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Det är väl inget som 
man direkt längtar 
efter, att klippa upp 

dammsugarpåsen. Dagens 
påsar är inte gjorda för det. 
Tvärt om, de skall omsorgs-
fullt förslutas och kastas i 
soporna utan att man behö-
ver se eländet.

Men någon gång händer 
det: det rasslar till i damm-
sugarslangen när man städar 
under sängen. Vad var det 
som åkte in???! Var det 
vigselringen??? Eller älsk-
lingsörhängena, jag hittar 
bara det ena! Har det andra 
åkt in i dammsugaren??? 
Jag MÅSTE bara hitta det. 

Och så är man där med 
saxen, klipper upp påsen, 
rotar i eländet med ett visst 
obehag – och så hittar man 
det man sökte! Då var det 
värt obehaget. Ja, du kanske 
någon gång har tvingats leta 
på ännu värre ställen än i en 
dammsugarpåse... Men det 
var värt det eftersom du fann 
det du sökte!

Varför gör man så där? 
Börjar leta i smutsen, tar 
obehaget, grimaserar – men 
gör det! Svaret är naturligt-
vis: Det jag letar efter är så 
värdefullt för mig, betyder 
så mycket för mig att jag 
MÅSTE ha tag på det igen.

Kanske Jesu liknelse i 
söndagens evangelium om 
det borttappade myntet 
(Luk 15:8-10) idag skulle 
handlat om damsugarpåsen? 
Poängen är i varje fall den-
samma: Det intensiva letan-
det efter det som MÅSTE 
hittas eftersom det är så 
värdefullt för ägaren. I fallet 
med kvinnan som sopar hela 
huset till dess hon finner det 
handlar det troligen om ett 
av de mynt som prydde kvin-
nans panna och som gjorde 
hela smycket värdelöst om 
en av delarna fattades. 

Och så kommer det där 
med den delade glädjen. 

”När hon har hittat det 
samlar hon väninnor och 
grannkvinnor och säger: 
Gläd er med mig, jag har 
hittat myntet som jag hade 
förlorat.” Det är ingen 
tvekan om att Jesus med 
detta vill ha sagt: Så länge du 
och jag tror oss fixa vårt liv 
utan Den som gett oss det, 
så länge kommer Gud att 
söka oss. För han MÅSTE 
hitta oss! Han kan inte leva 
utan dig och mig! Och när 
du och jag hittar tillbaka till 
vår rätte ”ägare” då gläder 
sig hela himlen, var så säker! 

Men det där med dam-
sugarpåsen då? Är det inte 
att ta i lite för mycket? Jag 
är inte så säker på det. Jesus 
sammanfattar: ”På samma 
sätt gläder sig Guds änglar 
över en enda syndare som 
omvänder sig.” Det är lätt 
att hamna bland soporna, 
det är lätt att slinka med 
bland damråttor och gamalt 
skräp. Och så hamnar vi i 
dammsugarpåsen. Men vårt 
värde är detsamma. Det 
finns en som är beredd att 
offra all sin bekvämlighet 
för att finna dig igen, som är 
beredd att rota i soporna för 
att finna det han söker. Han 
står ut med dammet, skräpet 
och allt som är dött omkring 
dig och mig för han vet 
värdet på det han söker. Så 
värdefull är du i hans ögon. 
Och du: Han har offrat allt! 
T o m livet för din och min 
skull! Och han söker fortfa-
rande. Nu.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Betraktelse

Att leta i dammsugarpåsen
Ett tjugotal medlemmar 
besökte Peter Korns träd-
gård i Eskilsby och budd-
histmunkarna i närheten. 
Den första spontanvand-
ringen gick i Vinningsbo 
dalar. Curt Svensson som 
tillsammans med Dag 
Andersson iordningsställt 
spänger och gjort leden 
gåvänligare guidade. De 
mycket beröm för sitt arbete 
av vandrarna. Vi fikade i 
solen vid Björkärrs äng. Tack 

vare att Nödinge hembygds-
förening slår ängen med lie 
kunde vi här studera slåtter-
gubbe, granspira, smörbollar 
med mera. Vid Klädkällaren 
splittrades gruppen.

