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Måndag 9.00-23.00Måndag 9.00-23.00
Tisdag-torsdag  7.00-23.00Tisdag-torsdag  7.00-23.00
Fredag 7.00-16.00Fredag 7.00-16.00

Lördag 7.00  - eftermiddagenLördag 7.00  - eftermiddagen

Kom och lyssnaKom och lyssna

Café – Gratis Biblar – UtställningCafé – Gratis Biblar – Utställning

på högläsningen av Bibeln på högläsningen av Bibeln 
i Smyrnakyrkani Smyrnakyrkan

ÄLVÄNGEN. På måndag morgon star-
tar årets Bibelmaraton.

Bibeln kommer att läsas från pärm 
till pärm.

Flera lokala profiler kommer att 
dyka upp i Smyrnakyrkan för att 
läsa högt ur världens mest spridda 
och lästa bok.
Under en veckas tid, med start nu på måndag, 
ska det läsas högt ur Bibeln. Idén till ett 
Bibelmaraton väcktes av Anne-Marie Sven-
ninghed, pastor i Missionskyrkan i Älvängen 
och Guntorp. Vännerna inom Smyrna och 
Svenska Kyrkan var inte sena att hänga på och 
utöver uppläsningen, som kommer att ske i 
Smyrnakyrkan, arrangeras föreläsningskvällar 
i Blå kyrkan, Missionskyrkan och Skepplanda 
församlingshem (se separat annons).

Flera välkända alebor har bjudits in för att 
läsa ur bibeln. Det blir högläsning varje vardag 
från klockan sju på morgonen till elva på kväl-
len. Final blir det söndagen den 24 oktober. 
Bland dem som engagerats kan nämnas kom-
munalrådet Jarl Karlsson, teaterveteranen 

Kent Carlsson, Ica-hand-
lare Stefan Wennberg samt 
ägaren till Café Blå, Kata-
rina Renström.

Var det självklart att 
tacka ja?

– Ja, det var det. Jag tycker 
det är ett roligt initiativ 
och kan jag bidra till att det 
händer något i samhället så 
gör jag gärna det, säger Kata-
rina.

Vad har du för relation 
till kyrkan?

– Jag är konfirmerad och 
sedan har jag varit med mina 
barn på kyrkans öppna för-
skola. Det var en väldigt bra verksamhet.

Har du fått någon reaktion från kun-
derna när det blev känt att du skulle läsa?

– Om jag har fått? Kyrkbladet är tydligen 
populär läsning eftersom så många har kom-
menterat det.

Har du läst Bibeln förut?

– Inte i de här sammanhangen. Jag har 
bläddrat i den, men det var många år sedan.

När läste du högt senast?
– Det måste ha varit i samband med läxläs-

ning eller något liknande. Det var ett tag sedan 
i alla fall, avslutar Katarina Renström. 

JONAS ANDERSSON

Den 21 augusti hade barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn till Gerda och Bertil Frö-
ssling släktträff på tidigare familjegår-
den Alfhems Kungsgård. Dagen innehöll 
poängpromenad med mer eller mindre 
kluriga släktfrågor, besök vid Gerda och 
Bertils grav och en fin middag i det som 
numera är restaurang på Kungsgården. 
En och annan historia om livet på gården 
i början av 1900-talet berättades under 
kvällen.

Ordet ”singel” – vad få du för asso-
ciationer? Från att ha betecknat en 
person som man tyckt lite synd om, 

så används det nu ibland med en underton 
av triumf: ”Jag är numera singel” – alltså fri 
och självständig, inte bunden till någon annan 
person i någon nära relation. Lite av: ”Äntli-
gen singel!”

Egentligen passar det väldigt väl in i vår 
individualistiska tid, där JAGET står i centrum. 
Det är eftersträvansvärt att vara oberoende, 
fri. Men hur ser en riktig ”singel” ut egentli-
gen? Den rätta bilden av en äkta ”singel” är en 
ensam överlevare på en pytteliten ö i en oändlig 
ocean, som sitter lutad mot den enda palmen, 
spanande efter det räddande fartyget som aldrig 
kommer. Och önskar att han inte vore singel! 

