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Frihet i Kristus
Det är många män-

niskor som idag inte 
vet vad frihet är. En 

del sitter i fängelse därför att 
de har gjort något som verk-
ligen berättar att de mist 
sin frihet, men tyvärr är det 
många som är helt oskyldiga. 
En del har en åsikt som inte 
stämmer med de som rege-
rar, några därför att de tror 
på Gud som inte de styrande 
tycker om.

Paulus skriver i 2 brevet 
i det tredje kapitlet och vers 
17: Och herren är Anden 

där Herrens Ande är, det 
är frihet. Och i brevet till 
Galaterna i kap 5:1: För att vi 
skola vara fria har Kristus fri-
gjort oss. Hur har detta gått 
till? Jo, vi människor, hur 
präktiga vi än känner oss, så 
är vi syndar inför Gud.

Profeten Jesaja skriver i 
kapitel 64 och vers 6, att vår 
rättfärdighet var såsom en 
fläckad klädnad, och det blir 
säkert så för oss alla när vi 
kommer i närheten av Guds 
helighet.

Men för att vi skall få del 

av friheten i Kristus måste vi 
tro på Bibelns väg. Vi måste 
tro på Jesus. Enligt Bibeln 
var det Jesus som frivilligt 
gick i döden på korset på 
Golgata för oss. Det står 
till och med att han svet-
tades blod i sin ångest och 
sedan korsfästas och dö och 
begravas. Men Gud vare lov 
Jesus förblev inte i graven 
utan på påskdagens morgon 
så stod han upp från döden 
och visade sig för sina lär-
jungar. Paulus som själv hade 
mött den uppstånde skriver 

mycket tydligt om Jesu upp-
ståndelse i Korinterbrevet, 
kapitel 15. Läs gärna detta 
kapitel.

Efter 40 dagar så lämnade 
han jorden och for upp till 
sin far i himmelen. Tänk att 
vi får ha en levande frälsare 
och det står att han manar 
gott för sina efterföljare. Nu 
finns det en del som inte 
tror på Bibelns ord. Konung 
David till och med säger 
i psalm 14:1 och 53:2 att: 
”Dårarna säga i sina hjärtan. 
Det finnes ingen Gud.” Men 

det är ofta så att när en män-
niska kommer i nöd duger 
det att åkalla honom.

En gång skall vi uppleva 
den verkliga friheten. När 
Jesus for upp till himmelen 
står det i Apostlagärning-
arna 2 och 11 att han skall 
komma tillbaka till jorden 
och då skall alla de som tror 
på honom få flytta med Jesus 
till himlens sköna land. Läs 
gärna i Tessanolonikerbrevet 
kapitel 4:13 till och med 
kapitel 5 vers två.  Vägen kan 
vi läsa om i Markusevang-

eliet 16:16 och Joh 3:16-18. 
Då har vi nått den verkliga 
friheten hemma hos vår 
Jesus. Och vi kan stämma in 
i sången:

Klockornas klang och 
aftonsolens strålar följa mig 
till porten av kristall. Slut 
är striden och jag salig vilar, 
ingen längtan mer jag känna 
skall. Låt oss alla mötas där.

Välkommen till någon 
gudstjänst när det passar dig.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen i Bohus
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9 juni 2012 - 27 januari 2013
ARN, BLANKA & SALADIN
Medeltida dräkt från teater och film.  

17 juni - 16 september 2012
OGRÄS & BETONG - årets örtagårdsutställning.

14 april 2012 - 13 januari 2013
TROLLHÄTTAN OCH TITANIC
I april 1912 sjönk Titanic. Flera västsvenskar var ombord.  
Några blev räddade tack vare livbåtsdävertar från Trollhättan.

Söndag 9 september kl. 11-16
KULTURARVSDAGEN Tema: “Under ytan” 
Föredrag av C-G Wetterholm om Trollhättan och Titanic.

Lördag 22 september kl. 12-15
MATTISMÄSSOMARKNAD
Skördemarknad med hantverk, närproducerad mat,  
djur och “prova på” aktiviteter. Årets “Mattis” utses. 

Söndag 26 augusti kl. 14
ARKEOLOGIDAGEN 
“Den dolda staden” Stadsvandring i Lödöse med Sonia Jeffery.

