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Vi har ett virrvarr 
av budskap i vårt 
samhälle idag då det 

gäller vad som är friskt och 
sjukt. På löpsedlarna läser vi 
till och med: ”Du kan ha en 
dödlig sjukdom utan att veta 
om det!” Vi blir skrämda av 
det vi kanske har. Och går 
på det! Hypokondri tycks 
vara helt normalt! Aldrig 
har vi väl varit så rädda för 
sjukdomar som i vår tid. 
Samtidigt är vi hjärntvättade 
med budskap om att norma-
liteten är att vi är odödliga 
– och att sjukdomar är ett 
streck i räkningen. Sjukdom 
är inte ”normalt” utan ett 
misslyckande!

Men vi är också livräd-
da för att exkludera, ställa 
någon vid sidan, att betrakta 
något för onormalt – för då 
är man intolerant; det poli-
tiskt korrekta är att ingen-
ting får anses vara onormalt, 
allt och alla skall vara med. 
Allt är ”friskt”. Och den 
som menar något annat är – 
just det: sjuk!? Det kallas att 

man har fobi, en sjukdom. 
Det är lätt att benämna det 
eller dem man inte gillar 
för en ”sjukdom”. Och för 
att förvirra ytterligare så 
menar man att det har att 
göra med människans värde. 
Men människan har alltid 
lika stort värde vare sig 
hon är ”sjuk” eller ”frisk”. 
Eller? Åtminstone är det så 
i bibeln.

Också kyrkan löper 
en stor risk att följa med 
samhällets trender, att vara 
politiskt korrekt. Just det 
som för tillfället är ”nor-
men” i samhället blir också 
kyrkans budskap - tyvärr. 
Kyrkan skall ju hänga med. 
Och så blir Kyrkan en spe-
gel av samhället i stället för 
ett salt och en salva, något 
som ibland svider men som 
på sikt läker det sårade. 
Kyrkan är trendkänslig. Det 
är roligare att ta en ”selfi e” 
än att vara ”healthy”.

Mitt i detta virrvarr av 
åsikter står världens Frälsare 
och ropar till oss: ”Det är 

inte de friska som behöver 
läkare utan det sjuka. Jag har 
inte kommit för att kalla rätt-
färdiga utan syndare.” Jesus 
låtsas inte att det inte fi nns 
sjukdom, inte synd, inte tra-
sighet, inte saker i dig och 
mig som måste helas.  Och 
han försöker inte för ett 
ögonblick övertyga någon 
som kommer för att få hjälp 
att han eller hon inte behö-
ver någon hjälp eller inte 
kan få hjälp av Gud. Och det 
får aldrig Kyrkans tjänare 
heller göra. 

”GUD KAN” står det 
längst fram i koret i en 
kyrka inte långt härifrån. 
Det gäller fortfarande. Gud 
kan bota varje människa som 
kommer till honom, vad du 
än bär på för sår eller börd-
or. Det är därför han säger: 
”Det är inte de friska som 
behöver läkare utan de sjuka. 
Jag har kommit för att...” 

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Frisk eller sjuk?
BETRAKTELSE

Alltid lika hemlig och 
många gissningar om vart 
är vi på väg? Resan starta-
de vid Glasbruksmuseet i 
Surte och därefter hämtades 
resenärerna upp och sista 
påstigningen var Albotorget 
i Skepplanda. Med 49 glada 
och förväntansfulla PRO-
are började resan mot norra 
Bohuslän. Vår guide Karin 
steg på bussen i Håby och 
var med oss hela dagen.

Första stoppet blev vid 
Svenneby gamla kyrka från 
1100-talet, som ligger en 
halvmil söder om Hamburg-
sund.
Kyrkan ligger alldeles 
invid och nedanför en brant 
klippvägg. Kyrkans klocksta-
pel står högst upp på klippan 
för att malmens klang skulle 
höras bättre ut över nejden.  
En magnifi k anordning 
hade gjorts med ett rep som 
hängde ner för berget till 
kyrkan för att klockaren inte 
skulle behöva bestiga berget 
vid klockringningen. Dagar-
na innan vårt besök hade en 
restaurering påbörjats, så vi 
kunde inte titta in i denna 
mycket speciella kyrka. 
Där passade det bra med 
lite kyrkkaffe och fralla på 
kyrkmuren.

Vår resa gick vidare till 
Camilla Läckbergs Fjäll-
backa, där hon vuxit upp och 
där hennes deckare utspelar 
sig.

Fjällbacka är en av de 
äldsta orterna för sommar-
turismen på Västkusten. 
Vår guide Karin berättade 
om Kungsklyftan där några 
scener ur fi lmen ”Ronja Rö-
vardotter” spelats in. Ingrid 
Bergman bodde många som-
rar på Dannholmen väster 
om Fjällbacka.  En vacker 
staty av henne har rests på 
torget och det är en ros, som 
är har fått hennes namn, 
planterad framför statyn.

Vi fi ck också förklarat för 

oss uttrycket ”när silla går 
té ”.  Fiskeläget växte i sam-
band med sillperioderna och 
sillsalterier och trankokerier 
växte upp i området.

