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Betraktelse

Nådens gåvor
Jag tittar på OS från London i mån av 

tid. Det är djupt fascinerande att se hur 
många människor som är deltagare i dessa 

tävlingar och lägger man sedan till alla funk-
tionärer så blir folkmängden enorm. Vilket 
pådrag! Och vilket engagemang! En verklig 
hängivenhet för saken. 

Detta kan också vara en bild för försam-
lingen. Alla har inte samma uppdrag. En 
del har framträdande roller, ungefär som de 
tävlande i OS. De syns och märks. (Någon 
kanske borde ta sig en funderare om de inte 
syns och märks alltför mycket ibland.) Andra 
har mer av funktionärens roll. Den som är 
ovärderlig, men inte märks lika mycket utåt. 
Om inte det praktiska fungerar så brakar allt 
ihop ganska snart som ett korthus. (Någon av 
dessa kan säkert ta ett steg fram i rampljuset). 
Ofta ger vi oss själva eller varandra roller som 
blir permanenta. Jag tror det ligger en hel del 
bekvämlighet och diverse rädslor i att våga 
ompröva saker och ting. 

”Kroppen består inte av en enda del 
utan av många.” skriver Paulus och tänker 
på församlingen. Församlingen, som är en 
enda kropp, men givetvis består av alla döpta 
med-lemmar. Gud har lagt ner nådens gåvor 
i var och en och vi har därför alla något att 
bidra med till helheten i församlingen. För att 
detta ska fungera måste vi förstås ställa oss till 
Guds förfogande. Paulus berättar att vi alla 
fått dricka av en och samme Ande, men att 
sedan utflödet av denne helige Ande ser olika 
ut beroende på vilken gåva vi har fått. Om 
du har fått gåvan att trösta är det ju synner-
ligen obegåvat om du försöker tvinga dig till 
att göra något annat istället. Om du har fått 
sångröst och kan sjunga till Guds ära så ska du 
göra det. 

Det krävs ett visst mod att låta Gud visa dig 
vilken/vilka gåva/gåvor just du har fått, men 
det är det värt. Att få vara ett Guds redskap 
är att göra det som är rätt och gott. Om det 
sedan är en uppgift som märks eller om det 
sker i det lilla formatet har absolut ingen bety-
delse. Huvudsaken är att du är med på banan. 
Du har ju själv fått ta emot den största nådens 
gåva av dem alla: Guds kärlek i Jesus Kristus. 

”Enhetens Gud, vi tackar dig för vår försam-
ling och för människors olika gåvor. 

Hjälp oss att leva förenade med Jesus Kristus, 
vända mot världen och öppna för varandra. 

I Jesu namn. Amen.” 
Björn Nilsson 

Präst i Starrkärr-
Kilanda församling

Nyligen samlades ett 70-tal 
medlemmar från SPF Göta Älv-
dalsbygden till årets sillsexa i 
Västerlanda Bygdegård. Elsie 
Sundberg hälsade välkommen till 
de med sommarblommor vack-
ert dekorerade borden. 13-åriga 
Johanna Svensson från Trollhät-
tan underhöll med skönsång. Blir 
hon en framtida melodifestivaldel-
tagare? Lägg namnet på minnet!  

Föreningens egen kör 
bjöd på ett knippe välkända sånger 
som deltagarna gärna sjöng med i. 
Ordförande Kerstin Andersson 
tackade de duktiga arrangörerna för 
den goda maten och en trevlig träff. 
Hon informerade också om höstens 
träffar, studiecirklar och resor. Efter 
kaffet och jordgubbstårtorna skedde 
dragning på lotteriet.

❐❐❐

Sillsexa i Västerlanda bygdegård

Ett 70-tal medlemmar från SPF Göta Älvdalsbygden hade 
hörsammat inbjudan om sillsexa i Västerlanda bygdegård.

Johanna Svensson underhöll 
med vacker sång.

Lilly Setterdahl föddes i 
Dalsland, men har bott i USA 
i många år. Lilly har intresse-
rat sig mycket för den svenska 
emigranttiden. Hon är en av 
de flitigaste svenskamerikan-
ska författarna och har totalt 
skrivit 16 böcker.

