
alekuriren  |   nummer 26  |   vecka 32  |   201120

STARRKÄRR. Med 
anledning av 50-års-
minnet av Dag Ham-
marskjölds död 
genomförs det nu en 
pilgrimsvandring från 
Uppsala till Backåkra i 
Simrishamn.

I förra veckan nådde 
vandringen Göta älv-
dalen.

På sin promenad 
genom Ale fick delta-
garna uppleva storsla-
gen natur i ljuvligt som-
marväder.

Under århundradens lopp har 
människor vandrat kors och 
tvärs genom Europa för att 
besöka de heliga platserna – 
Jerusalem, Rom, Santiago de 
Compostella och inte minst 
Vadstena som utgör pilgrims-
centrum i Sverige. Pilgrims-
vandringen har historiskt varit 
ett sätt att åskådliggöra att de 
kristna är ett folk på väg, mot 
det himmelska målet.

– Pilgrimsvandring är en 
yttre resa, med en del vär-
kande fötter, men likaväl en 
inre resa. Den inre resan sker 
under tiden vi vandrar i form 
av samtal med varandra, böner 
och det vi ser, förklarar Carina 
Frykman, pilgrimssamord-
nare i Göteborgs stift.

Svenska kyrkan är det som 
arrangerar sommarens fjorton 
veckor långa pilgrimsvandring 
som bär namnet ”Pax 2011 – 
pilgrimsvandring för fred och 
människovärde”. Vandringen 
tog sin början den 12 juni i 
Uppsala och slutmålet är Dag 
Hammarskjölds Backåkra 
utanför Simrishamn, dit man 
anländer den 17 september.

– Det hela avslutas med en 
manifestation i Lunds dom-
kyrka den 18 september, säger 
Carina Frykman.

Motivet för vandringen är 

att öka medkänslan och kun-
skapen om fred och männis-
kovärde. Man kan ansluta när 
och var man vill och gå med 
kortare eller längre sträckor.

Den 1 augusti nådde vand-
ringen Lödöse, som sedan 
fortsatte via Hålanda till Starr-
kärr där övernattning skedde 
i församlingshemmet. Strax 
före klockan nio på tisdags-
morgonen stod promenad-
gruppen åter redo att ge sig ut i 
naturen med sikte på Kungälv.

– Dagens vandring går till 
Alafors, vidare till Nödinge, 
fortsätter i Vättlefjäll till Jen-
nylund och sedan över till 
Kungälv. På vägen blir det en 
del stopp, bland annat hemma 
hos Elvy Börjesson där det 
blir kaffe och på Backa Säteri 
där vi ska avnjuta lunch, för-
klarade Pelle Dahlberg som 
fanns med just på denna etapp 
för att berätta om djur- och 
naturlivet i området.

Kultursamordnare Börje 
Johansson beskriver Ale kom-
muns medverkan i projektet.

– Vi ser på en medeltidsväg 
mellan Lödöse och Skara där 
vi ska söka Leaderpengar. Det 
finns tolv olika projekt i Västra 
Götalandsregionen.

– Den andliga delen är bara 
ett led i pilgrimsvandringen, 
det finns fler aspekter att lyfta 
fram. Natur, kultur och frisk-
vård får man på köpet genom 
att promenera ute i naturen, 
säger Börje.

En riktig långtradare i sam-
manhanget är Per-Gunnar 
Linnér från 
Holmsund. 
L o k a l t i d -
ningen träf-
fade honom 
i Starrkärr, 
ivrig över 
att få till-
ryggalägga 
ytterl igare 
en delsträcka 
på pilgrims-

vandringen.
– Jag ska vara ute i fyra 

veckor och promenera mellan 
Vadstena och Falkenberg. 
Totalt rör det sig om 50 mil. 
Det gäller att klä sig rätt och 
lätt när det är så här varmt och 
ha väl ingångna skor, säger 
Per-Gunnar.

– Hittills har det fungerat 
väldigt bra, vi har klarat oss 
undan regn och servicen har 
varit förstklassig. Dessutom 
har jag förberett mig väl med 
två veckors vandring i de 
schweiziska alperna, avslutar 
Per-Gunnar Linnér.

JONAS ANDERSSON

Pilgrimsvandring passerade genom Ale

Ordet klarsyn betyder egent-
ligen att man skall se efter 
vad som är rätt, och göra 

det vid olika tillfällen i vårt dagli-
ga liv. Och det försöker vi nog alla 
göra. Rubriken ovan gäller vårt för-
hållande till Guds ord eller Bibeln, 
som också kallas Den Heliga Skrift 
eller Böckernas Bok. Kärt barn har 
ju många namn. Om ordet klarsyn 
är viktigt för oss i vårt dagliga liv är 
det mycket viktigare när det gäller 
vårt andliga liv.

