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Mikaelidagen    Joh 1:47-51.
Två vänner möter varan-

dra. Den ene är uppfylld av 
en upptäckt han gjort, den andre förblir 
skeptisk men lyssnar. För att senare själv 
göra samma upptäckt: Jesus från Nasaret 
är något mer än en profet!

  Jesus hälsar Natanael med person-
kännedom, innan de mötts vet Jesus vem 
han är. Natanael blir överraskad och 
imponerad varvid Jesus säger att det fi nns 
större ting som vi människor ska komma 
att få se – ”Ni ska få se himlen öppen och 
Guds änglar stiga upp och stiga neröver 
Människosonen”

   Detta med änglar verkar i detta 
sammanhang så självklart och de dyker 
upp som Guds sändebud genom alla tider. 
Oftast med hälsningar såsom till Maria, 
men också tämligen handgripligt. I Apost-
lagärningar berättas det om hur Petrus är 
fängslad och hur det på natten kommer 
en ängel till honom och öppnar fängelse-
dörrarna.  Paulus gör liknande upplevel-
ser. Och det sker inte bara inom Bibelns 
pärmar s a s. Också idag får människor 
änglabesök och beskydd.

  Övernaturligt? Givetvis, fi nns Gud så 
är han ju inte bunden av de naturveten-
skapliga lagarna. Gud är något övernatur-
ligt i våra ögon, alltså han står utanför det 
vi empiriskt kan påvisa och/eller bevisa. 
Annars vore han heller inte mycket till 
Gud. 

  Om nu Gud är på det sättet överna-
turlig, så verkar också hans sändebud på 
samma sätt. Änglarna är närvarande Bi-
beln igenom, både som de minstas skydds-
änglar och de som strider mot ondskans 
väsen.  Detta placerar in oss i ett större 
sammanhang än vad vi oftast tänker på.

  Vi är alltför medvetna om att det sker 
mycket som är ont och meningslöst i värl-
den. Men vi får heller inte tappa bort hur 
mycket gott som dagligen bär livet. Trots 
allt överväger det goda i våra liv, annars 
vore allt liv utsläckt sedan länge. Att ställa 
frågan om hur Gud kan fi nnas när det sker 
så mycket ont, borde omformuleras till: 
Om inte Gud fanns – varifrån kommer då 
all godhet?

  Kampen mellan gott och ont är ett 
faktum och den håller sig inte borta från 
våra liv och den håller sig inte heller utan-
för Sveriges gränser. Den pågår dagligen 
inom oss själva och också i vårt samhälle. 
Varje människa borde få leva i någorlunda 
ro  - vare sig hon är ung eller gammal, 
frisk eller handikappad, svensk medborga-
re eller EU-emmigrant.

  Kanske att livet är större än bara 
min egen lilla värld, större än mina egna 
vardagliga nöjen och besvär?  Kanske att 
också du och jag mer bestämt skulle vaka 
över människans bestående bästa liksom 
Guds änglar?   Bibelns Gud presenterar 
sig som kärleken, hos honom fi nns kraften 
och glädjen i att leva. Att leva och att vilja 
se det goda segra, genom Jesus Kristus. 
Änglarna dyker upp lite nu och då, Guds 
sändebud kommer och påminner oss om 
Guds närvaro.  För de personer som fått 
göra änglamöten, blir dessa möten till stor 
glädje och kraft! Kraft att se andra och 
verka för deras bästa. Dessa personer blir i 
sig också en sorts Guds sändebud. 

 Den uppståndne Jesus sa till lärjung-
arna, och därmed också till oss: Frid åt er 
alla! Som Fadern har sänt mig, sänder jag 
er! Ta emot helig Ande.  Det fi nns mycket 
vi inte förstår, men det står klart att Gud 
vill oss allt gott och han rustar oss för 
att göra gott! Och ibland så får vi också 
änglabesök till vår hjälp. Även om ängeln 
inte alltid ser ut som vi trodde!

Leif Jöngren
Pastor

Equmeniakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Kanske är vår 
tillvaro lite större 
än vi tror

ÄLVÄNGEN. Kultur- och fritidsnämn-
den inbjöd i höstas yrkesverksamma 
konstnärer att anmäla intresse för att 
göra ett konstverk som hyllar Ivar 
Arosenius.

Gensvaret var stort och hela 80 
konstnärer från både Sverige, och 
andra europeiska länder, anmälde sitt 
intresse för att uppföra ett konstverk 
vid resecentrum i Älvängen.

Valet föll på Thomas Brolin och 
invigningen av det nya konstverket 
sker lördagen den 11 oktober.

Älvängen centrum ska få ett nytt konstverk. 
Trots att Ivar Arosenius (1878-1909) bodde 
och verkade under en mycket begränsad 
period i Älvängen lyckades konstnären och 
tillika bilderboksförfattaren, den korta tiden 
till trots, producera en stor del av sin totala 
produktion just här. 