På söndag är temat i våra kyrkor ”Att leva 
tillsammans”. Alltså inget för en ”singel”.  
Eller? Självklart också för en singel. Ingen män-
niska är i egentlig mening singel. Också den 
som tycker det är skönt att vara singel längtar 
efter djup gemenskap. ”No man is an island” 
heter det ju. Ingen människa är en ö. Och 
ingen är heller skapad för att leva på en öde ö.

Du hör ihop med någon – även om du är 
singel. Först hör du ihop med Gud. Det är 
därför du aldrig kan säga att du är singel. När 
du går ut och dansar bevisar du att du inte är 
singel – och ropar samtidigt efter Gud. Tänk 
på det nästa gång du tar en svängom: det är 
egentligen Gud du dansar med! Och om du har 
för vana att festa om rejält med dina ”kompi-
sar” en fredagskväll – då är det egentligen Den 
Store Kompisen du vill festa med.

Sa du att du var singel? Sällan! Det kommer 
du aldrig att bli, av den enkla anledningen att 
du är människa. Du MÅSTE vara tillsammans 
– med någon och/eller Någon.

Rut är en kvinna i bibeln. Hon yttrade de 
klassiska orden, som senare blev en rad i musi-
kalen ”Kristina från Duvemåla”: Dit du går, går 
också jag. Där har du ditt djupaste behov. Att 
följa med, att känna att du inte är singel.

Mikael Nordblom
Komminister i Nol

Singel? – Sällan!
Betraktelse

Lördagen 2 oktober var det Gilledansfesti-
val i Älvängen. Den arrangerande föreningen 
DF Korkskruven har funnits i 20 år nu. Om-
kring 130 glada dansare deltog, hitresta från 
när och fjärran. 

Gillesdanser – vad är då det? Jo, det är 
danser som bygger på vals, polka, hambo, 
schottis, snoa och vals. Det kommer till nya 
danser hela tiden. Festivalprogrammet inne-
höll 90 danser och de flesta hanns med! 

Dagen innehöll förutom tre rejäla dans-
pass också välkomstfralla, lunch och kaffe med 
tårta.

Spelmanslaget Kafferast bjöd på trevlig un-

derhållning och ett uppskattat inslag var att de 
även spelade till det sista danspasset.

Några kommentarer från dansarna efter en 
härlig dag av motion och gemenskap:  

– Fantastisk dag, duktiga dansledare, fin 
underhållning!

– Stämningen på topp! Många tröjbyten 
blev det – svetten flöt!

– Ett välordnat arrangemang, mycket 
arbete bakom!

– Mycket bra, trevliga danser, god mat!
– Det kunde inte varit bättre!

Solveig Markebo-Sandersson

Gilledansfestival – Korkskruven firade 20 år

Gilledansfestivalen innehöll inte mindre än 
90 danser.

Släktträff på 
Kungsgården

Bibelmaraton inleds på måndag
– Lokala profiler läser i Smyrnakyrkan

Katarina Renström på Café Blå är en av många som engage-
rats i det Bibelmaraton som startar på måndag och som pågår 
under en hel vecka i Smyrnakyrkan, Älvängen.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Mitt livs 
maraton

– bibelkväll i Skepplanda 
församlingshem 

torsdag 21/10 kl. 19.00.
Kyrkoherde Vivianne Wetterling 

och Kyrkogårdsföreståndare 
Lennart Bengtsson.

Bibelutläggning och personliga 
berättelser samt sång och musik av 

gruppen Marcus och Lisa.

Mycket välkomna!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling
Fördjupningskväll 

Tisdag 19 oktober kl. 18:30 

i S:t Peders församlingshem.

Filosofie doktor i fysikalisk kemi 
Allan Emrén talar över ämnet: 

”Guds storhet i skapelsen” 
Fika!

Alla välkomna!


