TANKAR FRÅN HANS-EVERT!

SJÖPENSIONÄRERNAS KLUBB
I GÖTEBORG

KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA
Astrakanapeln
Träd har ofta en symbolisk tydning dvs. ett träd kan vara bärare av en
inre kraft; en meningsbärare, som kan rymma mytologiska innebörder.
Det vet vi från grekisk, såväl som fornnordisk mytologi. I biblisk mening
kan ett träds frukter leda till förförelse och lockelse, men det kan också
leda till omvårdnad och omsorg. Att vattna varje år är en odlarens plikt,
att vänta på blomning och frukt ett tålmodigt arbete.
Barndom och träd sammanfogar växandet ofrånkomliga krafter.
Därför planteras ofta ett träd till en ung människas ära, framgång och
lycka. ”Lyckoträdet” blir då en påminnelse om barndom, lycka och frid.
För Mobergs Kristina är detta tydligt. Hon bär på sitt ungdomsträd
inom sig. Hennes barndom har byggt bo i henne. Hon bär stam, grenar
och blommor med sig till det Nya landet i väster. Även törnrosbuskens
”ensamhet” kan överbringas. Den behövde sällskap.

Nr 45

Och där stod i kvällsljuset den unga astrakanapeln, som hon själv hade
planterat vid gaveln som sällskap åt den ensamma törnrosbusken. Hon
hade grävt omkring det lilla trädet varje höst. Astrakanapeln bar sina
första äpplen den sista hösten hon var kvar hemma – stora, goda
saftsvällande äpplen, klara och genomskinliga i skalet. Saften rann om
munnen när man satte tänderna i dem. Frukten från det trädet var så
syrligt frisk i smaken; hon gick hem flera gånger den hösten bara för att
smaka på äpplena från astrakanapeln, hennes egen apel.
I kapitlet ”Astrakanäpplen blommar” visar författaren hur den
mödosamma vägen till mognad och frukt även gäller träd från det
Gamla landet. Klimat och jordmån måste anpassas och gynnsamma väderförhållanden måste till. Det är som med människor.
För Kristina blir astrakanträdets närvaro en själavårdande länk till
hemlandet, till Ljuder och föräldrarna, som hon en gång för alltid
lämnade bakom trädgårdsgrinden. Hennes samvetsnöd lindras då hon
ser blomning, smakar på ett moget äpple. Det är som Marcel Prousts
“madelenekaka”. Den väcker liv I det förflutna och de minnena räcker
jordelivet ut.
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Luciafirande klockan 12.00
Åter får vi uppleva hur decembermörkret
lyses upp av tända ljus och sång.
Hvitfeldska gymnasiets musikklass
framför de gamla kära Lucia- och
julsångerna.
Sjömanskyrkan bjuder klubbens
medlemmar på jullunch och
vi får besök av en hemlig gäst.
Vi kommer att samla in 50 kr/person till
kyrkans diakonala verksamhet.
Max 100 personer
Endast medlemmar
Anmälan senast 6 december

070 625 43 27
Bjorn.u.molin@gmail.com

Klubbens hemsida: www.sjoankaret.se
Klubbens adress:

11/12 Onsdag

Sjöpensionärernas klubb
Box 4039, 400 40 GÖTEBORG

Klubbens plusgiro: 62 20 68 – 5
Månadsmöten hålls på Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2,
2:a våningen. Det finns hiss från gatuplanet, men den måste
du beställa i receptionen. Be om hjälp!
Spårvagnshållplats: Stigbergstorget.

27/12 Torsdag

Mellandagskaffe klockan 12.00
En avkopplande stund efter julhelgen
Trubaduren Kjell Clase spelar Quiz
med oss samt underhåller med musik
och sång.

Anmälan senast 20 december

NOVEMBER
2/11 Lördag

VÄNNER
Mässa i Sjömanskyrkan kl.13.00
Alla Helgons Dag
Under mässan tänder vi ljus till minne av
de medlemmar som gått ur tiden.
Cellisten Göran Holmstrand med
pianisten Gunilla Flink spelar under
mässan.
Vill du följa med
till Mariebergskyrkogården och delta i
kransnedläggningen vid Krigsseglarmonumentet? Kom i god tid, innan
12.00, till Sjömanskyrkan.

20/11 Onsdag

Månadsmöte klockan 12.00
Är vi rädda för fel saker?
Poliskommissarie Thomas Pettersson
ger oss kunskap om vad pensionärer
skall tänka på.
Anmälan senast 15 november

Vi önskar Er hjärtligt välkomna
till höstens aktiviteter.
Anmälan till månadsmöten, utflykter och andra arrangemang
skall ske senast angivet datum.
Telefonnummer för anmälan
Sjömanskyrkan 031 – 14 03 88
Sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se
Medlemmar betalar 50 kronor för att delta i månadsmöten.
Ej medlem betalar 100 kronor.
Avgiften erläggs på plats.
Observera att avgifter för resor etc. skall betalas till klubbens
plusgiro senast angivet datum, annars riskerar du att förlora
din plats till någon på reservlistan.
Om du så önskar kan du betala kontant till kassören
på månadsmötet före sista betalningsdatum.
Tänk på att anmäla återbud!
Om du inte anmäler återbud debiteras angiven kostnad.
Då klubben sponsrar alla arrangemang, ser vi gärna att
medföljande maka/make också blir medlem.
Årsavgiften är 150 kronor/person.
Har du förslag på föredrag, utflykter eller underhållare?
Styrelsen är tacksam för tips!

Besök vår hemsida
www.sjoankaret.se

VÄL MÖTT
STYRELSEN

1/9 Söndag

SEPTEMBER

4/9 Onsdag

Vi uppmärksammar de sjömän, som
omkom under Andra Världskriget.

Höstens resa

Samling, klockan 15.00, på kajen framför
Barken Viking vid Lilla Bommen

Tändsticks- och Huskvarnamuseet
Denna gången går färden österut. Kaffe och fralla blir vi
serverade utanför Ulricehamn i Karins Lada.

Krigsseglardagen

18/9 Onsdag

I Jönköping får vi en guidad visning av Tändsticksmuseet och
därefter äter vi lunch i Restaurang Stugan i Stadsparken.

Månadsmöte klockan 12.00
Smittosamma sjukdomar
Vad händer vid ett utbrott? Detta berättar
smittskyddsläkare Leif Dotevall om.

Mätta och belåtna sätter vi oss i bussen och åker till
Huskvarna Museum. Här blir vi guidade genom Huskvarna
AB:s mer än 300-åriga historia.

Anmälan senast 13 september

På hemvägen serveras bussfika.

OKTOBER
Du anmäler dig till Sjömanskyrkan och betalar sedan in
avgiften till klubbens plusgiro: 62 20 68-5.
Glöm inte att meddela eventuell matallergi!

Pris 300 kronor
Endast medlemmar
Anmälan senast 19 augusti.
Anmälan är bindande
Avresa från Sjömanskyrkan kl. 08.30
Beräknad hemkomst cirka 18.30/19.00

16/10 Onsdag

Månadsmöte klockan 12.00
Min musik med goa låtar
Kenneth Holmström är en mästare på
musik. Han spelar både klarinett,
saxofon, gitarr, bas och sjunger.
Idag kommer vi att få uppleva en
enmansorkester.
Som vanligt i oktober serveras det
ärtsoppa med tillbehör.
Anmälan senast 12 oktober

