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REPSLAGARDAGEN
Lördag 15 september kl 11-15

Hantverksmässa med Repaktiviteter

NÄRPRODUCERAD MAT

Program:

11.00 Mässan öppnas med kanonsalut

12.00 Modevisning

13.00 Repslagning på maskin

13.30 Underhållning i café

14.00 Visning av tjärverket

14.30 Dragning i Finn fem Fendrar

KONSTHANTVERKS-
LOTTERI, FINN FEM 

FENDRAR

REPSLAGNING PÅ GAMMALT SÄTT

GÖR DITT EGNA REP
SPINN DITT EGET GARN

TÄNDKULE-
MOTORER

5-KAMP FÖR SMÅ & 
STORA, MAGNETEN, 

LABYRINTEN

CAFÉ, REPSLAGAR-
BAKELSE, GLASS,
KORVGRILLNING

Ca 30 hantverkare säljer och visar unika hantverksprodukter
       Repslagarmuseet 0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

FRI ENTRÉ

SURTE. Allting började i 
gamla Konsum i början 
av 90-talet.

Sedan har gubb-
gänget i Surte fortsatt 
sina regelbundna trav-
träffar.

Spelet är emellertid 
inte det viktigaste, 
den sociala samva-
ron kommer i första 
rummet.

Gubbgänget, eller de nio 
genierna som Nisse Svens-
son har döpt gruppen till, 
består av äldre gentlemän 
med ett åldersspann från 72 
till 91 år.

– Det är Uno som är junio-
ren i sällskapet, förklarar Rolf 
Johannesson.

Rutin och erfarenhet 
finns det med andra ord gott 
om i spelgänget, som träf-
fas varje fredagsförmiddag i 

v ä v s t u g a n , 
det som en 
gång i tiden 
u t g j o r d e 
v e r k s t a d s - 
och garage-
del för Glas-
bruket.

– Det är 
sant att vi 
har rutin 
och erfaren-
het, men det 
gäller defi-
nitivt inte 
för spel på 
hästar. Det 
är jobbigt 
när förstånd 
saknas, säger 
Rune Skoog 
och skrattar.

– Vi pratar 
inte bara 
trav på våra 
träffar, vi 
löser en hel 
del världs-
problem i 

samband med kaffedrickan-
det. Ibland händer det att vi 
klagar på kommunen om det 
är något som vi inte gillar.

Ansvaret för V75-systemet 
går runt bland de nio delta-
garna. Kupongen som lämnas 
in får vara på max 500 rader, 
vilket innebär 250 kronor. 
När lokaltidningen hälsar på 
är det Sivert Janssons tur att 
meddela vilka kusar som ska 
markeras. 

– Chansen att vi ska vinna 
den här gången är minimal. 
Sivert har ägnat två dagar 
åt att gå igenom vilka hästar 
han ska ha med. I sista sekund 
märkte han dock att det var 
V86 som han kollat på. Två 
dagars arbete till ingen nytta, 
säger Rune.

Stämningen är rå, men 
hjärtlig. Det är högt i tak och 
ingen riskerar att få överdri-
vet mycket beröm för sina 
travtips.

– Är ni med? I första avdel-
ningen tror jag på någon av 
hästarna där bak, säger Sivert 
men hinner inte ens förkunna 
sina tankar kring den första 
V75-avdelningen förrän 
övriga gruppen uttrycker sitt 
missnöje.

– Det blir ett bakslag.
– I avdelning två blir det 

spik på nummer 5.
Det hörs ett unisont 

neeeeej i lokalen och sorlet 
fortsätter till dess att Nisse 
Svensson åtar sig uppgiften 

Genier utan känsla för trav
– Sociala samvaron är viktigast

Jag hör Bob Marleys sång 
ljuda från högtalaren; 
Don’t worry about a thing, 

‘Cause every little thing gonna 
be all right! (Oroa dig inte för 
något, för allt kommer att ordna 
sig).  Jag blir glad av sången, 
men kan det verkligen 
stämma? För vi människor 
oroar oss för så mycket! Det 
kan handla om arbete, hälsa, 
pengar, krig, katastrofer och 
inte minst oro för våra nära 
och kära. För det är så mycket 
i livets pussel som skall falla 
på plats för att livet skulle 
vara som vi önskade. Så när 
livet skaver och oron fyller 
våra sinnen blir vi förvånan-
de och lite smått irriterade 
på Jesus när han säger i sön-
dagens text; Gör er inga be-
kymmer, fråga inte: vad skall 
vi äta? Vad skall vi dricka? 
Vad skall vi ta på oss? Vad 
menar Jesus med det? För 
att få ihop tillräckligt med 
pengar till mat och kläder är 

inte så självklart för många 
hushåll idag. Lägg därtill att 
ha tid och fantasi att tillaga 
något gott och näringsrikt när 
man är stressad och barnen är 
hungriga och griniga gör inte 
Jesu ord lättare att höra och 
ta in. Skall vi där lägga till hur 
människor har det i inbördes-
krigets Syrien, i svälthotade 
Kongo Kinshasa och alla de 
miljontals människor som bär 
på HIV och Aids i Afrika så 
känns Jesu ord, Gör er inga be-
kymmer! nästan som ett hån! 