ÄLVÄNGEN. Under året 
har Repslagarmuseet upp-
märksammat hemslöjdens 
100-årsjubileum. Ett tema 
man fortsätter på. Hemslöjd 
står ju för fint hantverk som 
tidigare var en vardagsvara 
med hög kvalitet. Förr hade 
man inte så mycket kläder, 
men de höll i evighet. Idag 
köps kläder som aldrig förr. 
Vi använder plaggen en kort 
tid och ofta slängs dem, även 
om de fortfarande är fullt 
användbara. Men det har 
börjat komma motreaktio-
ner. Loppis och secondhand-
affärer har blivit poppis. Det 
är inne att ta till vara!

Nu kan vi i Lisa Wire-
hags utställning ”Att Åter 
Bruka”, som invigs söndagen 

"Att Åter Bruka" på Repslagarmuseet

Hemslöjd är ett tema som 
fortsätter på Repslagarmu-
seet.

den 26 augusti, få inspiration 
hur dukarna och lakanen kan 
få ett nytt liv. Lisa förvandlar 
gamla broderade dukar till 
fina klänningar. Linnelakan 
och linnedukar blir till spän-
nande kuddar eller nya som-
markläder. 

I dokumentet Mitt Liv 
som återvinnare berättar 
Lisa Wirehag att hon växte 
upp på 50-talet på en gård 
vid Vättern. Där levde tre 
generationer tillsammans 
på djurhållning, odling 
och hantverk. Mamma och 
mormor vävde och sydde allt 
som behövdes, såsom kläder, 
lakan, dukar och sedan åter-
använde man alla textiler till 
något nytt, bland annat till 
trasmattor. Lisa fick tidigt 
lära sig att sy sina egna kläder. 

När Lisa bildade familj, 
sydde hon nästan alla kläder 
till sina barn. Hon började 
också utveckla mönster som 

hon tryckte på kläderna. 
Efter ett tag märkte hon att 
det var befriande att inte 
behöva konsumera så mycket 
i vanliga affärer. Hon började 
alltmer handla på second 
hand och marknader. Hon 
hittade många gamla fina 
tyger från 50-talet, brode-
rade dukar, lakan, gamla 
knappar etcetera och började 
fundera på hur hon kunde 
använda dem. På till exem-
pel en kaffefläck på en vacker 
duk tryckte hon ett möns-
ter eller broderade på med 
utgångspunkt från fläckens 
färg och form.

Lisa hade länge funderat 
över den kulturskatt som hon 
ärvt och våndats över. Skulle 
hon våga sätta saxen i och 
klippa sönder en hemvävd 
duk? Vändingen kom när 
hon i julklapp sydde kuddar 
till sin mamma av några av 
hennes hemvävda dukar som 

hade kaffefläckar. Lisa förde 
över foton av sin mor som 
barn med hjälp av textiltryck. 
På så sätt doldes fläckarna. 
Lisas mor blev mycket glad 
över kuddarna. Då bestämde 
sig Lisa att det bästa hon 
kunde göra för att föra detta 
fantastiska arv vidare, var 
att använda det. Hon kunde 
skapa nya kläder och produk-
ter som hon behövde.

I samband med vernissa-
gen av Att Åter Bruka sönda-
gen den 26 augusti kommer 
även Pirjo från PK Second 
Hand i Älvängen närvara 
med en monter. PK Second 
Hand är en loppmarknad 
som startades för två år sedan 
av Pirjo och Karin. Både Pirjo 
och Karin drömde om att 
starta en egen loppmarknad, 
där man förutom kläder och 
småprylar även kunde köpa 
och lämna möbler. Tack vare 
starta eget-bidrag vågade de 

förverkliga sin dröm. Idag 
kämpar Pirjo ensam i affä-
ren då Karin tyvärr har blivit 
svårt sjuk. 

För dig som under utställ-
ningen får mersmak anord-
nas en modevisning på Rep-
slagardagen lördagen den 
15 september. Då visar Lisa 
Wirehag ännu fler nydesig-
nade modeplagg, tillverkade 
av gamla kläder, dukar med 
mera från loppisar, vindar 
och mormors byrålådor. 

Ni som vill lära er mer, 
kan delta i workshop om 
smyckestillverkning lörda-
gen den 22 september. Av 
gamla knappar, spetsar, lin-
tråd, pärlor och tygbitar får 
du inspiration att skapa dina 
unika återvinningssmycken. 
Det kan bli ringar, armband 
eller örhängen.

❐❐❐

Betraktelse


