
alekuriren  |   nummer 36  |   vecka 42  |   201124

0303-444 000

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

Johan Helmich Roman Johan Helmich Roman 

Te DeumTe Deum
Festlig musik från 1700-talet.Festlig musik från 1700-talet.

Körsångare från Göta Älvdalens kontrakt.Körsångare från Göta Älvdalens kontrakt.
Orkester och solisterOrkester och solister

Dirigent: Peter CorneliussonDirigent: Peter Corneliusson
Fri e

ntré
Fri e

ntré

Starrkärrs kyrkaStarrkärrs kyrka
Musikgudstjänst, lördag 22 oktober kl.18.00Musikgudstjänst, lördag 22 oktober kl.18.00

Tänd ett ljus på www.mittiale.se

NÖDINGE. Förra måndagen var det ver-
nissage i huvudbiblioteket på 44 verk av 
medlemmar i Ale kommunala konstför-
ening. Det var allt från silversmide till 
textil, foto och måleri.

Nina Kalkemyr, Mikael Heinzte, 
Lena Börjesson och Ingegerd Karl-

bom deltog med vackra foton både från 
flora, fauna och natur i vår kommun och 
från västkusten och Kina.

Margareta Magnusson bidrog med 
två mycket vackra och välkompone-
rade vävar med känsla från Norrland. 
Vävarna är så kallade ranor och är delvis 

av växtfärgad ull.
Ulla Stålhammar med mål-

ningar i olja och akvarell, Britta 
Ankarudd med vackra akvareller 
med motiv från Åland med skog 
och skärgård och ett par fina gra-
fiska blad.

Anita Bemerstam hade gjort 
ett fint collage med pärlor och 
Bengt-Ola Åberg hade en monter 
med smycken i silversmide med 
olika stenar, mycket vackra.

Nu har Ale kommuns invånare 
chansen att se dessa konstverk 
under tre veckor, passa på och gå 
in på biblioteket och titta, många 
av verken är till salu.

Ulla Stålhammar
Ordförande Ale kommunala  konstförening

Utställning med Ale kommunala konstförening

I Ale bibliotek i Nödinge pågår just nu en konstutställning med Ale kommunala 
konstförening. 

I den kommande söndagens 
evangelietext liknar Jesus 
himmelriket vid en skatt som 

ligger gömd i en åker. Texten på-
minner oss om hur värdefullt det 
är att lära känna Gud och vinna 
evigt liv. När en man hittar skat-
ten på åkern står det: ” i sin glädje 
går han och säljer allt han äger 
och köper åkern”. Detta visar att 
Gud är mer värt än allt annat. 
Om vi så fann självaste Eldorado, 
ett rike av guld, så skulle det bara 
ha ett begränsat värde för detta 
korta jordeliv. Rikedomar skapar 
dessutom mycket oro; vi bekym-
rar oss för hur skatten skall beva-
ras från tjuvar eller inflation. Psy-
kisk och fysisk ohälsa kan även 
göra oss oförmögna att njuta av 
rikedomarna. Guds rike är däre-
mot något som ger en sann glädje 
i hjärtats djup och är något vi får 
behålla i all evighet. Mot bak-
grund av detta är det inte kon-
stigt att det finns undersökning-
ar som visar att troende i allmän-
het är mer harmoniska än andra 
och att tron gör det lättare för 
dem att uthärda svårigheter av 
olika slag.

Men om nu detta är sant, 
varför är det då inte en fem 
hundra meter lång kö av män-
niskor som vill komma till våra 
gudstjänster? Varför övernat-
tar inte entusiastiska ungdo-
mar utanför kyrkporten för att 
få de bästa platserna, som inför 
en rockkonsert? Det beror på att 
skatten ”ligger gömd i en åker”. 
Himmelriket är, som Paulus 
säger, ett ”osynligt liv tillsam-
mans med Kristus” (Kol 3:3) och 
därför kan vi inte utan vidare 

se den sanna andliga verklighe-
ten. Vi är såsom förblindande om 
inte Gud öppnar våra ögon. Jesus 
säger: ”Den som inte blir född på 
nytt kan inte se Guds rike” (Joh. 
3:3).  

Men även om det djupast sett 
är Gud som måste visa oss den 
fördolda världen, så kan vi sam-
arbeta med Gud när han drar oss 
till sig. I den stunden Gud låter 
oss en skymt av skatten, är det 
vårt ansvar att, bildligt talat, sälja 
allt vi äger för att köpa åkern. Vi 
skall då med andra ord satsa allt 
för att nå Gud och inte låta något 
komma emellan oss och honom. 
Det är också viktigt att vi söker 
Gud där han låter sig finnas, 
såsom i Guds Ord, den kristna 
gemenskapen, bönen och nattvar-
den. Det är nämligen på denna 
åker skatten är gömd. 

Du som ännu inte har funnit 
skatten skall därför veta att du 
just i läsandets stund, är väldigt 
nära Gud. För Guds rike kommer 
ju till oss i samma stund som vi 
möts av budskapet. Slå nu bara 
följe med mannen i liknelsen 
om vilken vi läser: ” i sin glädje 
går han och säljer allt han äger och 
köper åkern”. Och du som redan 
funnit himmelriket kan göra det-
samma, för Gud har alltid mer 
att ge och du behöver alltid söka 
Gud på nytt för att behålla det du 
redan har fått. 

Magnus Skredsvik
Präst i Lödöse församling/

Skepplanda pastorat

Betraktelse

Himmelriket skatt
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FN-Gudstjänst i 
Tunge kyrka 

Söndag 23 oktober kl 12 
Tunge barngrupp medverkar 

Välkomna! 

Döda

Vår älskade
Mamma och Svärmor

Sigrid Karlsson
* 13/9 1919

har i dag stilla somnat in

Älvängen
5 oktober 2011

ROGER
NANCY och HASSO

BARBRO
ANNA-BRITTA

Syskon
Övrig släkt och vänner

Vattnad med
himmelska toner
doftar en vidöppen
ros

Ljuvlig som doften från
träden blandad med
mild aprikos

Ett klockspel sjunger i
regnet, vi nås av dess
evighetsbud

Nära varandra i hägnet,
av Rosen, som
blommar hos Gud

Stilla kring bidande
knoppar en sång för
vårt eviga väl!

Tonerna faller likt
droppar, in i vår
lyssnande själ

Bo Setterlind

Begravningsgudstjänsten
äger rum måndagen
24 oktober kl. 11.00

i Smyrnakyrkan,
Älvängen. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i festsalen. Svar om

deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 21 oktober.

Hedra gärna minnet av
Sigrid med en gåva till

Smyrnakyrkans Mission
pg. 432 85 42-8.


