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När Jesus vandrade 
här på jorden mötte 
han ofta människor 

i nöd av olika slag. Man kan 
fråga sig om det bara var 
dom som hade en stor tro på 
Gud, som blev botade. Nej 
här fanns människor som 
inte hade någon tro på Gud 
alls. De hade bara hört talas 
om att Jesus botat sjuka. 
Ryktet om Jesus gjorde att 
det samlats stora männ-
iskoskaror. En del hade 
säkert med sig vänner och 
bekantaockså. Alla ville se 
när han gjorde under med 
de sjuka. Men i dag kan man 
väl inte tro på att sådant kan 
hända? Jag som pastor skulle 
kunna berätta om många 
människor som blivit botade 

från svåra sjukdomar, där 
läkare måste erkänna att en 
högre makt ingripit.

Vi kunde läsa i bibeln att 
folket häpnade, när de såg 
de sjuka bli friska. Natur-
ligtvis framkallade detta 
tacksägelse och lovsång till 
Gud.

Jag tror att om vi beder 
till Gud i ödmjukhet, kan 
vi också i dag få se Gud 
göra mer än vi kan fatta och 
förstå. Det står i bibeln att 
den som beder kan få. Pröva 
att tro på Gud. Det lönar sig 
alltid.

Guds välsignelse önskar

Leif Karlsson
Pingstkyrkan Bohus

Söndagens evangelietext har
till överskrift: Jesus botar sjuka

Tacksägelsedagen Matt 15 29-31

BETRAKTELSE

ALAFORS. Ett möte över 
generationsgränserna.

I fredags besökte 
elever från Ale Kul-
turskola Björklidens 
äldreboende.

Det var en grupp 
stråk- och sångelever 
från kommunens norra 
del som bjöd på en upp-
skattad konsert.

Ellinor Emilsson arbetar 
som lärare på Ale Kultur-
skola. I fjol var hon med och 
arrangerade fiolstämman i 
Prästalund, som blev en stor 
succé.

– Då kom det fram en 
man från Björkliden. Han 
var så imponerad och sade: 
Ni måste komma till Björkli-
den och spela!

– Nu kände vi oss mogna 
för att åka ut. De här elev-
erna har tidigare varit på 

Klockareängen i Skepplanda 
vid ett antal tillfällen, men 
det är premiär för oss här i 
Alafors, konstaterade Ellinor 
Emilsson.

Tilda, Paulina, Tova, 
Linda, Linnea, Alma och 
Matilda underhöll med 
vackra toner, allt från gång-
låtar och folkvisor till film-
musik. Det serverades också 
ett par stycken ur Ted Gär-
destads digra repertoar.

JONAS ANDERSSON

Berättelser och bilder 
från Alvhem lockade många 
till Skepplanda bibliotek i 
onsdags. Bibliotekets Vän-
ner och Skepplanda hem-
bygdsförening har hittat ett 
uppskattat sätt att visa gamla 
fotografier. Man komplet-
terar med goda berättare 
som förklarar. Denna gång 
var det Carl-Olof Wall och 
Tore Eklund som på ett 
trevligt sätt gav bilderna liv. 
Publiken hade kommentarer 
och tillägg. Ett par medlem-
mar från Kafferast bjöd på 
musik. Katarina Johansson 
och Lena Rydén visade 
bygdeklänningar som är 
uppsydda efter en gammal 
klänning som togs tillvara i 
Lilla Alvhem och som nu är 
registrerad som Skepplan-

daklänningen. Det blev ett 
väldigt mingel vid kaffet.

Alvhemsinvasion i biblioteket

 Carl-Olof Wall och Tore Eklund  
 visade ett axplock av gamla bilder. 

Katarina Johansson och Lena 
Rydén i klänningen från Lilla 
Alvhem. 
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Unga underhöll äldre
Elever från Ale Kulturskola svarade för bejublad fredagsunder-
hållning på Björklidens äldreboende i Alafors. 

DÖDA

TACK

Vår kära

Gunnel
Fransson
* 28 juni 1950

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

Nödinge 
27 december 2014

Syster och Svåger
Syskonbarn

Övrig släkt och vänner

Med fyllda segel
i solnedgången

Min farkost glider till
fjärran land

Där väntar vilan,
där tonar sången

Där somnar vågen vid
vänlig strand

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som 
förmodas blivit mycket 
skrämd av ett jaktskott i 
närheten av sitt hem den 
12/6. Bär svart halsband 
med silvertråd (om ej tap-
pats). Ögon är bärstens-
färgade/gyllenbruna. Vita 

BORTSPRUNGEN

tassar och ½ bakben. Om 
Du sett eller vet något – 
snälla hör av Dig! All info 
är av stor vikt! Senaste tips 
kom från området Dammen, 
Nödinge - 23/1. Enligt 
person kan hon även ha 
halsbandet kvar!
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

82 medlemmar samlades 
till SPF Alebygdens 37:e 
årsmöte. Det var det första 
under det gamla namnet.

Mötesordföranden, 
Daniel Höglund, uttryckte 
sin beundran över det arbete 
som styrelsen och övriga 

funktionärer har lagt ner 
under året.

En diger verksamhets-
berättelse vittnade också 
härom. Likaså har med-
lemstillströmningen vari 
imponerande. Vi var 701 
medlemmar vid årsskiftet.

88 medlemmar hade 
anslutit sig under året och 
ytterligare 21 har kommit 
till hittills. Detta har också 
medfört att ekonomin är 
god och vi behöver inte höja 
medlemsavgiften 2016.

Tilläggas kan att i förra 
veckan tog 33 medlemmar i 
SPF Seniorerna Ale bussen 
till Grunne. Sigrid Petters-
son tog emot och guidade 
oss i trakten

SPF Seniorerna Ale Verk-
samhetsplan för år 2015 är 
också omfattande. På fredag 
åker vi från Nödinge, byter 
buss i Bohus till Angered, 
för att vandra tillbaka. 
Den 3 mars arrangerar Bo-
hus-Surte Lokalombud må-
nadsträff i Medborgarhuset. 
Den populäre trubaduren 
Ingvar Gunnarsson sjunger 
och berättar.

Den 24 februari är det 
dags för Träffpunkt Backa-
vik. Birgitta och Lennart 
Mattsson berättar om sina 
spännande orienteringsre-
sor i Europa. Notera att på 
grund lokalernas begräns-
ning rekommenderas 
förhandsanmälan.

SPF Seniorerna Ale i stället för SPF Alebygden


