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Livet kan levas obeskrivligt tråkigt och utan 
betydelse. Men det kan också vara spän-
nande och levas så att det betyder något 

gott för andra. De första kristna satt inte på sina 
invanda platser i kyrkan och lät sig bara matas 
med allt som sades framifrån. Tvärtom, när de 
träffades så var det en upplevelse av kraft och gu-
domlig närvaro som utmärkte deras gemenskap. 
Och sedan levde de i veckan fyllda av denna kraft.

Gud själv är osynlig, men ibland kan Guds 
Ande verka så att resultatet syns. Anden mani-
festeras, blir förnimbar (1 Kor 12:7). Detta kallar 
Paulus för Andens gåvor eller nådegåvor. Tanken 
är att Gud ska höras och synas, genom dessa 
gåvor.

Under den kristna historiens första trehundra 
år så berättas det på plats efter plats om hur sjuka 
blev friska och om andra underverk. Så tänkte 
man sig och så levde man ett vanligt liv som 
troende. Alla hade del av gåvorna.

Men successivt hände något. Ledarna började 
defensivt predika att Andens kraft verkade genom 
dem och sällan genom andra. Bara de som ansågs 
vara riktigt heliga kunde tänkas uppleva det 
mirakulösa. Kraften knöts till kyrkans liturgi, inte 
till den troendes vardag.

Gud har aldrig övergett sitt folk, och det har 

funnits många andefyllda gestalter genom his-
torien. Men först sedan drygt hundra år tillbaka 
har vi fått upp ögonen på nytt för att Anden 
är verksam också idag. En andlig förnyelse där 
alltfl er upptäcker att gåvorna fi nns också för dem 
går över världen. I kraft av den växer kyrkan i 
majoritetsvärlden med raketfart.

De goda nyheterna är att också du kan få bli 
fylld av Anden, få se gåvorna fungera i din vardag. 
Livet med Gud är tänkt att vara kraftfyllt och 
spännande!            Lars Gunther

BETRAKTELSE

Spännande gåvor

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Lars Jansson Trio
Musikgudstjänst 

Starrkärrs kyrka
24/8 kl. 18.00

Lars Jansson, piano, leder trion och 
står för den mesta komponerade 

musiken.
Thomas Fonnesbaek, bas, från  

Köpenhamn, en av de mest anlitade  
basisterna i Danmark.

Paul Svanberg, trummor, är en ung 
musikalisk begåvning som studerat 
musik vid Ljungskile Folkhögskola 
och Musikhögskolan i Stockholm.  

Ale Slöjdare har dragit 
igång verksamheten i Nol efter 
sommaruppehållet. Först ut 
som utställare är Eva Thorén, 
som visar delar av sin stora 
samling av gamla ting. Temat 
på utställningen är ”Från tvätt 
till linneskåp”. Nostalgini-

vån är hög, med fantastiskt 
arbetade textilier, redskap och 
böcker. Man får en fi n inblick 
i kvinnors arbete och skapande 
i svunnen tid. Till Trastvägen 
1 kan man som vanligt ta med 
sitt handarbete och slöjda 
tillsammans.

Eva Thorén
först ut i Nol

Fredagen den 8 aug hade 
PRO Lödöse-Nygård sista 
sommardansen på Lock-
torp. Vädret var strålande, 
så det var bara att hålla 
igång.

Vi var ett 50-tal damer 
och herrar som svävade 
runt till Hobbygänget. 
Under pausen togs kaffe-
korgen fram, sedan blev 
det lottdragning. Därefter 
fortsatte dansen fram 
till klockan 21.00 så var 
den sommaren gjord på 
Locktorp.

PRO Lödöse-Nygård
Pia Ek

Fredagsdans 
på Locktorp

Medlemmar och sympatisörer bjuds in att medverka
vid presentationen av vårt lokala valmanifest.

Torsdagen den 21 augusti kl 18:00
Ale gymnasium, sal 106

L ä s  v å r t  l o k a l a  v a l m a n i f e s t  p å  a l e . s v e r i g e d e m o k r a t e r n a . s e

Ale

PRESENTATION AV
LOKALT VALMANIFEST

Inför ett torgmöte som den kristdemokra-
tiske socialministern Göran Hägglund skulle 
hålla fi ck Tony Karlsson, kristdemokrat från 
Ale, ett samtal om fotboll och idrott. Göran 
Hägglund var snabb med att ta fram sin 
telefon och visa på en bild där han fram-
träder i sin favoritlagströja, Degerfors IF. 
Samtalet fortsatte med hur viktig idrotten är 
i samhället och hur viktig det är med hälsa 
och motion. Samma dag lägger regeringen 
fram ett förslag.

 – Elever som motionerar mår inte bara 
bättre, de lär sig mer också. Vi kristde-
mokrater har som mål att det ska fi nnas 
idrott på schemat varje skoldag. Det här 
är ett viktigt steg på vägen. Nu kommer vi 
närmare det målet.

Det säger Göran Hägglund med anled-
ning av att Kristdemokraternas förslag läggs 
fram av regeringen.

Samtalet avslutades med förhoppningar 
om ett bra val och ett bra valresultat, samti-
digt som både Degerfors och GAIS gör en 
bra höst .

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Tony Karlsson i samspråk med Göran Hägglund.

Kristdemokraterna föreslår 
mer idrott i skolan

Gång- och cykelväg mellan 
Alafors och Starrkärr!

Rösta på  vänsterpartiet 

14 september 2014
www.vansterpartiet.se

Tommy Gustafsson
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