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

Vad gör sorgen 
med din kropp?

Lördag 22 november 10.00-15.00

Du som sörjer inbjuds till en dags 
stillhet, samtal, föredrag och god 
mat.

Reflexolog Ruth Hassling föreläser 
om hur sorg kan ”sätta sig” i kroppen.

Anmälan 
Dagen är kostnadsfri men vi behöver 
din anmälan till expeditionen  
0303-444 000 senast 17 november.

Har du några frågor? 
Ring diakon Josefin Brander  
0303-444 028.

Starrkärrs församlingshem

Den 14 oktober var det en 
förväntansfull grupp på sex 
medlemmar från Smyrna-
kyrkan, Älvängen, som på 
Landvetter förenade sig 
med sex andra resenärer 
från andra församlingar i 
Sverige. Målet för resan 
var Nagaland, ett i Sveri-
ge relativt okänt område i 
nordöstra Indien ända bort 
mot gränsen till Burma.

Efter ett besök i Sverige 
år 1979 av Chuba o Tia 
Ao, som grundat en bibel-
skola i staden Mokokchung, 
beslutade sig fyra pingstför-
samlingar med Smyrnaför-
samlingen i Älvängen som 
kontaktförsamling, att ge ett 
regelbundet stöd till skolan. 
Detta har nu pågått i 35 år 
och det svenska nätverket 
har under tiden utvecklats 
till att omfatta åtta för-
samlingar. Skolan ger en 
femårig teologisk utbildning 
och under åren har ett antal 
byggnader uppförts för såväl 
undervisning, bibliotek 
och login. Senast har en 
större samlingssal kunnat 
invigas under detta år, till 
vilken insamlingar i Sverige 
bidragit med 95 000 kronor. 
På samma område bedriver 
man även en nioårig grund-

skola med cirka 450 elever, 
varav 120 elever från fattiga 
familjer bor på internat. Det 
är nu andra generationen 
av familjen Ao som står i 
spetsen för skolorna.

Efter många års funde-
ringar och förberedelser var 
det nu dags för ett besök I 
Nagaland, vilket bara för 
några år sedan var mycket 
svårt och krävde specialvi-
sum. På senare år har dock 
gränserna öppnats så det nu 
hade blivit möjligt komma 
in i området på vanligt tu-
ristvisum. Efter att ha flugit 
via till Jorhat i grannstaten 
Assam, följde en biltransport 
på slingrande bergsvägar, 
kantade av djupa raviner och 
jungelbeklädda höjder.

Vi fick uppleva en inten-
siv dryg vecka, då dagarna 
fylldes av mångahanda 
aktiviteter. En oförglöm-
lig välkomstceremoni, där 
lärare och elever gav uttryck 
för glädjen att få besök från 
Sverige. Den ena kören 
avlöste den andra, alltifrån 
de minsta barnen i förskolan 
till studenterna i avgångs-
klassen. De bjöd också på 
fina dansuppvisningar i de 
för deras olika stammar 
typiska dräkterna. Nagaland 

består av 
16 olika 
stamfolk, 
var och en 
med sitt eget 
språk, men 
all undervis-
ning i såväl 

bibelskola som grundskola 
sker på engelska. Många 
av eleverna kom även från 
Burma.

Under de följande 
dagarna medverkade vi på 
olika sätt med att dela med 
oss av erfarenheterna från 
församlings- och skolarbete 
i Sverige. Det var intressant 
att besöka de olika klasserna 
och att utbyta erfarenhet-
er med ledare och lärare. 
Vid gudstjänsten i stadens 
pingstkyrka på söndagen 
predikade vår pastor Marie 
Nordvall och den svenska 
gruppen medverkade med 
sång, bland annat Amazing 
Grace och O store Gud, 
vilka sjöngs både på svenska 
och på engelska. Det visade 
sig att dessa psalmer var väl-
kända även ute i Nagaland.

Vid en utflykt till en 
floddal, passade några på att 
svalka sig och av byfolket 
bjöds vi på lunch, vilken 
serverades på bananblad 
och för drycken fick några 
avhuggna bambustavar tjäna 
som bägare, vilket visade sig 
fungera utmärkt.

Fyllda av upplevelser och 
en härlig gemenskap med 
ett begåvat och idogt folk 
återvände vi hem efter en 
dags uppehåll med sight-
seeing i huvudstaden New 
Delhi, som med sin trafikin-
tensitet och brokiga folk- 
och marknadsliv verkligen 
bjöd på många kontraster 
mot det avlägsna Nagaland.

Daniel Höglund

Grupp från
Smyrnakyrkan på
besök i Nagaland

Älvängengruppen utanför parlamentet.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Auktion, försäljning, 
lotterier och  
kaffeservering.

Gåvor mottages 
med tacksamhet.

Änglakören  
medverkar.