Thomas Brolin har fått det ärofyllda 

uppdraget att göra den konstnärliga gestalt-
ningen, som hyllning till Ivar Arosenius. 
Motiveringen löd:

”Thomas Brolin har på ett poetiskt och 
lekfullt sätt tolkat Ivar Arosenius konstnär-
skap. Thomas har valt att hylla Arosenius 
genom den mytomspunna katten som med 
sina nio liv och starka personlighet går sin 
egen väg. En bevingad katt och en guldpärla 
kan gömma vilken skatt som helst!”

Katten som motiv har följt Thomas Bro-
lin genom åren. Den långsmala, ibland räv-
lika, formen återfi nns ofta i hans verk, varje 
gång i ett unikt utförande. Formen återkom-
mer i olika material, man kan se den i till 
exempel textil och trä. I Älvängen kommer 
katten att vara utförd i brons och i sällskap 
med ett barn och en guldpärla placerade på 
ett blomformat betongfundament.

Thomas Brolin är född 1954 och bosatt 
i Göteborg. Han studerade vid Högsko-
lan för Design & Konsthantverk (HDK) 
1973-1977. Thomas berättar att han som 
konstnär arbetar med fl era olika tekniker 
och material. Olja, blandteknik, skulpturer 
i trä och betong. Som formgivare jobbar 
han mycket med mönster – oftast till tyger – 
men det kan också vara till exempel tapeter 
och möbler.

Några av hans mönster har fått utmärkel-
sen Utmärkt Svensk Form. Thomas har haft 
en lång rad utställningar och fi nns represen-
terad hos bland annat Göteborgs kultur-
nämnd, Statens konstråd,  Röhsska Museet, 

München Museum med mera.
Konstverket Bevingad invigs lördagen den 
11 oktober med tal och musik i Älvängen. 
Firandet fortsätter med Repslagarmuseets 
”Aroseniusdag”. En rolig dag i Ivar Arose-
nius anda utlovas – för både barn och vuxna. 
Musik, lekar, tävlingar, konst och tipsprome-
nad står på programmet. Det blir vernissage 
där man får möta konstnären bakom den 
nya skulpturen, en utställning av Thomas 
Brolin. Senare blir det också barnteater – 
Sjörövarresan – på museets teatervind. 

– Publiken får träffa piraterna i LongKal-
song och följa med ut på de sju haven och 
möta massor av konstig och roliga djur. För-
köp sker på Ale bibliotek eller på Repslagar-
museet, förklarar kultursamordnare Sofi e 

Pheiffer Rittfeldt.
Invigningsdagen är ett 

samarbete mellan Ale kom-
mun och Repslagarmuseet.

JONAS ANDERSSON

Thomas Brolin har fått det ärofyllda uppdra-
get att skapa ett konstverk som en hyllning till 
Ivar Arosenius. Det nya konstverket i Älvängen 
invigs lördagen den 11 oktober.

– Thomas Brolin har tolkat Ivar Arosenius
Nytt konstverk invigs i Älvängen

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Temakväll
Nols kyrka tisdag 7/10 kl 18.30

släktband
Claudia Vingren berättar om sitt 

sökande efter sin bilogiska mamma.
Välkomna! Skepplanda Hålanda 

SPF-förening avnjöt i 
torsdags den traditionella 
sillsexan. I Skepplanda Byg-
degård bänkade sig drygt 
130 förväntansfulla med-
lemmar, de kunde njuta av 
ett vackert dukat bord och 
härlig mat.

Mellan sillen och kaffet 
underhöll duon Peter och 
Peter med musik och sång, 
vi fi ck även en del skrattre-
tande historier till livs.

Kaffe och bakelser smaka-
de sedan gott. Ett stort tack 
till “köket” som ordnat med 
detta goda. Listor cirkulera-
de för resor och andra akti-
viteter. Som vanligt slutade 
träffen med lotteridragning 
och vi gick hem med fyllda 
magar och sinnen.

 Olle Magnusson

Årets sillsexa

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

NÖDINGE FÖRSAMLING
Den helige Mikaels dag. Söndag 
5 oktober kl 11 i Nödinge kyrka.
Gudstjänst för stora och små, Reine 

Bäck.Tema: ”Världens barn”. Dopänglar 

delas ut. Barnkörer, förskolebarn,  

kyrkfika.

Den helige Mikaels dag.
Söndag 5 oktober kl 17 
i Surte kyrka.
Söndagsgudstjänst,  

Reine Bäck. Kören Blue ’n Joy.

Onsdag 8 oktober kl 14-16 i Surte församlingshem.

Onsdagsträff. Underhållning med Anki Grosshög. Fika och trevlig  

gemenskap. Alla är välkomna!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Söndag 5 oktober kl 17.00
Skepplanda kyrka

”MÅ VINDEN VARA DIN VÄN”
Irländsk folkmusik

Musiker från bandet Jighouse
Skepplanda kyrkokör

Präst: Vivianne Wetterling


