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I söndags var det bönsön-
dagen. En dag då vi lyfte 
fram bönens centrala be-

tydelse i våra liv. Egentli-
gen är varje söndag en bön-
söndag, för bönen är en 
omistlig del i våra gudstjäns-
ter och i våra liv. För utan 
bönen så fattas något väsent-
ligt. För ett antal år sedan 
så fanns det en slogan som 
löd, Utan bilen stannar Sve-
rige, jag skulle vilja påstå att 
utan bönen så stannar Sveri-
ge. För så central och bety-
delsefull är bönen för män-
niskor och för vårt land. För 
hur många människor har 
inte inspirerats av bönen till 
ett liv i engagemang för sina 
medmänniskor och för att 
verka för att gott samhälle.

Redan tidigt grund-
läggs människans böne-
liv, genom spädbarnets skrik 
efter att få amma mammas 
bröst, få vällingflaskan eller 
få värme från mamma eller 
pappa. Ibland får barnet 
skrika en stund men till-
slut så kommer mamma 
eller pappa. Barnet lär sig 
här igenom att be i form av 
ett skrik lönar sig, man blir 
bönhörd. För på samma 
sätt är det med våra böner 
till Gud, ibland kan böne-
svar dröja, men Gud svarar 
alltid på något sätt. Men dä-
remot så blir det inte alltid 
som vi bett. 

Många gånger är bön ett 
nödrop på hjälp. Hur många 
har vi inte ropat ut; Gode 
Gud nu får du hjälpa mig, 
kanske när bilen får vat-
tenplaning och glider över 
på fel sida av vägen. En del 
menar att det är att hyckla 
att bara be när vi kommer 
i nöd. Men Gud hör den 
bönen, det kan vi vara säkra 
på. För nödropens böner 
är äkta och starka böner 
därför att de kommer ut-
ifrån nöden i våra liv, från 
våra sanna jag.

Någon har sagt att bön 
kan liknas vid att komma 
till ett trafikljus. Jag ber om 
något jag önskar, men det är 
rött ljus, det är något som 
kanske inte är bra för mig 
eller för andra, dörrar stängs 
osv. Andra gånger så får vi 
gult/orange ljus, som är som 
en hälsning från Gud; håll 
ut, fortsätt be, det kommer 
att lösa sig längre fram. Men 
ibland är det grönt ljus, vi 
får det vi ber om eller får 
klarhet i det vi har bett om. 

Bön kan innebära så 
mycket, men i grund och 
botten är bön, gemenskap 
med Gud, ett samtal där vi 
får säga det vi har på våra 
hjärtan, men också lyssna in 
vad Gud vill säga oss. Det 
är inte lätt i den stressade 
och uppskruvade värld som 
vi lever i. Men vill vi leva ett 
rikt liv så är bönen en möj-
lighet, en oas att komma till 
och släcka vår törst. Många 
gånger känns det svårt att 
få den där avskilda tiden 
för bön, men då får vi ta 
den tiden som finns. När 
jag borstar mina tänder, när 
jag går på toalettbesök när 
jag diskar, när jag lagar mat 
osv. För det viktiga är inte 
hur vi ber, utan att vi ber. 
Många är de som kan berät-
ta om hur bön har gett dem 
kraft och inspiration att leva 
meningsfulla liv. Många är 
de berättelser om hur bön 
har förändrat låsta situatio-
ner och relationer som har 
helats och fått nytt liv. 

Så bönen är så mycket 
mer än fina och välformu-
lerade ord i samband med 
våra gudstjänster. För bön 
förändrar och förvand-
lar inte minst våra hjärtan.  
Amen

Per Kjellberg
Pastor i Surte Missionskyrka

Bönens centala 
betydelse i våra liv

Betraktelse
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Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
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KYRKOFULLMÄKTIGEKYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 
tisdagen den 7 juni tisdagen den 7 juni 

kl. 18.30 kl. 18.30 
i Kilanda församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse
Kurt Nielsen, ordförande

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Kristi Himmelsfärds dag 2 juni 

Högmässa Skepplanda Kyrka kl 10.00 
Vivianne Wetterling, präst 

Trumpetmusik från kyrktornet kl 9.45 
Uruppförande av verket 

”Omnes Gentes” av Kurt Wiklander 
Nya MotettEnsemblen 

Pierre Torwald, trumpet 
Kurt Wiklander, orgel 

Sofia Gustavsson, pukor 
Peter Corneliusson, dirigent 

 
Högmässa S:t Peder kyrka kl 12.00 

Vivianne Wetterling, präst 

På Kristi Himmelsfärds dag, 2 
juni, blir det ett uruppförande av 
nykomponerad musik i Skepp-
landa kyrka.

Verket som är beställt av 
tonsättaren Kurt Wiklander är 
tillägnat Nya MotettEnsemblen 
och Peter Corneliusson. Den 
latinska texten är hämtad ur Psal-
taren 47 (Omnes gentes plaudite) 
”Klappa i händerna, alla folk”, 
och har fått en pampig musi-
kalisk dräkt i tre satser för kör, 
orgel, trumpet och pukor.

Tonsättaren kommer själv att 
sitta vid orgeln, Pierre Torwald 
spelar trumpet och Sofia Gus-
tavsson pukor.

Den nyskrivna musiken 
kommer också att framföras i 
Christinae kyrka i Göteborg den 
5 juni och i Kungälvs kyrka den 
19 juni.                              ❐❐❐

Musik i Skepplanda
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TACK till den man som 
gjorde sig besväret att komma 
till oss och berätta var vår 
hund, som försvann i höstas 
låg. Veckan ros till dig och 
alla som hjälpt oss att leta.

