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Fyra timmars flygresa från Sveri-
ge och jag hamnar i paradiset? I 
alla fall kändes det nästan så när 

jag låg på stranden första semester-
dan på Cypern. Strålande sol glittrade i 
Medelhavets 25-gradiga vatten medan 
jag lyssnade på min ljudbok och bara 
njöt av att göra ingenting. Runtom-
kring hörde jag röster på främmande 
språk från människor som hade samma 
ärende som jag. Att bara vara, utan att 
behöva fatta viktigare beslut än vad 
man ska äta till middag. 

Efter en vecka är jag hemma igen 
och landar i vardagen. Men jag vet att i 
Fig Tree Bay semestrar nya människor 
på varma stränder just nu när jag sitter 
vid min dator i skriver. Livet pågår 
överallt samtidigt men vi kan (som vi 
alla vet) bara befinna oss på en plats i 
taget.

Nu till helgen firar vi Alla Helgons 
dag, en helg då vi besöker kyrkogården, 
kanske tänder ett ljus och tänker mer än 
vanligt på dem som har lämnat oss. Vi 
saknar dem för de finns ju inte längre 
hos oss men är det samma sak som att 
de inte finns alls? ”Gud är inte en gud 
för döda utan för levande, ty för honom 
är alla levande”, säger Jesus. 

Livet är mycket mer än dessa år vi 
befinner oss på jorden, om vi ska tro vad 

Bibeln säger, som talar om en verklighet 
som är mycket större än den vi ser med 
våra fysiska ögon. Till denna himmelska 
verklighet kan vi inte köpa biljetter på 
Resia. Varken pass eller flygplan hjälper 
oss dit. Inte heller egen godhet eller 
andra förtjänster. 

Men det finns ett kors som restes 
för närmare två tusen år sen. Genom 
det går vägen till det eviga livet och det 
himmelska paradiset. Därifrån sänder 
Jesus hoppets hälsning till dig och mig 
i allhelgonatid: ”Jag är uppståndelsen 
och livet. Den som tror på mig ska leva 
om han än dör, och den som lever och 
tror på mig skall aldrig någonsin dö.” 
(Joh 11:25-26) 

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnaförsamlingen, Älvängen

Betraktelse

Ett himmelskt paradis

ÄLVÄNGEN. Under drygt fyra veckor, 
6 november till 11 december, pryder 
ett axplock av Vänersborgskonstnä-
ren Paul Nordholms oljemålningar 
utställningslokalen på Repslagarmu-
seet i Älvängen.

– Jag började mitt måleri med en kurs 
i oljemålning för 20 år sedan. Under 
senare år har jag även utökat repertoa-
ren till akvarellmåleri och tuschteck-
ning. Men nu har jag hittat tillbaka till 
olja igen, berättar konstnären.

Sina motiv hämtar Paul Nord-
holm ibland ur rena fantasin, även 
om bilderna oftast blir föreställande. 
Utgångspunkten finns dock oftast 
någonstans i verkligheten: ett hus, en 
båt, några blommor eller ett landskap 
som har fångat konstnärens intresse. 

Sedan skall motivet bearbetas, utveck-
las och förenklas på duken eller pappe-
ret på olika sätt.

Paul Nordholm upplever att nästan 
allt han målar, hus såväl som båtar, har 
en själ. Detta vill han fånga i sina bilder. 
Han vill också förmedla stämningar 
och känslor och genom dessa beröra 
betraktaren. Även om vi som betraktare 
kan se vad bilderna föreställer, lämnas 
alltid ganska mycket av tolkning till oss 
som står inför dem.

Det är första gången Paul Nord-
holm ställer ut i Ale kommun. I Väners-
borg har han ställt ut en hel del tidigare, 
bland annat hos föreningen Några 
Målare där han är medlem.

