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TISDAGSKVÄLL I NOL
Tisdag 28 febr kl 18.30 

i Nols kyrka

Vems gud?
Prästens, Jonas Gardells eller min?

En kväll kring bibelläsning och 
bibelns mångfasetterade gudsbild.

Tre personer inleder samtalet 
utifrån egna erfarenheter.

Välkommen!

Söndag 4 mars kl.18.00
i Starrkärrs kyrka

Ungdomar från musiklinjen på 
Birger Sjöbergsgymnasiet musicerar 

för oss i skenet av stearinljus.

Music by Music by 

  CandlelightCandlelight

Tänk om livet var så 
där enkelt, allting 
bara löste sig undan 

för undan, och bitarna i livets 
stora och många gånger 
svåra pussel bara hamnade på 
rätt plats utan något större 
besvär. Ja tänk om solen lyste 
för jämnan, och inga mörka 
moln tornade upp sig vid ho-
risonten, visst skulle det vara 
skönt! Men nu är det inte så, 
för alla vi människor drab-
bas mer eller mindre på ett 
eller annat sätt. Jag en av 
mina vänner berättade att han 
växte upp i ett hem där man 
inte gick till kyrkan eller hade 
någon uttalad tro. Men hur 
det var så kom han med i kyr-
kans scouter och han såg på 
ledarna, att de hade något 
som han inte hade. På andak-
terna fick han höra bibelbe-
rättelser om Jesus som hjälp-
te alla. Så han tänkte, livet 
kunde vara annorlunda, så om 
jag blir en kristen, så kommer 
också alla mina bekym-
mer att försvinna, och allting 
kommer att bli bra. Här finns 
inget att förlora så han tog ett 
steg ut i det okända, in i en ny 
värld och blev en kristen.

I söndagens bibelberättelse 
möter Jesus en kananeisk 
kvinna, en kvinna som kom 
från en annan kultur utanför 
judendomen. Hon hade stora 
bekymmer, därför att sin 
dotter plågades av en demon. 
Vi vet inte vad denna demon 
innebar, kanske handlade det 
om någon form av psykisk 
ohälsa. För är det något som 
vi vet så är det att ångest, oro 
och depression kan få livet 
att fullständigt haverera. Så 
denna flickas liv var långt ifrån 
det liv det som det borde vara. 
Det är inte svårt att förstå 
den kananeiska kvinnans oro 
för sin dotter. För bland det 
svåraste som kan möta oss 
människor är när våra barn 
är sjuka eller drabbas av svåra 
motgångar. Jag kan tänka mig 
att den kananeiska kvinnan 
hade säkert hört talas om 
Jesus och började få ett hopp 
om att livet kunde vara annor-
lunda, Jesus kanske kunde 
hjälpa hennes dotter att bli 

frisk. Så trots att Jesus var jude 
och kom från en annan kultur 
en hennes egen, så tänkte 
hon, nu eller aldrig, så hon 
tog ett steg ut i det okända, in 
i en annan värld och ropade 
Herre, Davids son, förbarma dig 
över mig! 

Jag har berättat om två 
människor och deras möte 
med Jesus, en kananeisk 
kvinna som mötte Jesus för 
tvåtusen år sedan och en ung 
man som mötte Jesus i en 
småstad i Sverige på 70-talet. 
Gemensamt för de båda är att 
deras möten med Jesus skulle 
göra skillnad. För vi kan läsa 
om i bibeln att den kananeiska 
kvinnans dotter blev frisk och 
fick lämna sin psykiska ohälsa. 
Vilken glädje det innebar kan 
vi bara ana oss till. Men hur 
gick det då med min vän? Jo 
han berättar, efter det att han 
blev kristen så försvann inte 
hans bekymmer! Hans pro-
blem blev faktiskt ännu större! 

Vad nu då, hjälper inte 
Jesus oss när vi kommer till 
honom?  Jo, jag vill faktiskt 
tro att Jesus alltid hjälper oss, 
men inte alltid på det sättet vi 
hade önskat och bett om. Så 
vart min vän besviken?  Nej 
faktiskt inte, för han hade fått 
en tro på Jesus, en kämpande 
tro som inte var och som en 
snabb fix, utan en tro som 
skulle hjälpa honom vidare, 
dag för dag. Orden som apos-
teln Paulus skriver om i brevet 
till församlingen i Filippi 
skulle bli till sanning för 
honom där det står allt förmår 
jag i honom som ger mig kraft. 
Något som han har förmedlat 
som pastor i över 25 år!

Visst är det så att du och 
jag önskar oss många gånger 
att livet vore annorlunda, att 
solen lyste mera upp vår värld 
och situation. Men så ser inte 
alltid livet ut, men låt oss ändå 
våga ta ett steg ut i det okända 
och möta Jesus, för Jesus vill 
möta oss där vi är och ge oss 
en tro som bär oss genom 
hela livet, i med och motgång. 
För tron på Jesus ger oss ny 
kraft och inspiration för var 
ny dag.  Amen.

