
Åldersnoja och lite mer 

  Vissa siffror vad gäller ålder har för mig känts mer ångestfyllda än andra. Som t ex 
var det jobbigare att fylla 40 än 50. Jag kommer fylla 66 i år och det känns som 
oerhört mycket mer än då jag skulle bli 65. Kanske för att jag är på väg mot 70 som 
känns mycket i min värld. Men jag anar att det inte kommer bli jättemycket 
annorlunda än idag. Och för övrigt så vet man ju inte om man ens kommer dit, vare 
sig till 66 eller 70. Men år och dagar är ju just bara år och dagar. Det viktigaste är 
ju vad man gör med sina dagar. 

 Inget nytt eller revolutionerande att komma dragande med, men dock värt att 
tänka på lite då och då. Det vore ju sorgligt om man efter ett långt liv måste 
konstatera att man inte gjort något av det. Att man inte haft något mål, eller att 
man slösat bort sina möjligheter.  

 Med jämna eller ojämna mellanrum borde man ta sig tid att fundera på vad som är 
kvar av värde av det man gjort. Vad har betytt något för mig och andra? Vad ska jag 
göra med det som eventuellt finns kvar av tid och resurser? Vad vill jag att andra 
ska tänka när de tänker på mig? En ganska läskig och hissnande tanke. Kanske jag 
inte alls betraktas som den jag tror att jag är.  

  På senaste tiden har det av olika anledningar blivit så att jag rensat bort en hel 
del saker och kläder. När jag ser allt det som inte är uttjänt men som jag ändå inte 
vill ha kvar kan man ju också börja ställa sig frågan; vad har jag gjort av mina 
tillgångar? Det är ju inte bara min tid och mina gåvor i form av eventuella talanger 
eller färdigheter, utan också de materiella tillgångar jag fått att förvalta, som 
måste vårdas och tas tillvara på ett ansvarsfullt sätt.  

  Det är så befriande att tänka på att de gåvor vi fått av Gud är inget vi kan köpa 
för pengar. Desto viktigare att vi förvaltar allt Gud ger oss på bästa sätt.  

Jo då, jag vet att jag varit inne på liknande tankar i tidigare ”Åbergs blandning”. 
Men jag tycker ändå för min egen del att det inte är så dumt att ta sig en 
funderare i dessa banor så här i början av året. Fundera på vad du har för mål, vad 
du tror att Gud vill att du ska göra med din tid, talang och tillgångar. Se till att 
förverkliga det du tror kommer att hålla. 

Lycka till och Gud välsigne dig! 

Maggan Åberg 


