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Snacka om drastisk un-
dervisning: Jesus gör 
allt för att du och jag 

skall upptäcka den gigantis-
ka potential till förändring 
som ligger i bönen. Som den 
här liknelsen i Lukasevange-
liets 18:e kapitel. Vi är änkan 
som förlorat allt. Gud är do-
maren (som inte ens bryr sig 
om Gud!) som har all makt 
i sin hand och kan förändra 
allt för oss. Och nu gör änkan 
det enda som hon kan: tjatar 
och tjatar och tjatar och tjatar 
och tjatar... Hon pinar livet 
ur den stackars domaren med 
sitt tjat, så att han till slut ger 
med sig och ger henne rätt.

Har du någonsin tänkt dig 

att bön skulle kunna vara att 
pina livet ur Gud? Borta är 
all fromhet med högstämda 
välformulerade böner. Borta 
är också alla tankar på att 
besvära Gud, att säga fel 
saker, hänsyn. Tänk på själva 
formuleringen: Pina livet ur 
Gud. 

Jag tänker på Jesus, hur 
livet pinades ur honom där 
han hängde på korset. I 
varenda kyrka finns ett kors 
framme på altaret. En påmin-
nelse om att livet pinades ur 
honom - för vår skull, för att 
vi skulle få hans liv, vår ”rätt”. 
Är det månne för att påminna 
oss om bönens stora möjlig-
het som korset finns i våra 

kyrkor. Ungefär: sätt igång 
och pina livet ur mig! Be och 
du skall få!

Jesus avslutar sin mycket 
märkliga liknelse på följande 
sätt: ”Skulle då inte Gud låta 
sina utvalda få sin rätt, när 
de ropar till honom dag och 
natt? Skulle han låta dem 
vänta?” Två s k retoriska 
frågor som har självklara svar: 
Självklart skall ha svara dem! 
Självklart skall de inte behöva 
vänta! 

Vad väntar jag på? Vad 
väntar Du på? Gud vill inget 
hellre än att vi skall pina livet 
ur honom. Med vår bön.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Betraktelse

Att pina livet ur Gud!

ANTEN. – Jätteroligt! 
Toppen! Gammaldans ger 
mersmak! Det är en så go 
stämning här i Anten. Det 
här gick över förväntan. 

Detta är kommenta-
rer från några som började i 
höstens nybörjarkurs i gam-
maldans. De första gångerna 
på nybörjarkursen fick delta-
garna lära sig grunddanser-
na snoa, schottis och polka, 
några enkla och roliga gil-
lesdanser samt ett par by-
tesdanser som uppskatta-
des mycket. Sedan fortsat-
te kursen med övriga grund-
danser, fler gillesdanser och 
bytesdanser. På våren över-
gick nybörjarkursen i en 
fortsättningskurs och där har 
ännu fler vanliga och roliga 
gillesdanser lärts ut. 

Rose-Marie och Sven-
Erik från Skepplanda har 
gått ett par kurser och kan 

ganska många gillesdan-
ser nu. Trevlig social ge-
menskap, roliga danser, bra 
motion och duktiga dansle-
dare, tycker de.

Det är Margaretha och 
Anders Krüger som har lett 
kurserna. De har varit kurs-
ledare i elva år och har fått 
stor erfarenhet i hur man lär 
ut grunderna i gammaldans. 
Till hösten är det åter dags 
för en nybörjarkurs och då 
kommer Antens Gammal-
dansförening att bjuda på 
en kurs på åtta tillfällen för 
den som aldrig eller inte har 
dansat gammaldans på flera 
år. Missa inte den möjlighe-
ten! Kursen är naturligtvis 
också öppen för den som vill 
repetera grunddanserna och 
vanliga gillesdanser.

Även motionsdansen har 
haft avslutning och den här 
sista gången kom det ovan-

ligt många som fick dansa 
till Trippix orkester. Dan-
sarna fick en trevlig kväll 
med mycket rolig motion för 
både knopp och kropp sam-
tidigt som de träffade många 
glada människor. Varje vecka 
gör dansledaren Carina 
Falk ett nytt dansprogram, 
ibland lär hon ut en ny dans 
och varje vecka repeteras en 
dans som lärts ut tidigare, 
hon visar och rappar stegen. 
Det är här som motion för 
knoppen kommer in, det ger 
nämligen bra hjärngymnas-
tik att lära in en dans och de 
flesta dansarna tycker att det 
är roligt med en ny dans då 
och då.

Det kan väl bara finnas 
en sak som är värre än att 
dansa, det är att se andra 
dansa. 