Betraktelse
Tänk om livet var annorlunda 
och solen lyste jämnt!

LILLA EDET. Kvinnor ur 
tre generationer ställer ut 
konst och hantverk på Lilla 
Edets bibliotek. Utställning-
en innehåller bland annat 
konst av återvunnet material, 
smycken, textilier och bly-
ertsmålningar, allt skapat av 
åtta kvinnor i åldrarna 19-80 
år. Invigningen ägde rum 
förra lördagen.

Medverkar i utställningen 
gör ViviAnne Mårtensson, 
Karin Fahlström, Iara Isira, 
Ashiri Isira, Elise Knuuti, 
Linda Mårtensson, Denise 
Knuuti och Therese Lind-
man. 

Utställningen pågår till 
och med tisdagen den 20 
mars.

JONAS ANDERSSON��������	����
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En familj ställer ut
– Konst på Lilla Edets bibliotek

ViviAnne Mårtenson, känd 
från Artistic Ballon Deco, är 
en av de åtta kvinnor som 
medverkar i den konstut-
ställning som invigdes på 
Lilla Edets bibliotek förra 
helgen.
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SPF Alebygden fick under 
fjolåret hela 73 nya medlem-
mar. Ett 40-tal av dessa hade 
hörsammat inbjudan till träff 
på Björkliden. Här bjöds 
man på kaffe och smörgås 
med Barbro Sjöbergs hem-
bakade bröd men framför 
allt fick man information om 
föreningens verksamhet. All-
mänt var man mycket impo-
nerad över vilket stort och 
brett program som erbjuds.

Claes-Hugo Larsson 
visade pedagogiskt vad man 
fick för de 190 kronor som 
medlemsavgiften utgör. Han 
informerade också om kurser 
i vinkunskap som startar i 
vår och en vinresa till Tysk-
land som planeras i början 
av september. Anita Jensen 
berättade om dagsresor till 
Stenstorp och Borås. Hon 
inbjöd dessutom alla till SPF 
Uteätare. Man proväter på 
kommunens olika matstäl-
len. Den 21 mars besöker 
man Matglädje i Nol

Lennart Mattsson efter-
lyste deltagare till förening-
ens Ale Allvetarlag och väl-
komnade alla som publik 

till tävlingen den 19 mars. 
Han passade samtidigt på 
att slå ett slag för simning-
en och vattengymnastiken 
i Skepplanda på torsdagar-
na. Då är badet uppvärmt till 
34 grader och kommunens 
pensionärer kan för en ringa 
penning bada och gymnas-
tisera.

Tage Svensson och Mar-
gareta Boge informerade 
om de populära fredagsvand-
ringarna. Den första plane-
rade går i Långedrag den 23 
mars. 

Ingela Ohlin värvade 
medlemmar till ”Sånggläd-
je”, en grupp som utan att 
kalla sig kör sjunger av hjär-
tans lust på Björkliden var-
annan tisdag. Dessutom in-
formerades om datakurser, 
blodtrycksmätning, biblio-
teksfil, kommunala pensio-
närsrådet med mera. De nya 
medlemmarna fick nog mer 
än man kunde smälta. För 
att få mer detaljer kan man 
gå in på SPF Alebygdens 
hemsida.

Lennart Mattsson

Nya medlemmar hälsas 
välkomna i SPF
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Till PRO Hjärtum-Väs-
terlandas årsmöte i Hjär-
tumsgården den 15 febru-
ari hade omkring 60 med-
lemmar kommit. Mötet 
startade med parentation 
för de medlemmar som 
avlidit under året. Paren-
tationen leddes av Roland 
Johansson. Sånggruppen 
sjöng ”Jag har hört om en 
stad” samt trumpetsolo av 
Bengt Yverts. De avlid-
na hedrades med en tyst 
minut.

Som ordförande för 
årsmötet valdes Tage 
Lindell och som sekrete-
rare Ann-Marie Larsson. 
Verksamhetsberättelse, re-
visionsberättelse, resultat 
och balansräkning för år 
2011 upplästes och god-
kändes. Årsmötet beslu-
tade om full ansvarsfrihet 
för styrelsen för verksam-
hetsåret 2011.

Det blev inga större 

förändringar, då det blev 
omval av hela styrelsen. 
Till festkommittén valdes 
två nya ledamöter; Birgit-
ta Jakobsson och Göran 
Nilsson. Som kontaktom-
bud och ombud till ABF 
valdes Kerstin Lindell.

Under året har vi fått 
15 nya medlemmar som 
hälsades välkomna. Bir-
gitta Johansson informe-
rade om vårens och som-
marens resor. Birgitta 
Örsberg informerade om 
föreningens kurser och 
studiecirklar.  

Efter mötet fick vi en 
stunds underhållning av 
föreningens teatergrupp 
som framförde två trevli-
ga sketcher samt sång och 
musik av vår sånggrupp. 
Kvällen avslutades med 
kaffe och lotteridragning.

Tage Lindell

PRO Hjärtum-Västerlanda höll årsmöte