Resan gick vidare till Ta-
numstrand där vi åt en otro-
ligt god lunchbuffé. Med 
mätta magar fortsatte vi till 
Grebbestad och till Elgafal-
let, som har en fallhöjd på 
46 meter, och ligger mitt på 
gränsen mellan Sverige och 
Norge. Det sägs att under 
kriget, när en norsk man 
och en svensk kvinna ville 
gifta sig, skaffade kvinnan 
en präst, som gick ut mitt i 
forsen och vigde paret, och 
då blev kvinnan automa-
tiskt svensk medborgare. 
På norska sidan stod tyskar 
och norrmän och på svenska 
sidan stod svenskar och alla 
applåderade.
Där passade vi på att dricka 
busskaffe.

Resan gick vidare till 
Naverstads kyrka i Bullaren. 
Kyrkan är en av länets älds-
ta. Bland annat har kyrkan 
vackra takmålningar målade 
av Christian von Schönfeldt.
Vackra takmålningar fi nns 
också i Skepplanda kyrka 
målade av Johan Burman år 
1770, men det är en annan 
historia.

Så var det då dags att sty-
ra färden hemåt. Märta-Sti-
na drog igång med historier, 
så hemresan gick av bara 
farten. Inte en droppe regn 
på hela dagen.

Rattade bussen gjorde 
Jocke Nyberg från Stigen-
buss.

PRO Ale Norra tackar 
cafépersonalen från Akti-
vitetshuset i Älvängen för 
deras ideella arbete i caféet.

Resekommittén
Eva Carlsson

PRO på hemlig resa

LÖDÖSE. Tisdagen 17 juni 
ordnade Lödösetraktens 
Hembygdsförening, för elf-
te året i rad, våffelkväll med 
gräddning av våffl or över 
öppen eld vid Valla-Mari-
as stuga. Drygt 100 perso-
ner deltog under kvällen 
och lyssnade till Makalösa 
spelmanslag som underhöll 
medan våffl orna gräddades.

Kvällen inleddes med att 

ordföranden Sture Johans-
son hälsade alla välkomna 
och riktade ett stort tack 
till två av våra medlemmar 
som skänkt en fl aggstång 
med tillhörande fl agga till 
föreningen. På ett bord fanns 
fl era pärmar med gamla 
fotografi er att beskåda. 
Många kände igen personer 
och hus från förr och detta 
var ett uppskattat inslag 

under kvällen. Efter kaffet 
var det dags för ytterligare 
musik och därpå följde 
dragning på lotterierna.

Vi vill på detta sätt tacka 
alla som kom till Valla-Ma-
rias stuga och såg till att det 
blev en trevlig kväll i det 
vackra vädret.

Barbro Sandström

Flera PRO-medlemmar 
hjälptes åt att på torsdagen 
iordningställa midsommar-
stången och få den upprest, 
några timmar innan regnet 
började.

På midsommarafton 
berikades vi med ett fi nt 
väder till alla medverkandes 
glädje. Hemtjänstpersonalen 
såg verkligen till att många 
boende på servicehuset fi ck 
möjlighet att vara med och 
till och med ”rullstolsdansa” 

runt stången vilket uppskat-
tades.

Mona Eskengren och Stig 
Alfredson svarade för mu-
siken och ”Små grodorna” 
klarades med glans.

Jordgubbstårtan och kaf-
fet var sedan till belåtenhet. 
PRO-medlemmarna som 
tillsåg att det fungerade och 
Brukarrådet ska ha en upp-
muntran för sina insatser.

Rune Dahl

Våravslutningen med SPF 
Alebygden har varit intensiv. 
13 medlemmar gjorde en 
minnesvärd cykeltur längs 
Göta kanal. Ett 50-tal har 
besökt Känsö i strålande 
väder. Boulespelarna har haft 
sin traditionsenliga bussut-
fl ykt. Den första spontana 
fredagsvandringen gick från 
Alafors via Ulfstorp och 
Hältorp och tillbaka. Curt 
och Hasse Svensson guida-
de oss förtjänstfullt genom 
sommarfagra nejder som var 
nya för de fl esta.

Under sommaren går 
vi stavgång som vanligt på 
Dammekärr på måndagar-
na. Fredagsvandringarna 
bestäms från vecka till vecka. 
Se gästboken på hemsidan. 
Den 27 juni tar vi tåg och 
buss till Jennylund och går 
till Nödinge.

Hösten inleds med 
månadsträff i Starrkärrs 
bygdegård den 2 september. 
Den 15 september anordnas 
en heldagsutfl ykt med buss 
i Västergötland. Den 23 
september startar träffarna 
på Backavik.

Redan nu efterlyses 
intresset för en resa till Oslo 
och besök på den fantastiska 
operan i april. Hör av er så 
fort som möjligt! 

Lennart Mattsson
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Midsommarfirande vid Nödinge servicehus.

Uppskattad stund vid Nödinges servicehus

Sommar med 
SPF Alebygden
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Våffelkväll över öppen eld vid Valla-Marias stuga i Lödöse.

Våffelkväll i Lödöse