Utställningen invigs söndagen 6 
november.                                       ❐❐❐

Konstutställning med Paul Nordholm

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Med anledning av den tragiska 

olyckan med en vält gravsten i 

Bollebygd, har 

kyrkogårdsförvaltningen i 

Skepplanda pastorat påbörjat 

arbete med att lägga ned osäkrade 

gravstenar på pastoratets alla 

kyrkogårdar; Ale-Skövde, Hålanda, 

Skepplanda, S:t Peder och Tunge 

Kyrkogårdsförvaltningen är 

ansvarig för att begravningsplatsen 

är en säker miljö för såväl 

arbetstagare som allmänhet som 

besöker den. Det innebär att även 

om gravrättsinnehavaren äger och 

ansvarar för gravanordningen, så 

ska förvaltningen kontrollera att 

den är säkert monterad.

Förvaltningen kommer att 

kontakta gravrättsinnehavarna 

till de gravar där stenar är 

nedlagda, och på så sätt uppmana 

gravrättsinnehavaren att vidta 

åtgärder för att säkra stenen. 

Anslag kommer att sättas upp vid 

alla fem kyrkogårdar.

Kontakter: 

Christina Eliasson, kyrkogårds-

förman tel 0303-442520  

Annette Björklund, kyrkokamrer  

tel 0303-442502

Döda

Döda
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Jordfästningar
Sigrid Karlsson. I 
Smyrnakyrkan,Älvängen 
hölls måndagen 24 oktober 
begravningsgudstjänst för 
Sigrid Karlsson, Älvängen. 
Offi ciant var Sigvard Svärd.

Eva-Britt Hallgren. I S:t 
Olofs kapell hölls måndagen 
24 oktober begravningsakt 
för Eva-Britt Hallgren, Nol. 
Offi ciant var Lennart Björk.

John Wall. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 26 
oktober begravningsguds-
tjänst för John Wall, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Edor Hult. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 27 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Edor Hult, Älvängen. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Niels Sörensen. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
27 oktober begravnings-
gudstjänst för Niels Sören-
sen, Älvängen. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Kenneth Kindström. I 
Nödinge kyrka hölls fre-
dagen 28 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Ken-

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår kära

Ellen Persson
vid hennes bortgång, för
hedersbevisningen, den
vackra blomstergärden

vid hennes bår, den stora
uppslutningen i kyrkan
samt för alla minnes-

gåvorna, vill vi framföra
vårt varma och innerliga
tack. Ett särskilt tack till

komminister Bengt
Broman och solist Emma

Kihl som med tal och
sång gjorde begravnings-
gudstjänsten till ett ljust

och vackert minne.

Lena, Lars, Göte, Stig
med familjer

Vår kära Mamma, Svärmor och Mormor

Märtha Johansson
* 30 november 1929

har i dag efter en tids sjukdom
lämnat oss i stor sorg och saknad.

Älvängen 22 oktober 2011

KJELL och LENA
ROLAND och LISBETH

BIRGITTA
Emelie, Isabelle

CARINA och PETER
Sophie

Släkt och vänner

Arbete och möda fyllde Ditt liv
Aldrig Du krafterna sparade

För Dig var fliten en säker giv
Så länge som dagen varade
Vi tackar för allt Du givit

Av kärlek och omsorg om oss
Och önskar Dig vila för evigt

Sen klockornas klang svunnit bort

Du gav oss det bästa som livet kan ge
Du gav oss Din trygga och varma hand

Så snar till hjälp så ofta den hann
Tack för all godhet, all kärlek vi fick
Tack för all ömhet vi såg i Din blick

Vi ville så gärna behålla Dig kvar
Men Din stund på jorden fullbordad var

Du finns för alltid i våra tankar

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen
18 november kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka. Akten

avslutas i kyrkan. Lika välkommet som blommor
är en gåva till Cancerfonden tel. 020-59 59 59.

Tack

neth Kindström, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Iréne Persson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 28 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Iréne Persson, Alafors. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Vår kära Mamma
Svärmor, Farmor

Mormor, Gammelfarmor
och Gammelmormor

Majken
Carlsson

* 18/4 1924

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nygård
20 oktober 2011

KENT och BIRGIT
ANN-CHRISTIN och

RUDOLF
MARGRET

Barnbarn med familjer
Övrig släkt och vänner

Nu höstlöven faller
och mot vinter vi går
Med saknad och sorg
vi står vid Din bår
Vi anade ej att vi Dig
kunde mista
Att sommaren som gått
skulle vara Din sista

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 10
november kl. 11.00 i
Ale-Skövde kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.


