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Det känns lite knep igt 
att i dessa tider 
försöka övertyga 

en svensk om att vatten 
faktiskt är en bristvara! 
Hela hösten har ju regnet 
öst ner så att älvdalsleran 
närmast liknar kvicksand; 
fortfarande funderar man 

på om det är möjligt att fi xa 
en dräneringstunnel ut i de 
bohuslänska fjordarna för att 
kunna tappa ut vattenöver-
skottet i Vänern; dricksvat-
ten har vi ett sådant överfl öd 
av så att vi också använder 
det på toaletten, och för den 
delen: har man inte hört att 
människokroppen består av 
upp till 75 % vatten!

Ändå skickar vi upp rymd-
sonder till Mars för att leta 
efter, just det: Vatten! Just 
nu rullar två små rymdbilar 
omkring på Mars yta och 
letar efter ”gudadrycken”. 

För utan vatten inget liv. 
Och för att hitta liv – var sig 
det gäller i rymden eller i 
hjärtat – tycks vi kunna lägga 
ut hur mycket som helst!

Även om vi just nu tycks 
ha lite för mycket vatten, 
smaka ändå på uttrycket 
”Livets källa”. LIVETS 
KÄLLA. Visst låter det 
vackert?! Visst blir du törs-
tig?! Både du och jag går 
ständigt törstande efter 
livets vatten, letar efter livets 
källa, ja föds törstiga. Det 
första vi gör när vi föds är 
att vi skriker efter mat och 

dryck. Vi föds otillfreds-
ställda in i den här världen. 
Och det går aldrig över.

På söndag handlar det om 
”Livets källa” i våra kyrkor. 
Det där som aldrig går över. 
Det där att vi aldrig blir 
riktigt tillfredsställda, alltid 
längtar efter något. Man kan 
kanalisera sin törst genom 
att dränka den i prylar, sprit 
eller karriär. Andra söker 
sig till spiritism (eller spiri-
tualism som låter lite finare) 
och seanser kring andevärl-
den. Och några kastar i sin 
förtvivlan in handuken när 
livet inte bjuder den dryck 
människan innerst inne 
behöver. 

Jesus mötte en gång 
en riktigt törstig kvinna. 
Hon hade försökt släcka 
sin törst med ett ständigt 
byte av partner. Hon var nu 
helt uttorkad. Och därmed 
öppen för det friska vatt-
net, livets källa. ”Den som 
dricker av det vatten jag 
ger honom blir aldrig mer 
törstig” sa Jesus till henne. 
Och Gud står på köpcentra 
och stormarknader och 
ropar genom profeten Jesaja: 
”Kom, alla ni som törstar, 
kom hit och få vatten, kom, 
även om ni inte har pengar!” 

Men om jag verkligen är 
törstig, vart skall jag gå för 
att finna det som släcker 
min törst? Du tvekar när 
du tänker på den kristna 
församlingen. Jo, det talas 
nog om Jesus och det friska 
vattnet där, men är försam-
lingen den plats du längtar 
efter? Kanske inte, men kom 
då ihåg en sak: Det är källan 
som betyder liv, inte omgiv-
ningen! Ibland får man ”stå 
ut med” omgivningen för att 
nå det friska vattnet. Kanske 
man så småningom också 
kan tänka sig att slå sig ner 
vid källan, tillsammans med 
andra törstande. Välkom-
men bland de törstandes 
skara du också!

Mikael Nordblom
Präst i Nol

SPF Alebygdens mark-
nadskommitté tog kontakt 
med Marianne Sjöö på ICA 
Kvantum Ale Torg och före-
slog att man skulle inrätta 
samma system som hos Ica 
Kvantum i Söderhamn.

Här får pensionärerna 5 
procent rabatt tre gånger 
i månaden. Hon gick med 
på detta och från och med 
i måndags gäller följande: 
De som är 65 år, och som är 
stamkunder hos Ica Kvan-
tum Ale Torg, har fått ett 
rabattvykort med tre rabatt-
kuponger. Dessa kan använ-

das tre onsdagar i januari. 
Då får du 5 procent rabatt 
på det du har handlat. Du 
får ett nytt Rabattvykort för 
februari och så vidare.

Stamkund blir du genom 
att under tre månader 
handla för i snitt 600 kronor 
per månad på Ica Kvantum 
Ale Torg och har ett Ica-
kort.

Detta gäller alla ålders-
pensionärer och inte bara 
medlemmar i SPF Alebyg-
den.

Lennart Mattsson

Regn eller kyla hindrar inte 
SPF Alebygdens fredags-
vandrare från att ge sig ut. 
Vi utnyttjar kollektivtrafiken 
och kombinerar den med 
promenader.

