
NÖDINGE. Det har vis-
kats en tid, men för-
handlingarna har dragit 
ut på tiden.

I veckan blev det till 
sist klart att Drömhu-
set delar sin lokal och 
får M2 – Hellströms 
fastighetsbyrå som 
granne.

– Jätteroligt. Jag 
älskar verkligen Ale. 
Det är en rolig kommun 
att jobba i, säger mäk-
lare Claes Hellström.

Superlativen haglar ur 
munnen på Claes när han be-
rättar om varför det etable-
rade Kungälvsföretaget har 
bestämt sig för att öppna ett 
kontor i Ale.

–Det är i och för sig ingen 
ny kommun för oss. Vi har 
mäklat här sedan 1974, så vi 
känner oss väldigt hemma 
i Ale. Genom att öppna ett 

kontor så hoppas vi natur-
ligtvis att kunna få ännu fler 
uppdrag. Det kommer hända 
otroligt mycket i Ale kommun 
när väg- och järnväg byggs ut, 
säger Claes Hellström och 
fortsätter:

– Kommunikationerna 
med fem pendeltågstationer 
gör att Ale blir en av Göte-
borgsregionens mest intres-
santa delar. Sedan är det roligt 
att kommunen är expansiv 
och satsar framåt.

M2 får tillträde till lokalen 
i juli och bedömer att bygg-
nationen kan ta drygt två må-

nader.
– Det är inte lätt att få tag 

på hantverkare, särskilt inte i 
juli, men jag hoppas att vi kan 
bjuda in till invigning i början 
av september.

Tre fasta tjänster plus 
chefen själv på halvtid ska 
täcka behovet.

–Det fina med lokalen är 
att vi på sikt kan få rum med 
sex arbetsplatser, så vi har lite 
att växa i, avslutar Claes Hell-
ström.
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NÖDINGE. Vivianne Wet-
terling jobbar som kom-
minister i Nödinge 
kyrka sedan tretton år 
tillbaka. 

Nu är hon en av de 
sökande till jobbet som 
kyrkoherde. 

Bakom sig har hon ett 
stort stöd bland både 
församling och perso-
nal.

När man träffar Vivianne är 
det inte svårt att förstå hur 
hon kan vara så omtyckt. Med 
ett smittsamt leende och vida 
gester talar hon varmt om sitt 
arbete. Både det hon innehar 
och det hon söker.

Vivianne har jobbat som 
präst, komminister, i tret-
ton år och alla har hon ägnat 
åt Nödinge kyrka. Nu, 56 år 
gammal känner hon att det är 
dags att kliva vidare och det 
naturliga steget är jobbet som 
kyrkoherde, eftersom nu-
varande kyrkoherde Renny 
Olausson pensioneras under 
sommaren.

– Jag trivs väldigt bra med 
mitt jobb, men det skulle 
kännas bra att prova något 
nytt. Lite mer av tjänsten vore 
härligt, säger hon.

Som komminister jobbar 
Vivianne vanligtvis med att 

hålla dop, begravningar och 
vigslar, även gudstjänster är 
en stor del av hennes arbete. 

Med åren har hon blivit 
omtyckt av både församling 
och personal och det är många 
som söker sig utifrån för att få 
henne som präst.

Värnar om dialogen
– Som kyrkoherde skulle jag 
värna om dialogen. Jag ser 
mig inte som den med piskan 
i handen som säger hur allt 
skall gå till. Alla skall ha möj-
lighet att påverka, säger hon.

Vivianne vill få personalen 
att arbeta med ett gemensamt 
mål och förbättra situationen 
för alla de människor som är 
ensamma idag.

– Jag vill ändra diakonin, se 
till att fler ensamma männis-
kor kan få besök och någon att 
prata med.

Uppväxt i Danmark
Vivianne växte upp i Dan-
mark, men flyttade till Sveri-
ge redan innan hon fyllt sju. 
Idag är hon bosatt i Göte-
borg med maken Christer och 
hunden Joy.

Innan hon blev prästvigd 
jobbade hon en tid på Lo-
rentzbergsteatern. Både med 
det administrativa, på scenen 
och som statist.

