människor.

Och jag tror att just det behöver vi få höra 
om och om igen.

Att vi är älskade, inte för den som vi 
kämpar för att bli, utan för den som vi redan 

är.   
”Jag är liten och rädd, fast de oftast räknar 

mig till de stora.
Jag har ofta en orolig klump i magen, fast 

de räknar mig till de säkra.
Det är svårt att ge den rätta bilden av sig 

själv till andra, för människor ser bara det de 
vill se”.

Så skrev en pojke en gång i en uppsats.
Är det någon som känner igen sig?
Ofullkomligheten är vår följeslagare.
Och även om vårt mål och vår strävan är 

något bra, något gott och mer fullkomligt 
kanske, eftersom vi mår bra av att växa, så 
måste vi nog lära oss att acceptera vår ofull-
komlighet.

Och kanske inte bara acceptera, utan 
också som sångerskan sa: ÄLSKA den.

Se med någon slags ömhet på våra miss-
lyckanden och brister.

Inför teaterföreställningar och filmvis-
ningar anordnas s.k. auditions.

Skådespelare får göra en uppvisning för 
att försöka övertyga regissörer och andra 
ansvariga att de passar för en viss roll.

Det är med all säkerhet en nervös och 
ångestskapande situation.

Särskilt eftersom de vet att de flesta 
kommer att ratas och få höra att de inte 
duger.

Nu är ju livet ingen teater. Ändå tycks 
många av oss vara på en ständig audition, 
där vi försöker att visa upp oss från vår bästa 
sida.

Kanske beror det på de krav vi har på oss 
själva.

Eller de krav som vi upplever från vår 
omgivning.

Eller från Gud.
Men Gud där inte sådan.
Inför Honom behöver vi inte göra någon 

audition, inte spela någon roll.
Istället finns Han mitt i våra misslyckan-

den och säger:
Det är ok.
Jag vet hur det är att vara människa, att 

känna att man inte räcker till.
Försök igen. Jag tror på dig.
Det krävs ett stort mått av överseende, att 

kunna acceptera sin egen och andras ofull-
komlighet.

Men hur skall vi annars kunna älska?
Det fullkomliga och det perfekta väcker 

inte kärleken hos oss.
Det fullkomliga väcker beundran, och 

kanske avund, men inte kärlek.
Det ofullkomliga däremot, det kan väcka 

både ömhet och kärlek.
Och ömhet och kärlek är förutsättningen 

för att vi skall släppa in Gud och andra 
människor i våra liv.
”Jag tronar upphöjd och helig, men finns 

hos den modlöse och försagde.
Jag ger de försagda mod, de kraftlösa 

kraft.” Jesaja 57

Vivianne Wetterling 
Kyrkoherde i Skepplanda/Hålanda

och Lödöse församlingar

Betraktelse

Älska sin ofullkomlighet

VI HÄLSAR VÅREN 
vid FÅGELDAMMARNA 

I SURTE
Valborgsmässoafton 30/4 

kl 18.00
• Elise Friman

• Lerum-Surte Symphonic
• ”Vår kören”

Ta med kaffekorg/korv, 
grillmöjlighet finns.

VÄLKOMNA!

Surte Missionsförsamling/SMU
Nödinge Församling
Föreningen Svanen

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Livets ppäärrlloorr!
Vi samlas söndagen 2 maj kl 11.00 

vid  kyrkan i Kilandakyrkan i Kilanda  för en  
kortare vandring som avslutas 

med mässa i kyrkan. 
Medtag kaffekorg!
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Välkomna!

FURULUNDSPARKEN I ALAFORS
Motionsdanser våren 2010

Tre gamla, en modern, enkeldanser 19.00-22.00

Tisdag 4 maj Rent drag
Tisdag 11 maj Eva & Ingvar
Tisdag 18 maj Trippix
Tisdag 25 maj Diggarna

Tisdag 1 juni C-laget
Tisdag 7 juni Påhlsonz
Tisdag 14 juni Duo Blå

Semesteruppehåll
Trevlig sommar önskar Åke och Lennart

arrangeras av...

För mer info ring: 0303-74 51 13

LE KOMMUNA

För ett hälsosammare liv i Ale

Satsa minst 30 minuter/per dag och vinn hälsa och bättre ork!

Nu finns de ute igen – FRISKA TAGs aktivitetskort. 
Du kan hämta ditt kort på följande platser:
Surte Bibliotek, Vårdcentralerna i Bohus, Ale bibliotek, Nödinge, 
Apoteket i Nödinge, Vårdcentralen i Nödinge, Vårdcentralen i Nol, 
Vårdcentralen i Älvängen, Apoteket i Älvängen 
Skepplanda Bibliotek, Skepplanda Vårdcentral 

Styrelsen för PRO Ale-norra vill framföra 
ett vart tack till de styrande i Ale kommun 
för införandet av gratisresor för pensionä-
rer (+65) med buss inom 

Ale kommun under vissa tider. 
Insatsen betyder i praktiken ökad livs-

kvalité och bättre levnadsvillkor för många 
pensionärer. Särskilt stor betydelse har in-
satserna för låginkomst pensionärer med 
låg köpkraft och betalningsförmåga. In-
satsen har också en miljösmart prägel, då 
antalet bilresor i orternas centrummiljö 
minskar. 

Styrelsen  för PRO Ale norra

Tack för gratisresor 
för pensionärer (+ 65)

Guldtunnan gav ett smakprovGuldtunnan gav ett smakprov
Nästa stora skådespel med Kent Nästa stora skådespel med Kent 
Carlsson och gänget i Teatervin-Carlsson och gänget i Teatervin-
den närmar sig premiären som den närmar sig premiären som 
är den 12 juni. På vårmarknaden är den 12 juni. På vårmarknaden 
gavs ett litet smakprov med bland gavs ett litet smakprov med bland 
annat gästskådespelerskan Gunilla annat gästskådespelerskan Gunilla 
Poppe på plats. Biljettförsäljningen Poppe på plats. Biljettförsäljningen 
till Guldtunnan som spelas på Alv-till Guldtunnan som spelas på Alv-
hems Kungsgård är i full gång.hems Kungsgård är i full gång.

Foto: Allan KarlssonFoto: Allan Karlsson