Omvändelse och tro är de stora 
orden i Bibelns budskap till världen, 
omvändelse från synden och Satans 
makt, och tro på Guds oförtjänta 
nådeserbjudande om förlossning 
genom hans son Jesus Kristus. 
Jesus säger själv i Joh 3:16. Ty så 
älskade Gud världen att han utgav 
sin enfödde Son, på det att var och 
en som tror på honom inte skall gå 
förlorad utan ha evigt liv. Och när vi 
läser i evangelierna om Jesu kamp i 
Getsemane, hans död på korset, ser 
vi att det var ingen lättköpt frälsning 
för oss människor. När han sedan 
dog, var det säkert många som var 
glada att han var borta, men de hade 
inte räknat med Guds väldiga kraft. 
På tredje dagen bröt han dödens 
makt och uppstod från de döda. Han 
är den ende religionsstiftaren som 
lever idag och det står i skriften att 
han sitter på Faderns högra sida och 
manar gott för oss. Och nog behöver 
vi svaga människor Guds hjälp här 
i tiden.

Läs gärna de här bibelställena; 
Romarbrevet 8:34 samt Hebreer-
brevet 1:3 – 7:25 – 8:1 – 9:24 samt 
Joh brev 2:1. Försök att ta dig tid att 

läsa ställena i Nya Testamentet, de är 
mycket intressanta.

Artikelns rubrik handlar ju om 
andlig klarsyn, och vi har säkert 
hört många förklaringar om Bibelns 
sanningar och tyvärr också bortför-
klaringar. Vi människor har en viss 
förmåga att försöka klara oss på egen 
hand när allt går väl.

Det berättas om en man som 
hade förnekat Gud, att när han låg 
på sin dödsbädd sade hans kamrater 
till honom att du håller väl fast nu. 
Då sade han: Vad skall jag hålla fast 
i? Tänk att när det är svårt, få lägga 
vår lilla svaga hand i Guds trofasta 
hand. Vi behöver bedja till Gud varje 
dag.

Något som tillhör andlig klarsyn 
är att vi får lita på Guds ord, där det 
står att Jesus skall komma tillbaka till 
jorden, läs Apgl:9-11 och Matteus 
26:64. Det är ett par intressanta stäl-
len bland andra, han skall då hämta 
dem som har velat följa honom.

Som världshändelserna är idag 
pekar allt på att den händelsen är 
mycket nära. När det ibland förr var 
olika meningar i Guds församling 
då frågade man vad säger Bibeln? 
Kanske vi behöver göra så även idag. 
Låt oss stämma in i sången. Åter 
till Bibeln, boken om vår frälsning, 
ordet från Herren genom Andens 
bud. Himmelska bok som ger oss 
denna hälsning. Välkommen hem 
till himlen och till Gud. Åter till 
ordet som av Gud vi fått, åter till 
stigen våra fäder gått. Ljus i vår natt, 
att leda dödens fångar ut ur vårt 
mörker hem till livets Gud.

Filadelfiaförsamlingen Bohus
Olle Hansson

Andlig klarsyn
Betraktelse
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Trons språng 
människans högsta passion.

Carina Frykman, pilgrims-
samordnare i Göteborgs 
stift.

för Ruth Lundgren, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Ruth Lundgren.

Henryka Fernevald. I 
Starrkärrs kapell hölls 
fredagen 1 juli begravnings-
akt för Henryka Fernevald, 
Nol. Offi ciant var Inga-Lill 
Andersson.

Sölvi Skånberg. I Starrkärrs 
kyrka hölls tisdagen 5 juli 
begravningsgudstjänst för 
Sölvi Skånberg, Älebräcke, 
Alafors. Offi ciant var kyrko-
herde Lars Nordh.

Gerda Thorstensson. 
I Starrkärrs kyrka hölls 
torsdagen 7 juli begrav-
ningsgudstjänst för Gerda 
Thorstensson, Älvängen. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Harald Nilsson. I Kilanda 
kyrka hölls torsdagen 7 juli 
begravningsgudstjänst för 
Harald Nilsson, Kilanda. 
Offi ciant var Eva Årman.

Ivar Bält. I Lyse kyrka hölls 
fredagen 8 juli begravnings-
gudstjänst för Ivar Bält, 
Älvängen. Offi ciant var kyr-
koherde Hans Wolfbrandt.

