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Den kommande 
helgen firar vi Den 
helige Mikaels dag, 

vilket betyder att vi sätter 
änglarna i fokus. Att änglar 
har en stor betydelse visar 
sig tydligt genom att de om-
nämns i 60 av Bibelns 66 
böcker. Men det finns också 
många missförstånd vad 
gäller änglar: Många tror 
att avlidna människor blir 
änglar eller att änglar ser ut 
som knubbiga små bäbisar 
eller hårfagra damer i lucia-
dräkter. Änglarna är visser-
ligen liksom människorna 
högt stående varelser, ska-
pade med förnuft och egen 
vilja, men till skillnad från 
människorna är de andar 
utan fysisk kropp. Och när 
änglar uppträder med synlig 
gestalt, visar de sig ofta som 
”starka hjältar”(Ps 103:20), 
alltså som män, och bär väl-
digt sällan vingar. 

Änglarnas uppgift är att 
dels vara Guds hovförsam-
ling i himmelen, ansvariga 
för att ge Gud en värdig 
tillbedjan, och dels att vara 
Guds hemliga agenter på 
jorden. De bär på jorden 
bud till människor, med-
verkar vid stora gudomliga 
ingripanden och de älskar 
att närvara vid de kristnas 
gudstjänster och lyssna på 
Evangeliets förkunnelse. En 
annan viktig uppgift är att 
skydda människorna från det 
onda. Huruvida varje män-
niska har en egen skydds-
ängel är svårt att säga, men 
Jesu ord i evangeliet på den 
helige Mikaels dag antyder 
att åtminstone barnen har 
egna skyddsänglar. Han 
säger ju: ”Se till att ni inte 
föraktar någon enda av dessa 
små. Jag säger er att deras 
änglar i himlen alltid ser min 
himmelske faders ansikte” 

Matt 18:10. Vidare säger 
Skriften att tron på Kristus 
ställer oss under särskilt äng-
labeskydd; ”Är inte änglarna 
andar i Guds tjänst, sända att 
tjäna dem som skall få sin del 
av frälsningen?”(Heb 1:14) 
Men inte ens de som går på 
villovägar tycks vara glömda 
av änglarna. Jesus säger ju att 
”Guds änglar gläder sig över 
en enda syndare som omvänder 
sig” Luk 15:10.

 Men hur kan man då tala 
om änglavakt när så mycket 
ont ändå drabbar oss? För 
det första är det viktigt att 
slå fast att änglarnas beskydd 
aldrig fråntar oss vårt eget 
ansvar. Man kan fjärma sig 
från änglarnas beskydd om 
man överger Gud eller om 
man medvetet utsätter sig 
för faror. För det andra är 
änglavakten för Guds barn 
ingen garant för ett lätt liv. 
Änglarna står vid vår sida 
som ett löfte att allt står 
under Guds kontroll. Det 
betyder att änglarna ibland 
hindrar det ondas angrepp, 
men ibland kan änglarna 
istället ge oss styrka att bära 
det svåra. Så var det för 
Jesus i Getsemane; en ängel 
visade sig för honom och gav 
honom kraft. Men inte ens 
om vi dukar under i döden 
är Guds änglar passiva. Det 
betyder bara att våra dagar 
på jorden har tagit slut. Äng-
larna har då uppgiften att 
föra Guds barn till den him-
melska härligheten (jmfr. 
Luk 16:22). På så vis kan vi i 
tron på Gud alltid räkna med 
att stå under änglars beskydd 
enligt löftet: ”Herrens ängel 
slår sitt läger omkring dem som 
fruktar honom, och han befriar 
dem” Ps 34:7.

Magnus Skredvik 
präst i Lödöse församling

Betraktelse

ÄnglarnaPRO Ale Norras kvartals-
möte i Medborgarhuse in-
leddes av Gunilla Hansson, 
som värmde upp med drag-
spel och sång.
Mötet öppnades av ordfö-
rande Sven Grolander, som 
hälsade alla välkomna, pre-
senterade dagordningen och 
informerade om dagens pro-
gram
Vår kassör, Eva Carlsson, 
föredrog verksamhetsplanen 
och budget för 2011 vilka 
godkändes av mötet. Fören-
ingen har till dags dato 619 
medlemmar. Under punkten 
rapporter berättade Hans 
Hellman om det planera-
de äldreboendet i Nödinge, 
det är fortfarande oklart om 
det slutligen blir 46 eller 40 
platser.

