
2012  |   vecka 10  |   nummer 9  |   alekuriren 23

�������	
	�
�����
	���������
	��

�����������
�������	
	��	�����������������


�����������
	���������
��

��������	
��
�
��������������	��	���	�
����

�
	����������
�	���������������
����	�����������������	
�������
�����������������
�	�	��
		�	�


�� ���������	
	��	�

���������	���
��	���������������	�������

�����������	���������
��������������

�����������	
����������	
���������
���������������������������������

Det är väl inte bara jag 
som emellanåt har 
vaknat på natten och 

inte kunnat somna om. Istäl-
let för god sömn har tankar-
na börjat snurra och småsaker 
har växt till stora monster. När 
sedan morgonen kommer har 
problemen fått sina rätta pro-
portioner igen. 

Men i vissa tider av livet är 
svårigheterna som stora berg 
även i dagsljus. Rädsla och 
oro blir förlamande och vi ser 

ingen utväg. Det var väl i det 
läget som den israelitiska hären 
befann sig när den store Goliat 
bröstade upp sig, ingen vågade 
ta upp kampen mot honom. 
Stora starka krigsmän darrade 
av fruktan. 

Plötsligt dyker herdepojken 
David upp, han är vältränad 
inom området. I kampen med 
björnar och lejon hade han lärt 
sig att lita på Gud. Där fanns 
den styrka som gav honom mod 
att ta upp kampen mot jätten 

när alla andra backade. Han 
visste att Gud var på hans sida. 

Är dina bekymmer som stora 
berg just nu? Det finns någon 
som har kämpat mot ondskan 
och tagit sig igenom, Jesus Kris-
tus. Genom tron på honom har 
människor i alla tider tagit sig 
igenom de allra svåraste situa-
tioner. Sätt din tillit till honom 
– våga tro att han är med dig.

Marie Nordvall
Pastor

Smyrnakyrkan, Älvängen

Betraktelse

Han kämpar vid din sida

NÖDINGE. Det blev en 
rejäl skrattfest när 
clowntrion 123 Schtunk 
intog Ale gymnasiums 
teaterscen i onsdags. 

Med skräckblandad 
förtjusning drogs publi-
ken med i föreställ-
ningen om gamle Kung 
Lear.

Genom briljanta improvisa-
tioner, klockren tajming och 
repliker precis på gränsen till 
urspårning hittade clowntri-
on rakt in i publikens hjärta, 
men det tog en stund. 

Den som inte tidigare varit 
på någon av 123 Schtunks fö-
reställningar och dessutom 
lyckats placera sig på första 
raden kände nog för att sjunka 
genom jorden. Fler än ett an-
sikte blev snabbt flera nyan-
ser rödare när Lasse Bei-

scher, Henri Kokko och Jo-
sefine Andersson bestämde 
sig för att skoja med publiken. 
Dock dröjde det inte länge 
förrän alla var med på no-
terna och skrattfesten varade 
från början till slut.

Vad berättelsen om Kung 
Lear egentligen handlar om 
blev nog inte alla kloka på, 
men att träningsvärken i 
skrattmusklerna skulle hålla 
i sig ett par dagar stod klart 
redan när scenridån gick ner. 

Den som en gång varit på 
en föreställning med dessa 
briljanta skådespelartalanger 
kommer garanterat att åter-
komma, men kanske välja en 
plats längre bak i salongen. 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Skepplanda församlingshem 

lördag 10 mars kl 9-11
Kom och lyssna på Sanna Mansouri

”Från första kvinnliga polisofficier i 
Iran till pastor i Sverige”

Frukostkostnad 40 kr/person

S:T PEDERS FÖRSAMLINGSHEM

Församlingskväll
Onsdag 7 mars kl 18.30

”Att sprida evangeliet där 
evangeliet inte får spridas”

Christian Othzén från Skepplanda 
berättar om sin resa till ett av världens 

mest stängda länder. Vi avslutar med fika 
samt årsmöte för Vitrysslands Vänner

som är öppet för alla.

Fördjupningskväll
Tisdag 13 mars kl 18.30

”Från Jetsetliv till arbete med hemlösa”

Bittan Ekman

Berättar hur hon efter ett ytligt partyliv 
fann vägen tillbaka till sin barndoms Gud

Den som vill kan börja kvällen redan  
kl 18.00 med kvällsmässa.

Välkomna!

Hyllad föreställning. Skratten avlöste varandra när clownerna i 123 Schtunk intog scenen.

Henri Kokko gjorde succé 
med sin imitation av ett 
galet cykelbud.

Det fanns även en del allvarliga inslag i den 
annars så spexiga föreställningen.

Lasse Beischer får hjälp att komma av scnenen Lasse Beischer får hjälp att komma av scnenen 
av ett syskonpar från Onsala.av ett syskonpar från Onsala.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Total galenskap med helt rätt tajmingap med helt rätt tajming


