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form: håkan liljemärker

NÖDINGE. Var rädd om 
vår natur!

Det var budskapet 
som Nödinges elever i 
årskurs 3-5 förmedlade 
till publiken.

”Skogens fest” fram-
fördes på ett mästerligt 
sätt med musik, sång 
och dans i en härlig 
blandning.

I Nödinge sporthall bjöd 
eleverna i årskurs 3-5 på en 
musikal med namnet ”Sko-
gens fest”. Sångerna var häm-
tade från ”Djurens brevlåda”, 
en klassisk skiva av James 
Hollingworth. Programmet 
hade dessutom kompletterats 
med låtar som eleverna själva 
valt ut.

Det är på elevens val som 
projektet växt fram. Barnen 
har varit indelade i grupper 
under givna teman; musik, 
textil, bild/konst och dans.

– Vi som var med i musika-
len fick själva välja vilket djur 
vi ville vara, berättar Alva 
Eliasson i klass 3Ö.

Totalt gav eleverna fyra fö-
reställningar, tre för skolkam-
raterna och en kvällsshow för 
föräldrar och syskon.

– Det var lite nervöst till 
en början, men det släpp-
te efter en stund, förklarade 
Alva efter den lyckade premi-
ärföreställningen.
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Skogens fest visades i Nödinge
– Blandning av musik, sång och dans

PREMIÄRBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Två av musikalens huvudpersoner, Alva och Natan.

Dansgruppen svarade för 
flera bejublade nummer.

På söndag är det Heliga 
Trefaldighets dag i al-
manackan. I kyrkorna 

talas och sjungs det om att 
Gud är treenig – eller sna-
rare tala vi och ber till Den 
– Treenigheten alltså! Gud 
är en enda och ändå tre per-
soner, Fader, Son och Ande. 
Den här ekvationen går 
inte ihop, som om 1+1+1=1. 
Man har gjort försök att 
förklara, t ex att H2O kan 
finnas i tre former: fast, fly-
tande och som gas, alltså is, 
vatten och ånga. Men det är 
bara för att vi skall få det att 
gå ihop i hjärnan. Men det 
går inte ihop. (För övrigt är 
faktiskt 1×1×1=1, så det så!)

Nej, för Kyrkan har aldrig 
Guds Treenighet varit ett 
problem. Det förhåller sig 
precis tvärt om: Guds tre-
enighet har varit en tillgång 
och en ständig källa till 
glädje och vördnad. Det 
mesta som har skrivits om 
treenigheten är inte lärda 
avhandlingar och spekulatio-
ner utan sånger, dikter och 
välsignelser. Treenigheten är 
ett mysterium, ett underbart 
mysterium. Den fördjupar 
vår tro.

Vi brukar exempelvis tala 
om Fadern som Skapare, 

Sonen som Frälsaren och 
Anden som Hjälparen. Vad 
bra! På detta sätt ser vi att 
Gud både bryr sig om den 
materiella världen (t ex djur, 
vår miljö, våra kroppar), det 
som går sönder i livet (rela-
tioner, krig och misslyckan-
den) men också vill upprätta 
och skapa nytt medan vi 
lever här (förlåtelse, växt, 
förnyelse). Treenigheten 
fördjupar! 
Får oss att 
förundras.

Måste jag 
då tro på 
Treenighe-
ten för att 
vara kristen?  
Lugn, Den 
finns obe-
roende av 
din tro. Och 
det är inte 
din tro utan 
Kyrkans tro 
som omfat-
tar tron på 
Den Heliga 
Treenighe-
ten. Trosbe-
kännelsen 
är Kyrkans 
tro, inte din. 
Den får du 
och jag växa 

in i efter hand som vi finns 
med i den kristna försam-
lingen. Du behöver inte tro 
på Treenigheten. Är du med 
i Kyrkan tror den åt dig!

På tal om det. Kom gärna 
och fira det obegripliga på 
söndag! Det är så befriande 
att inte behöva förklara det 
oförklarliga! Bara undra, 
begrunda, beundra och för-
undras. Och tacka.

Fullständigt obegripligt – Det måste vi fira!
Betraktelse

”Ting i andra hand”

Lördag 18/6  

50% 
PÅ ALLT 

Dagens insamling går till
Utsatta kvinnor i Kongo

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180