På fredag åker vi buss till 
Eriksberg och vandrar till 
Färjenäsparken. Vi tar sedan 
Älvsnabben till Skeppsbron 
och slutligen Alependeln 
hem. Närmare information 
finns på gästboken.

Lennart Mattsson

Sommaraktiviteter med SPF Alebygden

STARRKÄRR. Vilken fan-
tastisk avrundning på 
veckan.

Söndagskvällens kon-
sert i Starrkärrs kyrka 
framkallade en känsla 
av välbefi nnande och 
tacksamhet.

Py Bäckman, pianist 
Ann-marie Henning och 
kammarkören VocAle 
fl ätade sig samman 
på ett mästerligt sätt 
och bjöd publiken på en 
minnesvärd musikupp-
levelse.

Det var ett kärt återseende. 
Senast som Py Bäckman gäs-
tade Starrkärrs kyrka var för 
tre år sedan och då liksom nu 
var kyrksalen fylld till bred-
den.

– Jätteroligt att Py ville 
komma tillbaka till oss, hon 
är en professionell artist som 
är väldigt enkel och trevlig 
att samarbeta med. Förra 
gången var det gospelkören 
som fick äran att uppträda 
tillsammans med henne, nu 
var det kammarkörens tur, 
säger körledare och tillika 

organist Sabina Nilsson.
Kyrkoherde Björn Nils-

son hälsade välkommen och 
återkom vid ett par tillfällen 
under kvällen. I övrigt rik-
tades all fokus på Py Bäck-
man, hennes följeslagare vid 
pianot, Ann-marie Henning, 
samt den röststarka kören.

– Oerhört inspirerande, 
konstaterade Sabina Nilsson.

Att Py Bäckman är en 
av vår tids absolut främsta 
låtskrivare råder det ingen 

– Ny succé för Bäckman i Starrkärrs kyrka

"Py, vad bra!"

Py Bäckman tillsammans med kammarkören VocAle vid söndagskvällens konsert i Starr-
kärrs kyrka.
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SOMMARMUSIK I SURTE KYRKA
20 juni kl.19.00 Ale kvartetten
Hanna Bernz –Cello
Karin Wiberg- Violin
Magnus Wassenius - Viola
spelar pianokvartett i Ess-dur av W.A. Mozart samt tango av

SOMMAR ÖPPET ONSDAGSFIKA
Nödinge församlingshem kl.13.oo – 15.oo
Onsdagen den 19 juni
Surte församlingshem kl. 14.oo -16.oo
Onsdagen den 12 juni
Onsdagen den 26 juni

Välkommen!

som helst tvekan om. Reper-
toaren sträcker sig från pop 
och rock till visor och schla-
gers. Vid söndagens konsert 
fick publiken höra en del av 
hennes mest kända verk. Det 
var stilfullt vackert och lätt-
samt opretentiöst på samma 
gång.

Programmet varade i 
drygt en och en halv timme 
med totalt 16 olika musik-
stycken varav hälften kör-
arrangemang. ”Gabriellas 
sång” var suverän och avslut-
ningen, med i tur och ord-
ning, ”Min plats på jorden”, 
”Stad i ljus” och ”Halleluja” 
framkallade en äkta, genuin 
och välförtjänt applådåska.

Py Bäckman.

Ann-marie Henning ackompanjerade på piano.

MIDSOMMARFEST
i Prästalund Starrkärr

fredag den 21 juni kl. 14.00

Museet är öppet söndagar mellan kl 13-15 juni, juli, augusti

Lennart och Jan spelar 
och leder lek och dans 

kring midsommarstången
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Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