Ale-Skövde kyrkliga 
syförening har  

försäljning  
i Ale-Skövde församlingshem

lördagen den 15 november kl 13.00

Det är orättvist! De 
orden har återkom-
mit nästan dagligen 

i mitt liv de senaste åren. 
Som pappa till två små barn 
har jag upptäckt att frågan 
om rättvisa är något oerhört 
grundläggande hos en 
människa. Det tog inte lång 
tid efter att barnen lärt sig 
prata som de lärde sig just 
de orden, ”det är orättvist”. 
Det där ekot som numera 
ständigt återkommer i mitt 
liv är ett eko som pågått 
genom hela mänsklighetens 
historia. Upplevelsen om att 
bli orättvist behandlad har 
alla människor varit med 
om. Hur ofta har vi inte läst 
i tidningar om människor 
som fått frågan ”Vad ogillar 
du?”, där svaret har varit 
”orättvisor”?

     Frågan om rättvisa är 
central i Bibeln. Även under 
Bibelns tillkomst har frågan 
om rättvisa uppenbarligen 
varit viktig. Människor i alla 
tider har sett att livet allt för 
ofta inte är rättvist. Bibelns 
svar är att det är Gud som är 
rättvis. Människan har allt 
för ofta vänt sig bort från 
Gud och levt efter sin egen 
vilja, vilken har inneburit 
att andras viljor kommit 

i kläm. Människor har 
blivit orättvist behandlade. 
Profeten Amos är en av dem 
som fick bli en budbärare 
för Guds Ord i detta ämne. I 
Amos 8:4-12 kan vi läsa om 
Guds dom över utsugare. 
Hör detta, ni som trampar 
på de fattiga

och utrotar de svaga i lan-
det! Gud vänder sig till dem 
som minskar måtten, 

lägger på priserna, fuskar 
med vågen och köper de 
fattiga för pengar

och de nödställda för 
ett par skor. Gud går emot 
orättvisan och säger att han 
aldrig ska glömma något 
de gjort. Gud ser all den 
orättvisa som vi människor 
skapar, och han glömmer 
den inte. Till och med 
jorden själv reagerar på 
den. Det är som om varje 
naturkatastrof är ett rop som 
pekar på jordens skevhet 
och den orättvisa fördel-
ningen av rikedomar. Skulle 
inte jorden skälva för detta 
så att alla som bor där får 
sorg? Skulle inte hela jorden 
stiga och sjunka som Nilen, 
Egyptens flod?

     Bibelns budskap är att 
livet är orättvist på den här 
jorden eftersom människor 

har vänt sig bort från Gud 
och inte lyssnat på hans 
råd, det som sammanfattas 
kärnfullt i Jesus ord: Allt vad 
du vill att andra ska göra för 
dig ska du också göra för 
dem. Bibelns budskap är att 
endast Gud är rättvis och att 
han en dag kommer att ta 
itu med orättvisan. En dag 
kommer Jesus Kristus tillba-
ka för att döma människan 
för dess gärningar. Gud ska 
skapa en ny himmel och en 
ny jord utan sorg, gråt och 
orättvisor där de minsta ska 
bli störst och de sista ska 
bli först. Guds rättvisa dom 
är en central del i det glada 
budskapet att Gud inte har 
glömt sin skapelse.

     Fortsätt kämpa för 
rättvisa! Se till de förtryckta! 
Men kom ihåg mitt i orätt-
visan att det är Gud som 
är rättvist och att Han en 
dag ska skipa rättvisa. När 
mina barn påminner mig 
om något som de upplever 
orättvist brukar jag därför 
svara dem: Livet är inte 
rättvist, bara Gud är rättvis. 
Och ibland är pappa rättvis.  

Elias Berg
Pastor Smyrnakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Livet är inte rättvist

SPF Alebygden äter sitt 
traditionella julbord i 
Medborgarhuset den 21 no-
vember. Christer Paulsson 
underhåller. Anmälan skall 
göras senast den 14.

För att göra rättvisa åt 
Tjuslings anrättningar mo-
tionerade ett trettiotal med-
lemmar i Bergsjöterrängen i 
fredags. Det är underligt att 
en stadsdel med så fin natur 
har fått ett så dåligt rykte. 
Vi mötte heller inte några 
andra under den nästan fem 
kilometer långa vandringen. 
Fikade gjorde vi på ett berg, 
med en fantastisk utsikt 
över Göteborg. Arne Boge 
fick en varm applåd som 
tack för upplägget.

Denna veckas vand-
ring svarar Anna-Greta 
Singstrand för i Kvarnda-

len, Ryd. Då den sista pla-
nerade vandringen den 21 
november kolliderar med 
julbordet gör vi en kortare 
vandring i Nödinge.

Den 18 november träffas 
vi på Backavik igen. Ämnet 

är halkolyckor. Team Spor-
tia ställer upp och Apoteket 
Ale låter oss låna olika 
broddar. SPF Alebygdens 
trafikexpert Jan-Peter 
Eldh informerar.

Lennart Mattsson

Fredagsvandring i Bergsjöterrängen.

SPF Alebygden förbereder sig för julbordet