Stig Andersson rappor-
terade om höstens resor till 
”Saltön” den 21 september, 
Slöjdmässan i Sollebrunn 
den 6 november, ”Sunset 
Boulevard” på Göteborgso-
peran den 10 november och 
Julresa till Dalsland den 30 
november. 

Birgitta Westberg re-
kommenderade Släktforsk-
ningscirkeln, som börjar på 
nytt den 5 oktober. Mycket 
lämpligt för de som törs och 
vill få reda på sina förfä-
ders göranden och låtanden, 
”kanske inte bara grevar och 
baroner”. 

Gösta Björk redogjorde 
för nya planerade cirklar till 
hösten: ”Skriv och berätta” 
med Brita Karlsson som 
ledare, och ”Mitt dramatis-
ka sekel” ledd av Marian-
ne Gustavsson, båda ”Läs 
och skrivkurser” där man 
tecknar ner episoder ur sitt 
liv.  Vinkännedom för ny-
börjare startar upp i septem-
ber om intresse finns liksom 
en nybörjarcirkel i ukulele-
spel med Ewa Forshult som 
ledare.
Efter mötet serverades kaffe 
med smörgås och kaka vid 
de höstasterdekorerade 
borden.
Gunilla Hansson uppma-
nade sedan till allsång med 
de gamla välbekanta melo-
dier som vi kunde sjunga 
med i. Gunilla fortsatte 
sedan underhållningen med 
att sjunga ett knippe vackra 
visor till sitt eget ackompan-
jemang. Den trevliga kvällen 
avslutades med lotteridrag-
ningen, som gynnade en del 
av oss med en eller flera vin-
ster. Ett sextiotal medlem-
mar hade i det vackra vädret 
mött upp till vårt möte.
Sven tackade Gunilla med 
blommor för trevlig under-
hållning och avslutade vårt 
möte.

Stig Andersson
PRO Ale Norra

Kvartalsmöte hos PRO

SURTE. Frejdiga visor och 
prunkande skrönor med 
KG Malm, Lotta Rossö-
vik och Lennart Andersson. 
Sommar, hav och kaffestunder 
ute i det fria. Med omtyck-
ta visor och vildvuxna skrönor 
skapas en atmosfär som väcker 
publikens minnen av träd-
gårdar man suttit i och musik 
som man dansat till. 

Torsdagen den 7 oktober 
gästar Malm, Rossövik och 
Andersson Glasbruksmuseet 
i Surte för en konsert i serien 
Musik på Museet. Karl-Gun-
nar ”KG” Malm är sångare, 
skådespelare och historiebe-
rättare. Tillsammans med vis-
sångaren Lotta Rossövik och 
dragspelaren Lennart An-
dersson framför han visor av 
bland andra Evert Taube, 
Ture Ivar Dahlberg, Stefan 
Demert och Allan Edwall. 
Musiken varvas med det KG 
själv kallar ”hopljugna histori-
er” – vildvuxna, ibland surre-
alistiska skrönor med tveksam 
sanningshalt men garanterat 
underhållningsvärde. 

”Visor från mormors träd-
gård” är en intim föreställning 
med mycket publikkontakt. 
Det är också en nostalgisk 
resa tillbaka till den där rosen-
doftande trädgården med sju 
sorters kakor och kaffe i mor-
mors finkoppar i syrenbersån.

Karl-Gunnar ”KG” Malm 
är vissångare, poet och skåde-

spelare. Sörmlänning numera 
bosatt i Göteborg. Han gör 
gärna program med visor av 
Allan Edwall, Dan Anders-
son, Evert Taube och Ruben 
Nilsson. Som berättare över-
tygar han publiken med skru-
vade skrönor, alldagliga och 
surrealistiska på samma gång. 
2002 fick han Taubestipen-
diet som delas ut av Sällska-
pet Astri och Evert Taubes 
vänner. Han har även haft 
roller i bland annat Josef 
Fares film ”Zozo” och tv-se-
rien om Kommissarie Winter. 

