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Vad är det som har 
hänt med kyrkorna 
och de kristna? Visst 

är det en stor förändring 
som har skett. Jag tänker 
på hur det var för 50-75 år 
sedan och tiden dessförin-
nan. Då värnade varje sam-
fund och kyrka om sitt eget. 
Ofta på andras bekostnad. 
Den egna linjen var den 

enda rätta. Och det fanns 
höga murar mellan de olika 
inriktningarna. Samarbetet 
mellan kyrkorna var det inte 
mycket med. I stället härs-
kade isolationen, till många 
människors sorg.

Idag är läget ett helt 
annat. Vi erkänner varandra. 
Den kristna familjen har 
många medlemmar. Som ser 

olika ut. Vi har olika vanor, 
seder och bruk. Olika upp-
fattningar. Men vi besöker 
varandra. Vi samarbetar. 
Både här hemma och utom-
lands. För vi inser att vi är 
ETT.

Vi behöver varandra. 
Olikheterna behövs. För att 
återge Faderns härlighet. Ja, 
det är ju därför vi finns till. 
Inte för oss själva. Det är ju 
en och samma kärlek som 
har fött oss till liv. 

Och däruppe hos sin 
Fader ber Sonen Jesus 
Kristus för oss alla. Jag ber 
för dem, säger han, att de 
skall vara ett liksom vi är 
ett. Alltså har den kristna 
enheten sin grund, inte i 
något försök här på jorden 
att organisera fram enhet. 
Den trend vi ser har inget 
ursprung i en människas 
tanke. Nej, den har fötts i 
Guds hjärta.

 Alltså finns enheten där 
redan. Vi har bara att gå in i 
den. Gud har ämnat att hans 
kyrka skall vara enad. Och 
renad. Vi får lämna över 
vår småskurenhet och vårt 
partisinne i Guds händer. Vi 
får med glädje se upp i hans 
ansikte. Inför hans tron möts 
vi i våra böner och i vårt 
arbete med att göra Guds 
kärlek känd och utbredd här 
i världen. Så får vi ta med oss 
apostelns ord: Stäva efter att 
med friden som band bevara 
den andliga enheten.

Bengt Broman
Präst i Skepplanda-Hålanda

Betraktelse

Tid för enhet

ÄLVÄNGEN. Lördagen 
den 15 september är det 
återigen dags för museets 
traditionella Repslagardag. 
I år kommer ett 30-tal hant-
verkare att visa och sälja sina 
alster längs den 300 meter 
långa repslagarbanan. Vi 
möter textil- och trälslöj-
dare, keramiker, smeder, 
smyckestillverkare, mode-
skapare, reptillverkare och 
många fler. Du kan fynda 
den perfekta presenten till 
dig själv eller någon god vän. 

Passa på att njuta av hös-
tens skörd och köpa närpro-
ducerad mat.

På gården kommer vi få 
höra dunket från tändkule-
motorer då Göta Älvdalens 
Motorhistoriska förening 
visar upp flera av sina unika 
motorer.

Vad vore Replagardagen 
utan repslagning? Naturligt-
vis kommer repslagning att 
visas på flera olika sätt med 
gamla redskap och maskiner. 
Anders Ahl Jonsson kommer 
visa hur man gör lindbastrep 
med anor från vikingatiden. 
Ödenäs deltar med basta-
binne, det vill säga rep av 
granbast. För de intresserade 
blir det en exklusiv visning 
av tjärverket. 

Barnen kan göra sitt eget 
hopprep eller utmana sina 
föräldrar i en femkamp, 
prova att spela Labyrinten 
och Magneten, jättespel från 

Uspastorps Konferens- och 
Äventyrscenter som sätter 
samarbetet på prov.

Linföreningen har öppet 
hus. Spinna och väva är 
hantverk som tidigare nästan 
varje kvinna behärskade, 
men som nu är nästan bort-
glömt. Linföreningen räddar 
denna kunskap till eftervärl-
den. Den som vill, kan prova 
på att spinna sitt eget garn. 
För den som inte hinner 
väva sitt eget tyg har Linför-
eningen vackra linnetyger 
till försäljning.

Ni som ännu inte sett 
utställningen ”Att åter 
bruka” har nu chansen. 
Konstnären Lisa Wirehag 
visar hur man på ett enkelt 
sätt kan sy om gamla ärvda 
linnelakan och dukar till 

fräcka kläder. Vid lunchtid 
får vi i en modevisning med 
valda delar av kollektionen. 

Det går bra att testa sin 
lycka i hantverkslotteriet. 
Varje hantverkare har skänkt 
fina priser. Under sin rund-
vandring bland hantverkare 
kan man delta i Finn fem 
fendrar, även det med fina 
priser.

Skulle någon bli lite trött 
och hungrig kan man njuta 
av kaffe och en god Repsla-
garbakelse i kaféet, till skön 
underhållning av sångaren 
Leif Sunesson med flera. 
För den lite mer sugne är 
grillarna på gården tända. 

Detta brukar vara en trev-
lig och välbesökt familjedag. 
Som vanligt är det fri entré.

❐❐❐

Repslagardagen står för dörrenRepslagardagen står för dörren

Nästa lördag är det dags för den traditionella Repslagarda-
gen på Repslagarmuseet i Älvängen.
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Skepplanda kyrka stängd
för renovering fr o m

söndag 16 september
Gudstjänsterna 

kommer tills vidare 
att firas i Skepplanda 

församlingshem.

Välkomna!

0303-444 000www.mittiale.se

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

StickcaféStickcafé
Den 12 september fortsätter vi med våra mysiga 
träffar i Älvängens blå kyrka på onsdagskvällar 
(ojämna veckor) mellan kl 19.00-21.30

Du som gillar att handarbeta 
(sticka, virka, tova, göra smycken, brodera m.m) eller 
bara vill komma och umgås är varmt välkommen. 
Det är ingen åldersgräns och ingen föranmälan!

Det finns alltid extra gott fika 
som kostar 25 kr.  Välkommen!

Hör gärna av dig om du 
undrar över något till:
Jessica Petersson tel:
0739-808309