Är Jesus ironisk eller är han 
naiv och okunnig om vad det 
innebär att vara människa?  

Nej jag tror inte det, för 
Jesus om någon vet ju hur 
hårt livet kan vara. Dessutom 
så vet han hur vi har det, för 
han finns ständigt i vår närhet 
och delar våra bekymmer och 
besvär för det har han lovat 
när han sa, Jag är med er alla 
dagar. Men vad är det då Jesus 
vill säga med orden, Gör er 

inga bekymmer? Ja inte menar 
Jesus att vi skall strunta och 
inte bry oss om allt det som 
oroar oss. Nej inte så, utan 
istället får vi ta till oss orden 
som Jesus fortsätter med; Sök 
först hans rike… så skall ni få 
allt det andra också. Här finns 
det något viktigt att lära, inte 
att allt kommer att lösa sig. 
Men att du och jag kan få ny 
kraft att leva vidare en dag i 
taget. För trots allt det svåra 
och ovissa så finns Jesus med i 
våra liv och vill ge oss ett nytt 
livsmod. 

Kanske var det något av 
detta som en kvinna efter att 
ha sett sitt oförsäkrade hus 
brinna ner till grunden upp-
levde när hon sa, alltid blir det 
väll någon råd! För Gud är den 
som på något sätt hjälper och 
leder oss vidare oavsett hur 
stora våra bekymmer ser ut. 
För Guds kärlek och omsorg 
om dig och mig är alltid större 
än våra bekymmer och oro. 
Därför är det inte så dumt 
att först söka Gud och som 
det står i bibeln, kasta alla era 
bekymmer på Gud, ty han sörjer 
för er. För då kommer livet bli 
så mycket lättare att leva trots 
allt det svåra vi möter. Jag såg 
en bild på Facebook, en bild 
på en vägskyllt där det stod 
lite överraskande, Allt kommer 
bli bra!  Vilket kändes som en 
underbar hälsning från Jesus 
själv, för någonstans så är 
det den trygga förvissningen 
Jesus ger oss, att med honom 
i våra liv så kommer det att 
ordna sig på något sätt. Jesus 
avslutar det hela med att säga, 
Gör er därför inga bekymmer 
för morgondagen. Den får bära 
sina bekymmer. Var dag har nog 
av sin egen plåga. 

Ta så emot Guds välsig-
nelse; Faderns omsorg, Sonens 
kärlek och den heliga Andens 
tillgivenhet 

omslute er under dagens 
timmar, när natten kommer och 
när morgon gryr. 

Amen.
Per Kjellberg
Pastor i Surte

(Läs gärna Matt 6:31-34)

Gör er inga bekymmer!
Betraktelse

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

En dag för dig 
som sörjer
Stillhet, samtal, föredrag och god mat i 
Starrkärrs församlingshem 
lördagen 29 september kl 10.00-17.00. 
För dig som förlorat någon och vill få 
möjlighet till att hämta kraft.

Anmäl dig senast 21 september till 
församlingsexppeditionen 
0303-444 000. Ingen kostnad!

Frågor ställs till:
Diakon Ingela Fransson 
0303-444031
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

att repetera raden en sista 
gång. Pennorna läggs ned 
och istället handlar det om att 
göra rätt för sig till kassören.

– Det är en chans på miljo-
nen att vi vinner, säger Bertil 
Lundgren och tar fram sin 
tjugolapp.

– Jag vore miljonär vid det 
här laget om jag hade tagit 
pengarna i egen fick varje 
gång istället för att lämna in 

systemet på Konsum. Här är 
det dock ärlighet som gäller. 
Travkunskapen kommer 
långt ner på listan.

När kaffet är uppdrucket 
och travsystemet nedplitat 
är det dags att gå hem. På 
måndag träffas gubbarna 
igen, då är det analysdag.

– Då har vi svart slips på 
oss i regel, säger Rune och ler 
brett.

Ett par gånger har genierna 
lyckats pricka in sju rätt, men 
då har utdelningen varit för-
hållandevis blygsam.

– Vi gör inte detta för att 
vinna en massa pengar utan 
för att vi har otroligt roligt 
tillsammans, avslutar Nisse 
Svensson.

Varje fredag i över 20 års tid har det här Surtegänget träffats för att spela trav tillsammans.Varje fredag i över 20 års tid har det här Surtegänget träffats för att spela trav tillsammans.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