Nils Birgander. På Präst-
alunds hembygdsgård hölls 
lördagen 9 juli begrav-
ningsakt för Nils Birgander, 
Ryd. Offi ciant var Daniel 
Brattgård.

Lennart Knopp. I S:t 
Sigfrids kapell hölls tisdagen 
12 juli begravningsakt för 
Lennart Knopp, Alvhem. 
Offi ciant var Inga-Lill 
Andersson.

Elin Jönsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 13 juli 
begravningsgudstjänst för 
Elin Jönsson, Björkliden. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Elvy Erikson. I S:t Peders 
kyrka hölls torsdagen 14 
juli begravningsgudstjänst 
för Elvy Erikson, Lödöse. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Inez Olofsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 14 
juli begravningsgudstjänst 
för Inez Olofsson, Alafors. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Siri Bökstedt. I Hålanda 
kyrka hölls onsdagen 20 juli 
begravningsgudstjänst för 
Siri Bökstedt, Boet, Hålan-
da. Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Gurli Thuresson. I Stora 
Lundby kyrka hölls torsda-
gen 21 juli begravningsguds-
tjänst för Gurli Thuresson, 
Nödinge. Offi ciant var kyr-
koherde Mattias Algotson.

Lisbet Pettersson. I 
Bergsalen, Kungälv hölls 
måndagen 25 juli begrav-
ningsakt för Lisbet Petters-
son, Nödinge. Offi ciant var 
Stina-Kajsa Melin.

Evy Frid. I Starrkärrs 
kapell hölls onsdagen 27 juli 

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår kära Pappa

Gustav
Andersson

vid hans bortgång,
framför vi vårt varma

tack. Ett särskilt tack till
personalen på

Vikadamm avd. Jutabo
för kärleksfull
omvårdnad.

CHRISTINA
KERSTIN
ERLING

med familjer

Jordfästningar
Åke Nilsson. I Surte kapell 
hölls tisdagen 28 juni be-
gravningsgudstjänst för Åke 
Nilsson, Bohus. Offi ciant 
var komminister Reine 
Bäck.

Maj-Britt Andersson. 
I Starrkärrs kyrka hölls 
onsdagen 29 juni begrav-
ningsgudstjänst för Maj-
Britt Andersson, Alafors. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Elis Gustafsson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
30 juni begravningsguds-
tjänst för Elis Gustafsson, 
Skår. Offi ciant var kommi-
nister Bengt Broman.

Ulla Johannesson. I Nö-
dinge kyrka hölls fredagen 
1 juli begravningsgudstjänst 
för Ulla Johannesson, 
Nödinge. Offi ciant var kyr-
koherde Harry Hultén.

Ruth Lundgren. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 1 
juli begravningsgudstjänst 

Tack

begravningsgudstjänst för 
Evy Frid, Alafors. Offi ciant 
var komminister Per-Martin 
Andersson.

Ingrid Johansson. I Nö-
dinge kyrka hölls torsdagen 
28 juli begravningsguds-
tjänst för Ingrid Johans-
son, Nödinge. Offi ciant 
var kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.

Hans Meuller. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 28 
juli begravningsgudstjänst 
för Hans Meuller, Bohus. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Evert Ödlund. I Surte 
kapell hölls fredagen 29 juli 
begravningsgudstjänst för 
Evert Ödlund, Bohus. Of-
fi ciant var kyrkoherde e.m 
Renny Olausson. 

Anita Ahlberg. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
4 augusti begravningsguds-
tjänst för Anita Ahlberg, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Wally Janebrink. I Surte 
kapell hölls fredagen 5 au-
gusti begravningsakt för 
Wally Janebrink, Surte. 
Offi ciant var Inga-Lill An-

Ett varmt och innerligt
tack till Er alla som

hedrat minnet av vår
älskade

Sölvi Skånberg
vid hennes bortgång

genom omtanke, brev,
blommor, besök och

telefonsamtal till våra
hem, för alla vackra

blommor vid hennes bår
och till alla Er som
deltog med oss vid

begravningsgudstjänsten
till kyrkoherde Lars

Nordh, organist Sabina
Nilsson och solisterna
Stina Johansson och

Johan Ekstedt.
Tillsammans gjorde ni

avskedet till ett ljust och
vackert minne för oss.

THORE
Robert, Linda, Matthias

och Andreas med
familjer

Eivor
Gullvi med familj

– En resa för både kropp och själ – En resa för både kropp och själ 

Vandringen har just påbörjats från Starrkärrs församlings-
hem i tisdags morse.