Magnus, Werma gård

Tack snälla Linda och övrig 
personal på NETTO i 
Bohus för att vi får komma 
till er varje onsdag och 
jobba.Ni är så snälla.

Hälsningar David och
Florence från Keraminken 

Daglig Verksamhet.

Ingrid Hansson från Frid-
hem i Surte firade sin 
90-årsdag 21 maj. Vi tackar 
alla som uppvaktade Ingrid. 
Särskilt tack till Elise och 
Vladimir som stod för sång 
och musik.

Tack alla som kom ihåg min 
70 årsdag, för uppvaktning 
och fina blommor.

Pähr Klöversjö

Tack

Tack alla som i samband 
med min pensonering upp-
vacktade mig. Den fina 
Gudatjänsten med under-
bar sång,musik m.m. Festen 
i församlingshemmet ,vilken 
Fest,härliga tal, sånger, alla 
blommor, presenter, brev 
m.m och alla som var med.
Tack Nödinge Församling.
Kram till er i Köket. Jag 
kommer aldrig att glömma 
denna fantastiska dag.

Många kramar från er 
"gamla" diakon Elise Friman

ÄLVÄNGEN. Under somma-
ren ställer Leon Rhodin ut sina 
unika handknutna mattor på 
Repslagarmuseet. Det är ett 
samarbete mellan Vikingcar-
pet, Repslagarmuseet och ABF 
Västra Götaland. Mattorna är 
konstverk där runstenar runt 
om i Sverige står för inspiratio-
nen. De knyts i Kina och Turki-
et och varje matta är helt unik i 
sitt slag. Konstverken har högsta 
kvalitet med knuttäthet på upp-
till 640 000 knutar per kvadrat-
meter.

Det som slår an vid en första 
titt är den otroligt vackra kon-
sten, bildmotiven och runor-
na på mattorna. Dessa runste-
nar står än kvar i markerna som 
minnen från svunna tider. De 
berättar om vad som hände, var 
det hände och vem som ”ristade 
dessa runor”. Mattorna är färg-
satta enligt de färger som man 
har funnit på runstensfragment.

Färgsättningen av mattor-
na efterliknar i många fall ori-
ginalstenarnas, men inte alltid. 
Motsats till den allmänna upp-
fattningen var vikingatida män-
niskor glada i färg, vilket styrks 
av arkeologiska utgrävning-
ar. Nordborna som handlade 
med Östern, tog hem färgpig-
ment, vilket bidrog till att ste-
narna målades i klara färger. 
Man får en helt annan syn på 
våra gamla runstenar när man 
beskådar dessa otroligt vackra 
mattor i olika färger som fram-
häver själva ristningen.

Så här säger Leon Rhodin 
själv om sin konst:

– Inspirationen till mattorna 
fick jag när jag åkte ut och foto-
graferade fornlämningar på 80-
talet. Jag läste också rapporter 
från riksantikvarieämbetet om 
försurningsskador och annan 
skadegörelse. Jag funderade på 
hur jag skulle kunna frångå det 
minimalistiska till att tillverka 
ett riktigt konstverk i närmast 
skalenlig storlek.

– Mattor har av många 
konstintresserade framstått som 
ett seriöst hantverk, så det fick 
bli mattor. Fragment av runste-
nar har hittats i originalfärger 
vilket gör det hela än mer in-
tressant.

Runstenarna var ursprung-
ligen målade. Idag ser vi endast 
ifyllda linjer i rött, i den mån vi 
ser något alls.

Runstenskonsten i Norden 
är den sista självständiga kon-
sten. Stenarna är ofta signera-
de av konstnärer, som också var 
våra tidigaste namngivna förfat-
tare. Det kan också sägas att det 
är vår tidigaste kristna konst.

När Leon var liten fick han 
se mycket konst i när och fjärr-
ran. Andra länder vårdade sitt 
kulturarv på ett sätt som locka-
de turister och besökare. Sveri-
ge har till skillnad från de kul-
turrika medelhavsländerna väl-
digt lite att bevara och fram-
hålla. Desto större anledning 
att bevara, vårda och visa upp 
det lilla vi har. För Leon som är 
uppvuxen, som han själv säger, 
i Runstensland, är det mycket 
viktigt att bevara vårt kulturarv 
där runstenarna är en viktig del. 

Och dessa mattor är hans sätt 
att göra det på, samtidigt som 
han visar hur vackra runstenar-
na ursprungligen var.

Artur Hazelius uttryckte det: 
”Den forntid ej vördar,  ej fram-
tid är värd”

Utställningen har visats runt 
om i världen. Mattorna visades i 
Spanien 1991-92 under världs-
utställningen. De har sedan 
visats på flera ställen runt om 
i världen och finns represen-
terade bland annat på Riksan-
tikvarieämbetet, Statens histo-
riska museum, och flera andra 
museer i Sverige.

Konstnären Leon Rhodin är 
närvarande på vernissagedagen, 
som äger rum söndagen den 19 
juni. Utställningen pågår till och 
med den 14 augusti.

❐❐❐

Världsunik mattutställning på Repslagarmuseet
– Konstverk gjorda av Leon Rhodin

Leon Rhodin ställer ut sina 
unika handknutna mattor på 
Repslagarmuseet i sommar. 
Vernissage sker söndagen 
den 19 juni.


