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NÖDINGE. Ale, Härryda, 
Kungälv, Mölndal och Tjörn 
har fått 1 400 000 kr i projekt-
stöd från regeringsuppdraget 
Bo bra på äldre dar, som drivs 
av Hjälpmedelsinstitutet, 
för att utveckla metoder för 
kartläggning av kunskap som 
kommunerna kan använda vid 
strategisk boendeplanering.

Genom att samverka över 
sektorsgränserna mellan 
äldreomsorg och samhälls-
byggnad samt över kommun-
gränserna, vill man utveckla 
metoder för att undersöka 

äldre behov, önskemål och 
preferenser gällande sin 
nutida och framtida boende-
situation.

– För att samhället ska 
klara av att hantera den kom-
mande äldreboomen måste 
vi ta till oss de kunskaper 
som finns och börja samar-
beta över gränserna, säger 
Jan Grönlund, direktör vid 
Hjälpmedelsinstitutet.

Projektet heter ”Integrerad 
bostadsplanering med fokus 
på äldre. Delprojekt 1. Kun-
skaper från äldre, pensionärs 

och brukarorganisationer 
kommer att ha stor betydelse 
under arbetets gång. På så sätt 
kan attraktiva boendemiljöer 
skapas utifrån behov som 
äldre själva har formulerat. 
Att både större och mindre 
kommuner deltar i projektet 
skapar förutsättningar för att 
kunskaper och erfarenheter 
kan generalisera till regional 
och nationell nivå.

Målet är att skapa en data-
bas som innehåller verktyg 
för en strategisk boendepla-
nering. Att förbereda kom-

munerna på den utmaningen 
som den demografiska 
utvecklingen skapar i kom-
bination med brister i det 
befintliga bostadsbeståndet.

Vi står inför en kommande 
äldreboom. Sedan 1980-talet 
har andelen personer över 
65 år legat stadigt på cirka 
1,5 miljoner, men år 2040 
beräknas antalet ha ökat till 
2,5 miljoner. En åldrande 
befolkning och brister i det 
befintliga bostadsbeståndet 
gör att kommunerna på ett 
effektivt sätt måste planera för 

att möta kommande behov.
Regeringsuppdraget Bo 

bra på äldre dar drivs av 
Hjälpmedelsinstitutet sedan 
hösten 2010. Syftet är att 
stimulera kommuner till 
nytänkande kring bostäder 
och boendemiljöer för äldre. 
Regeringsuppdraget pågår till 
den 1 december 2012 med en 
budget på 50 miljoner kronor.

❐❐❐

Kommuner i Västra Götaland samarbetar för äldres boende

I en av dagens texter som är 
hämtat från 2 Mos 13:20-
22 läser vi om hur noga 

Gud var om sitt folk Israel 
när de var på sin vandring 
till Kanans land. Om dagen 
ledde han dem med en moln-
stod och om natten med en 
eldstod, allt för att de skulle 
gå den rätta vägen. I nya tes-
tamentets tid är Gud också 
noga med att vi skall komma 
in på den rätta vägen som 
leder till Livet, det betyder 
att vårt mål är himlen, när 
vi en gång slutar vårt jorde-
liv. Bibeln säger i Joh 3:16 
att Gud älskade världen, det 
är Du och jag, så mycket att 
han utgav sin enfödde son på 
det att var och en som tror på 
honom inte skall gå förlorad 
utan hava evigt liv.

Vi har ju nyss firat påsk-
högtid och då blivit påmin-
da om Jesu svåra kamp i Get-
semme och hans död på Gol-
gata kors, där han tog all vår 
synd på sig för att vi skulle bli 
försonade med himmelens 
Gud och få känna den frid 
som endast han kan giva. När 
nu Jesus hade dött och blivit 
begraven gladdes hans fien-
der, men de hade inte räknat 
med en levande Gud, för vi 
läser också om att Jesus upp-
stod från de döda, graven var 
tom och stenen bortvältrad 
utanför. Här märker vi skill-
naden med andra religions-
stiftare, de finns i sina gravar 
men Jesus lever och det står 
att han sitter på Guds högra 
sida och manar gott för oss 
Rom 8:24 med flera bibel-

ställen.
Man kan ibland undra 

varför det är så svårt för oss 
människor att låta Jesus bli 
herre i våra liv, men vi vet 
att det är en ond makt som 
gör allt för att vi männis-
kor skall förneka Gud och att 
följa efter honom. Inte ens 
Jesus var befriad från fres-
telser när han gick här nere 
på jorden. Läs gärna kap 4 i 
Lukas evangelium. Där ser vi 
vilken listig fiende vi har, men 
vi läser också om hur Jesus var 
den starkaste och avgick med 
segern.