Häromsistens gick från 
Nödinge till Bohus. Då drog 
vi nytta av den fina ridstigen. 
Vid Jennylund stod en buss 
och chauffören hade godhe-
ten att vänta tills alla 18 kom 
med.

Heder åt Västtrafik.
Nästa fredag åkte vi med 

pendeln till Älvängen och 
gick tillbaka till Nödinge. 
När vi kom till Älvängens 

Båtklubb träffade vi Holger 
Andersson, som var hygglig 
att släppa in oss i deras trev-
liga klubbhus. Det var skönt 
att få fika inomhus. Vägen 
efter älven saknar ju skydd. 
Ett vindskydd vid Äskekärr 
skulle sitta fint.

Den 30 januari besöker 
SPF Alebygden Ahlafors 
Bryggerier. Axel Sager tar 
emot anmälan. Ett annat 
projekt är matlagning för 
herrar. Hör av dig till Axel 
om du är intresserad.

Lennart Mattsson

Betraktelse

Översvämning och vattenbrist

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

BISKOPSVISITATION
Skepplanda Pastorat

VECKOMÄSSA  
OCH MINGEL

Biskop Per Eckerdal leder veckomässa
i St Peders kyrka torsdag 17 januari kl 18.00

Därefter är det mingel med biskopen i
St Peders församlingshem.
Vi bjuder på kaffe med dopp.

VISITATIONSMÄSSA MED 
VISITATIONSSTÄMMA
Skepplanda kyrka söndag 20 januari kl 17.00

Biskop Per Eckerdal, kontraktsprost Martin 

Lindh och Skepplanda kyrkokör.

Kaffe och smörgås i församlingshemmet.

VÄLKOMNA!

SPF ordnar pensionärs-
rabatt på Ica KvantumSPF vandrar vidare

– Tack bra! Alltihop fungera-
de som det skulle och vi hade 
all anledning att vara nöjda.

Vad fick ni för respons?
– Det var flera ur publi-

ken som tyckte att föreställ-
ningen var det bästa i Ale Te-
atersällskaps historia. Det är 
inget dåligt betyg. Skådespe-
larna ska verkligen känna sig 
stolta.

Var det nervöst?
– Det är alltid en viss an-

spänning inför en premiär. 
Alla inblandande har slitit 
hårt den senaste veckan. Av 
den anledningen lämnade vi 
Skepplanda bygdegård nöjda 
men trötta i lördags kväll. 
Många skådespelare vittna-
de också om att det var väl-
digt roligt att få stå på scenen 

igen efter några års uppehåll.
Beskriv Hagakåkar?
– Det är en lättsam fö-

reställning som lockar till 
skratt, som värmer och som 
ger lite eftertanke till hur 
man ska behandla nära och 
kära.

Hur många föreställ-
ningar återstår?

– Sex stycken. Vi spelar 
fredag och lördag under de 
närmaste tre veckorna.

Ni har ett samarbete 
med Vakna, kan du berät-
ta om det?

– Ja, för varje såld biljett 
så går tio kronor direkt till 
Vakna-fonden. Det känns 
jättebra!

JONAS ANDERSSON

…Karin Sillberg, regissör till Ale Teatersällskaps 
senaste produktion – Hagakåkar.

Hur gick premiären?

Hallå där...

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Alla är välkomna!

Surte Ekumeniska kör övar varje torsdag kl .19
i Surte församlingshem. Vi ska framföra ” Visst ska våren komma” 

särskilt altar och tenorer. Välkommen att sjunga spännande sånger 
om ett angeläget ämne! Kontakt Vladimir 031-981691

Barnverksamheten i Bohus start v. 4

tillfälligt).
Tisdag  Vuxen- barn 10.00-13.00
Tisdag  Miniorer 14.00-17.00
Onsdag
Kontakt:   Lisbeth Knutsson 031-981015 

Onsdagsträff 23 januari 
i Nödinge församlingshem 13.00.
Edvard Greig, Henrik Ibsen, Per Gynt, och andra kändis från Norge 
Claes Corin berättar och visar bilder. Fika
Vladimir Masko spelar Norska låtar.

Djembe för stora och små! 
Lördag 2 februari 13.00-15.00 Nödinge församlingshem
Prova på djembespel och traditionella västafrikanska rytmer med 
djembespelaren Annelie Nordner från föreningen Fankaba i Göte-

i vuxens sällskap. Rekommenderad ålder från 7 år. 
Avgift: 200 kr för vuxen och 100 för barn under 15 år.


