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CC Gbg Norr
Bultgatan 13 B, Kungälv
Telnr 0303-542 50/070-810 65 35
kungalv@crawfordcenter.com

BYT GARAGEPORT NU!
Lagerförsäljning, begränsat antal!

Kontakta oss redan NU för 
kostnadsfritt hembesök!

Telnr 070-810 65 35

Köp till motor & montage 

av din port och utnyttja 

ROT-avdraget.

BaseMatic, 

förberedd för 

motordrift - NU
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CRAWFORD BaseMatic 

svensktillverkad garageport för 

svenska förhållanden!

NU 7.900:-*  
design Line woodgrain

✓ Alltid med 42 mm isolering
✓ Standardfärg vit (RAL 9016)

Vigerne Invest

Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se

Lägenhetsvisning
söndag 27 okt

Kl 11-12
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

VA, värme, TV, tele,
bredband, parkering 

UTBY. Söndagen den 13 okto-
ber hade Utby-Vestens byalag 
årsmöte. Det var ”knôkfullt” 
i Utby bastu. Efter årsmö-
tesförhandlingarna blev det 
kaffe. Bo Björklund från 
pilgrimsprojektet var där och 
berättade om tre olika del-
projekt, Lödöse-Göteborg, 
Lödöse-Skara och nu snart 
Lödöse-Dalsland genom 
Hjärtum. 

Sven-Olof Hedberg över-
lämnade en karta med hem-
bygdsföreningens förslag till 
sträckning av leden genom 
socknen. Från Ström i söder 
via Hjärtum och Utby till 
Åkerström och gränsen till 
Trollhättan. Förutsatt länssty-
relsens godkännande kommer 
ett Leaderprojekt att startas så 
att uppmärkning av leden kan 
ske under våren 2014. 

Genom Trollhättan är det 
tänkt att leden skall gå nära 
slussområdet och Spikön. 
Sedan mot Överby och Onsjö 
till Brinkebergskulle. Däri-
från finns det några alternativ 
fram till Dalbobron. Därmed 
kommer leden in i Dalsland, 
genom Dalbobergens natur-
reservat upp mot Ursand. 
Idag finns det en pilgrimsled 
mellan Edsleskog och Holms 
kyrka utanför Mellerud. Den 
kommer troligen att förlängas 
och möta leden söderifrån. 

På medeltiden vandrade 
pilgrimer från Lödöse till 
Edsleskog och vidare till 
Nidaros (Trondheim) och S:t 
Olofs grav. Det är således en 
gammal led som återskapas, 
även om vi inte vet exakt var 
man gick på medeltiden.  

Leden kommer att beskri-
vas på den flerspråkiga hem-
sidan www.lodose.eu som 
är under uppbyggnad. Där 
kommer kartor, sevärdheter 
och historiska fördjupningar 
att presenteras. Matställen 
och övernattningsmöjligheter 
är viktiga för att en led skall 
bli använd. Projektet hoppas 
därför på Bed & Breakfast och 
liknande möjligheter utmed 
leden.

I Västerlanda finns en led 
som förbinder S:t Olofs källa 
i Källseröd och Västerlanda 
kyrka. Självklart finns det en 
önskan att förbinda källan 
med den nya leden, men hur 
det skall gå till vet man inte 
idag.         ❐❐❐

Bo Björklund från pilgrims-
projekttet.

Pilgrimsled genom Hjärtum

VÄLKOMMEN PÅ VISNING AV SVERIGES MEST SÅLDA HUS 

VILLAVISNING

Våra nybyggare
får tid och pengar
över till annat
Välkommen att se vår storsäljare Sleipner.

Bäcktuvevägen 32A, Göteborg,

031-518910, gbg@alvsbyhus.se

Alltid öppet hus onsdagar mellan 14-18.

I övrigt tidsbokning. Se även www.alvsbyhus.se

Jag hann knappt tänka 
tanken innan hon sa det 
själv.

”Finns det några här som 
är skeptiska?”, sa författaren, 
föreläsaren och vägledaren 
i personlig utveckling Mia 
Törnblom från scenen. 

Hon skulle precis börja sitt 
föredrag om självkänsla med 
den otroligt käcka titeln: Hur 
svårt kan det vara?

Där i publiken satt jag och 
min mamma och väntade på 
att eventuellt få en strimma 
ny insikt och ett litet klokt 
ord att ta med oss därifrån, 
men förväntningarna var inte 
direkt höga. 