Lotta Rossövik är vissång-
are som sjunger rättframt och 
chosefritt på Orustdialekt. I 
hennes repertoar finns visor 
av bland andra Kent Anders-
son, Evert Taube, Ture Ivar 
Dahlberg och Lasse Dahl-
quist.

Lennart Andersson, eller 
Haga-Lennart som han också 
kallas, har spelat dragspel på 
dansställen i femtio år. Gam-
meldans, schottis, snoa, vals, 
bugg – allt som svänger. Men 
han har också förmåga att 
kompa lyhört till finstämda 
visor och ballader. Lennart är 
Lottas farbror. 

Visor från mormors träd-
gård i serien Musik på Museet 
som är ett samarbete mellan 
Ale kommun, Studieförbun-
det Vuxenskolan och Musik i 
Väst. Biljetter säljs på Ale bib-
liotek i Nödinge och på Glas-
bruksmuseet.

❐❐❐

Visor från mormors trädgård
Lennart Andersson, KG Malm och Lotta Rossövik uppträder 
på Glasbruksmuseet i Surte torsdagen den 7 oktober.

SKEPPLANDA. Ukulele-
gruppen 4-Strängar i Rött 
och Lila bjuder in till Uku-
lelespel lördag den 2 oktober 
i Skepplanda bygdegård med 
Nimrod de Broen.

– Vi är en grupp på tio 
damer som nyligen blivit 
pensionärer och som fick 
en idé att börja spela uku-
lele. Vi har varit igång ett 
par år och har stor glädje av 
att spela och sjunga tillsam-
mans. Vid ett flertal tillfällen 
under åren har vi också spri-
dit glädje på äldreboenden, 
pensionärsträffar i och utan-
för vår kommun, på museer 
och på andra sammankoms-
ter, berättar Carina Wendt-
Andersson.

Denna lördag i Skepp-
landa Bygdegård är dels 
till för personer som aldrig 
spelat ukulele, men också 
för dem som prövat på, eller 
spelat under en längre tid.  
Det kommer att bli tillfälle 
för workshops. 

– De som inte har en egen 
ukulele kommer att kunna få 
låna en ukulele på plats, upp-

lyser Carina Wendt-Anders-
son och fortsätter:

– Senare på eftermidda-
gen bjuder vi in till en mini-
konsert där vi kommer att 
visa vad vi lärt oss. Nimrod 
de Borens ukulelegrupp 4U 
kommer också att musicera. 
Till denna minikonsert finns 
biljetter att köpa. Först till 
kvarn gäller.

U k u l e l e g r u p p e n 
4-Strängar i Rött och Lila 
har en alldeles egen stil, 

alla klädda i röd hatt och 
lila kläder för att man också 
ingår i en global organisation 
Red Hat Society.

– Livet är nu och det för-
söker vi tänka på när det 
ibland känns tungt. Fram 
med ukulelen och sjung och 
spela så bli du genast på 
gott humör, hälsar Carina 
Wendt-Andersson.

JONAS ANDERSSON

Ukulelespel i Skepplanda bygdegård

Ukulelegruppen 4-Strängar i Rött och Lila finns represente-
rade i Skepplanda bygdegård nu på lördag. 

Foto: Jonas Andersson

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Tisdag 28 september
Nols kyrka  

8.00 Morgonbön med frukost   

Älvängens kyrka
19.00 Veckomässa

Präst: Per-Martin Andersson  

Söndag 3 oktober
Den helige Mikaels dag

 Nols kyrka  
11.00 Mässa

Präst: Mikael Nordblom
  

Starrkärrs kyrka
11.00 Mässa  

Präst: Per-Martin Andersson
 

Älvängens kyrka
18.00 Förbönsgudstjänst  

Präst: Per-Martin Andersson

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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