När vår fiende försöker li-
kadant med oss människor 
får vi söka vår hjälp i bönen 
till Gud. Jesus lovade innan 
han for upp till himmelen att 
sända sin helige ande till vår 

hjälp och på så vis kan också 
vi vinna seger.

Jesus säger i Joh 14:6. Jag 
är vägen, sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern 
utan genom mig, och i Apg 
4:12 står det att i ingen annan 
finnes frälsning, ej heller 
finnes under himmelen något 
annat namn, som givits åt 
människor genom vilket vi 
kunna bliva frälsta. Där är 
vägen till livet.

Om nu vägen är svår ibland 
så är resmålet mycket under-
barare. Vi kan ana något när 
vi läser i bibelns sista bok vad 
som väntar den frälsta skaran. 
Läs kap 7 samt kap 20 till och 
med 22 och jag tror att också 
du vill vara med där, bed till 
Gud och säg ditt ja. Han 
väntar på dig, och så kan du 

stämma in med sångaren.
När min resa är slut och 

min strid kämpats ut, då min 
farkost når himmelens land. 
Denna resa är lång genom 
jordlivets tvång, den skall 
sluta i himlens land. Vilken 
underbar sång efter vand-
ringen lång när till himlen vi 
hunnit har. Resenärerna då 
evigt bärgade stå, vilken dag, 
o så underbar.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen Bohus

Rätta vägen som leder till livet
Betraktelse

Skepplanda kyrkliga samfällighet söker en

Kyrkvaktmästare 
100%

för tjänstgöring inom hela samfälligheten

Vi söker dig som har god erfarenhet av arbete på kyrko-
gård eller liknande samt innetjänstgöring.
Är positiv, klarar av ensamarbete, har körkort, tillgång 
till egen bil och är medlem i Svenska kyrkan. Eftersom 
du är kyrkans ansikte utåt och möter människor i både 
glädje och sorg, lägger vi stor vikt vid social förmåga.

Frågor besvaras av kyrkokamrer Annette 
Björklund, tel 0303-442502 och kyrkogårds- 
förman Christina Eliasson, tel 0303-442520.

Sista ansökningsdag 2011-05-19
Välkommen med din ansökan märkt 
”Kyrkvaktmästare” till
Skepplanda kyrkliga samfällighet
Albotorget 4
446 40  SKEPPLANDA
Epost: annette.bjorklund@svenskakyrkan.se

Dina arbetsuppgifter är bl a
•   Kyrkogårdsarbete, gravskötsel,  

viss maskinhantering

•  Innetjänstgöring vid begravningar, vigsel, 
dop och gudstjänster - helgtjänstgöring

•  Ombesörja urn- och kistgravsättningar

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

18 maj 20.0018 maj 20.00
  gospel.kom och Real Groovegospel.kom och Real Groove

Älvängens Blå kyrkaÄlvängens Blå kyrka

Hard Rock Gospel  Hard Rock Gospel  

Biljetter fi nns att boka Biljetter fi nns att boka 

GRATISGRATIS
på www.mittiale.sepå www.mittiale.se

Har du frågor om cancer?
Cancerfondens informations- och stödlinje

020-222111
infostodlinjen@cancerfonden.se

Vår Kära

Agda Eriksson
* 29/5 1915

har i dag stilla lämnat
oss, broder, övrig släkt

och vänner i sorg
och saknad.

Klockarängen och
Älvängen

28 april 2011

ROLF och LILLY
Stefan

Lizette, Camilla

Hur skönt att i ålderns 
och levnadens höst

få lägga sitt huvud      
till vila

Och njuta den sömn 
som ger ro och tröst

när klockorna ringa    
till vila

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 17 maj

kl. 13.00 i Skepplanda
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
fredagen 13 maj.

Ett varmt tack till all
personal på Nordäng och
Hemtjänsten Älvängen

för kärleksfull vård.

Döda