Det visade sig emellertid 
att hon hade en hel del smarta 
saker att säga och till slut satt 
jag och antecknade frenetiskt 
i mitt digitala antecknings-
block i mobilen. 

Jag kan varmt rekom-
mendera att gå och lyssna på 
denna sprudlande kvinna. 

Framför allt förklarade 
hon på ett briljant sätt vikten 
av att lagra positiva upplevel-
ser och känslor i minnet för 

att kunna stå bättre rustad för 
livets motgångar.

Att självförtroende enbart 
är kopplat till prestation, 
medan det är självkänslan 
som avgör hur vi mår på 
vägen till våra mål.

Att många av oss staplar 
prestationer ovanpå varandra 
utan att någonsin ta credit för 
en enda.

Hon berättade också att 
endast fem procent av allt vi 
tänker under en dag är nya 
tankar, resten är ungefär 
samma som igår. Det tål att 
tänkas på.

Så kom hon till något 
som jag fastnade vid: Vikten 
av att veta vad man har för 
värdegrund, annars finns en 
överhängande risk för ”själv-
känslaläckage”

”Det vi tänker blir känslor 
och det vi tänker och känner blir 
vårt liv. Därför är det förban-
nat bra att veta vad man har 
för värderingar.” 

Värderingar. Det är vad som 
skapar oss själva och hela vårt 
samhälle. Det är bland det 

viktigaste vi har, men inte 
alltid det lättaste att skapa 
sig. Det lättaste är att bara 
åka med, hoppa på mammas, 
pappas eller polarens kälke å 
bare åk. Många har dessutom 
tidigt fått lära sig att inte 
tänka så mycket, inte gräva 
ner sig i grubblerier och 
framför allt inte tycka så värst 
mycket. 

Men hur ska vi då kunna 
skapa en värdegrund för 
oss själva och våra liv om vi 
aldrig reflekterar över varför 
vi tänker, tycker och gör som 
vi gör? 

Om det nu är som Mia 
Törnblom säger, att bara 
fem procent av alla 60 000 
tankar som går genom våra 
huvuden varje dag är nya, då 
kan man ju bara föreställa sig 
hur mycket våra värderingar 
spelar roll för vilka vi är. 

Oförmågan eller oviljan att 
ta ställning får större konse-
kvenser än vad vi kan förstå. 
Utifrån dina värderingar 
gör du hela tiden val, som 
även påverkar många runt 
omkring.

Jag vill tro att det är 
genom omedvetna val som 
negativa krafter i samhället 
föds, att det är så främlings-
fientlighet får fäste, likaså 
fördomar mot olika folkgrup-
per – vare sig det handlar om 
hudfärg, kön, religion, sexuell 
läggning…

Jag vill tro att det är så 
eftersom jag inte vill tro mot-
satsen – att någon på riktigt 
kan ha förankrat dessa åsikter 
i sin egen värdegrund. 

Det handlar om att se sin 
del i det stora hela. Om att 
dina värderingar ska hålla för 
det du säger och gör. Om inte 
för andras skull, så för din 
egen. För att inte självkänslan 
ska läcka 
ut, som 
ett hål i 
den vat-
tensäng 
du själv 
bäddat.

Krönika

Hur tät är din värdegrund?

Ale torg Nödinge 
0303-972 76

www.story-jewellery.com

Lammskinn med silver berlock
695:-/st.

JOHANNA
ROOS

Lödöse 0520-66 00 10Ombud för Västtrafi k

VECKANS KLIPP!
3 KG POTATIS

/st
Gäller mot kupong, tom 27/10, 

endast 1 köp per hushåll

1,5 LITER COLA

/st + pant
Gäller mot kupong, tom 27/10, 

endast 1 köp per hushåll

Gäller mot kupong, tom 27/10, 
endast 1 köp per hushåll

Mån-fred 8-21, Lör-sön 9-21

GRÖNA DRUVOR 
500g ask

Gäller mot kupong, tom 2710, 
endast 1 köp per hushåll

KÖP MINST 1 KG 
GODIS OCH FÅ 
30:- RABATT

/st

VÅR VISION
Ica Matkassen skall 
vara Göta Älvdalens 

trevligaste butik, 
med den bästa 

servicen, trevligaste 
personalen och 

konkurrenskraftiga 
priser.