❐❐❐

Kursavslutning hos Antens Gammaldansare

0303-444 000www.mittiale.se
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VårkonsertVårkonsert
Starrkärrs kyrka 

torsdag 10 maj kl. 19.00

Damkören Vox feminale 
sjunger tillsammans med 
sångelever ur Java musik 

under ledning av 
Johanna Forsberg och 

Sabina Nilsson.

Fri entré!Fri entré!

VårfestVårfest 

Nols kyrka
söndag 13 maj kl. 11.00

Familjegudstjänst där körerna 
gNola och magNolia sjunger. 

Efter gudstjänsten är det 
grillning och lekar 

i trädgården.

Kilanda 
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag torsdag 17 maj
Gudstjänst i kyrkan kl. 9.30

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, Underhållning 
av ”Fyrklövern”, ”Grimbock” m.m. 

Flera serveringar av kaffe, korv, hamburgare, glass, 
våfflor och tunnbröd på olika platser.

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde: 20:- 
alla över 16 år

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Kl 11.00: Invigning vid: Skolan, Bo Björklund, 
  Säteriet. Björn Sundelid
Kl 11.30  Kyrkan: Bo Björklund berättar om Kilanda 

och kyrkan

Kl 13.00   Konsert med gospelkören med band 
under ledning av Karin Beckman

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare, 
konstnärer, Röda Korset Second Hand.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning, 
köttdjur, kaniner, får, fårvallning, skyttesimulator, 
traktorparad, blommor m.m.

Vid mötet i april gäs-
tades Aktiva Seniorer 
av Kadir Meral, gym-

nasielärare, ståuppkomiker 
och föreläsare. Han notera-
de genast att vi fyllde salen 
bakifrån, typiskt svenskt.

Kadir kom till Sverige 
som ung. Sin exakta ålder 

vet han inte. I hans hemland 
Kurdistan registreras inte 
en födelse. Första anhalten i 
det nya landet var Älvdalen, 
en liten idyll i Dalarna där 
folk litade på varandra. Flyt-
ten gick sedan till Uppsa-
la. Där kände föräldrarna sig 
lyckliga omgivna av många 

landsmän, något de tidiga-
re saknat.

Kadir kände stor press 
att lyckas i livet. Svens-
ka språket var svårt att lära. 
När han efter tio år lyck-
ats förstå ordens innebörd 
följde tio år när han käm-
pade med att lära sig vad de 
inte betyder. Detta exempli-
fierade han med för oss väl-
bekanta uttryck som ”att 
tappa hakan” eller ”att lysa 
med sin frånvaro”. Vi re-
flekterar inte så mycket över 
våra många idiom, de bara 
finns där, men ska man lära 
sig språket kan de ställa till 
problem. För vem vet hur 
långt ”ett stenkast” är eller 
hur mycket senap man får 
på korven om man vill ha 
”mycket lite”. Det kan lätt 
bli ”lite mycket”.

Kadir Meral tackades för 
en både roande och läro-
rik förmiddag, som kanske 
satte ”lite myror i huvudet 
på oss”.

Pris överlämnades till 
årets vinnare i Strikekäglan, 
Bertil Andersson. Sång-
gruppen Humlan söker ny 
ledare. Intresserade kan 
ringa Gunnar Hansson.

Utställningen teknik för 
äldre visas på biblioteket. 
Möjlighet att pröva square-
dance ges till hösten. Insam-
lingen till Barncancerfonden 
gav i mars 2 494 kronor.

Denna information och 
Görans historia avslutade 
mötet.

❐❐❐

Kulturkrockar vid månadsmöte

Pilgrimsvandring
Kristi Himmelsfärdsdag 17 maj

09.00 Pilgrimsandakt i Hålanda kyrka
Därefter börjar vi vandringen till Gräfsnäs.

Vi stannar vid:
Hembygdsstugan, Järnklev

Livered
Gamla Krogen

Medtag mat för dagen. Följebil kommer att finnas med

Vandringsledare: Lennart 

Bengtsson, tfn 0303-33 84 01 

eller 0735-11 79 78. 
Anmäl ditt deltagande med 

tanke på hemtransporten

Döda

Vår Älskade

Jeanette Timm
* 1/12 1966

har i dag hastigt lämnat
oss i stor sorg och

saknad.

Nödinge
1 maj 2012

MAMMA och PAPPA
DENNIS och ANNELI

Jimmy, Sandra
Vänner

Vi binder en krans av
minnen

Det vackraste och
finaste vi har

Vi vet att de aldrig kan
vissna

Hos oss är du alltid
kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

25 maj kl. 14.00
i Nödinge kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.