I ”Not My Time to Die” 
får läsaren möta de drama-
tiska vittnesbörden om döds-
skeppets 123 svenska passa-
gerare, varav 34 överlevande 
för all sin framtid bar med sig 
de fasansfulla upplevelserna. 
Berättelsen om de överle-
vande svenskarna upptar mer 
än en tredjedel av boken och 
innehåller mycket som hittills 

varit fördolt eller gömt.
– Det finns alltid något 

nytt att upptäcka när det 
gäller Titanic. Jag vill dock 
noga poängtera att jag rap-
porterar från katastrofen, inte 
dömer, säger Lilly Setterdahl.

Setterdahl har gått igenom 
brev, intervjuer, levnadsberät-
telser och tidningsartiklar om 
svenskarna jämte den närmast 
oöverskådliga litteraturen om 
fartygskatastrofen som aldrig 
upphör att fascinera.

Boken innehåller mycket 
information om tragedin och 
om hur katastrofen skildrades 
i samtidens tidningar – ame-
rikanska, svenska och den 

svensk-amerikanska pressen. 
Författaren skildrar också 
den sociala bakgrunden i Sve-
rige, och varför folk valde att 
emigrera.

Vid sitt besök i Lödösehus 
signerade Lilly Setterdahl 
böcker och berättade om 
”Not my Time to Die” för 
en liten men ack så intres-
serad skara besökare. Esther 
O’Hara, som har produce-
rat utställningen ”Trollhät-
tan och Titanic”, redogjorde 
också om västsvenska kopp-
lingar till Titanic.

JONAS ANDERSSON

– Fick besök av författaren Lilly Setterdahl

I förra veckan hade Lödösehus besök av författaren Lilly Setterdahl som skrivit boken ”Not 
My Time to Die”. Citatet kommer från Anna Nysten, en ung svenska som överlevde Titanics 
förlisning.

Titanic åter i fokus på LödösehusTitanic åter i fokus på Lödösehus
LÖDÖSE. I onsdags hade Lödösehus besök av för-
fattaren Lilly Setterdahl.

Hennes bok ”Not My Time to Die” kom ut på 
100-årsdagen av Titanics förlisning.

I samband med besöket i Lödöse passade Lilly 
Setterdahl på att ta del av utställningen ”Troll-
hättan och Titanic”.

 
Musik
& Picknick

i Västergården, Alvhem
sön 12 augusti kl 15-17.30

Lättsamma, svängiga 
populärlåtar från förr 

med Refräng & Co
Programvärd: Lennart Thorstensson

Ta med stol och picknickkorg

Vägbeskrivning: Söderifrån; Ta höger 
efter Svenssons Livs. Följ skyltar!

Vid regn flyttar arrangemanget 
inomhus till Tifelts fräscha ridhus.

Entré: 100 kronor (betalas på plats)

VÄLKOMNA!
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

SOMMARKVÄLLAR 
INFÖR ORDET

Skepplanda 
församlingshem kl 19.00

Tisdag 14 augusti 
Hans Weichbrodt inspiratör 

inom OAS-rörelsen. 
Guds ord hade framgång 

och spreds alltmer.

Onsdag 15 augusti Syster Inger
från Klaradals kloster. 

Bibeln eller bönen - Bäst med båda?

Torsdag 16 augusti 
Claes Josefsson, präst i 

Furulundskyrkan.
Faderns hjärta - min identitet

Varje kväll: Lovsång, bön och kaffe.

VÄLKOMNA!

Döda

Vår kära Mamma 
Mormor och Farmor

Lillvor 
Israelsson

* 30 september 1938

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Skepplanda 
2 augusti 2012

GÖRAN 
STEFAN 

MARIANNE 
LENA 

FREDRIK 
med respektive 

Barnbarn

Stor var Din kärlek, 
god var Din själ

Käraste Mamma, 
tack och farväl

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 
31 augusti kl. 11.00 

i Skepplanda kyrka. 
Efter akten inbjudes 

till minnesstund 
i församlingshemmet.

Till minne 

Till minne av
vår innerligt älskade

Jan Eriksson
f. 10/5 1949

d. 19/7 2009

SOLVEIG
Pär-Axel

Elin

Tre år av saknad

Vi finns så länge
någon minns