– Jag tror att det hjälpt mig 
att få bättre kontakt med ung-
domar att tidigare ha jobbat 
inom drama. 

Hon påbörjade även en lä-
rarutbildning inom religion 
men kom under tiden under-
fund med att hon ville jobba 
inom kyrkan.

Var ensam sökande
Vivianne är den enda kvinna 
som sökt jobbet som kyrko-
herde i Nödinge kyrka och 
även den enda i stiftet. Därför 
tycker hon och många i för-
samlingen, att det borde vara 
självklart att en kvalificerad 
kvinna skall få jobbet. I syn-
nerhet, då kvinnliga kyrko-
herdar är kraftigt underre-
presenterade i stiftet. 

När annonsen om jobbet 
gick ut var hon den enda som 
svarade. 

Trots det satte kyrkorå-
det in ännu en annons, vilket 
ledde till ytterligare två sö-
kande, män.

– Jag förstår inte nödvän-
digheten i att hitta fler sö-
kande. Jag är fullt kvalifice-
rad, känner till församlingen 
väl och vi behöver kvinnliga 
kyrkoherdar.

ALMA TRISCHLER 

Omtyckt och 
önskad
– Nu vill Vivianne Wetterling bli Ales första 
kvinnliga kyrkoherde

Vivianne är den enda kvinna som sökt jobbet som kyrkoherde i Nödinge kyrka

Från och med nu finns möj-
lighet att lämna in förslag på 
vem som ska utse till ”Årets 
Lars” i samband med Lars-
mässomarknaden i Lödöse i 
augusti. Lådorna finns i år på 
biblioteket i Lödöse, museet 
och på Ica Matkassen. Lådor-
na sitter uppe till månadsskif-

tet juli/augusti. 
För att bli ”Årets Lars” 

krävs Lödöseanknytning, 
genom att vara född på orten, 

eller ha bott på orten, eller 
ha verkat på orten. Helst 
skall hon eller han ha varit till 
nytta eller glädje för Lödöse 

och Lödöseborna.
Förra årets Lars blev Lars 

Löfberg, Lödöses gamla 
elektriker och brandförman. 

Han siktar på att pensione-
ra sig snart och flytta från 
Lödöse till Skåne.

Tidigare års Lars har varit: 

Rune Ekre, Erik Persson, 
Bertil Hedin, Lennart 
Carlsson, Mats Rossing 
och Ida Lagnander, Bertil 
Björk, Per-Olof Eklund, 
Lars Hansson, Ralf Sköld 
samt kaffegänget i försam-
lingshemmet.

Lars-lådor utplacerade i Lödöse

Det var inte lika 
många som van-
ligt som slöt upp, 

men humöret var på topp. 
Vi hade ett lotteribord av 
sällans skådat slag. Företa-
gen i Älvängen hade verkli-
gen skänkt fina priser. När 
lotterna var slutsålda så åt vi 
en god kall  buffé inköpt på 
Kafe Blå. Det var rikligt till-
taget och gott. 

Så tog vår egen lilla sång-
fågel och historieberättare 
Lisbeth till orda. Sen ville 
inte Edith vara sämre så det 
blev lite mer eller mindre 
fräcka vitsar och ännu mer 
sång. Underbart med män-
niskor som bjuder på sig och 
livar upp stämningen. 

Innan vi drack kaffe var 
det lotteridragning. Vinnar-
na blev lyckliga över sina 
fina priser. Därefter blev det 

kaffe och efter kaffet blev 
det utdelning av tandbors-
tar till var och en som var 
där. Sedan blev det auktion, 
vilket var ett lyckat drag av 
Leif. Folk köpte tandkräm 
och listerin på löpande band. 
Kaffe köptes in och skänk-
tes tillbaks för att bli vinst 
igen. Vi tog även upp önske-
mål under kvällen om vad vi 
ville ha för studiecirklar via 

vårt samarbete med ABF till 
hösten. Allt från Akvarell-
målning till sång. Även en 
studiecirkel där vi ska plane-
ra en resa.

Vi vill verkligen tacka alla 
de företag i Älvängen som 
har skänkt så mycket fina 
priser till oss. 

Kerstin Öhman

Det var inte lika många som vanligt som slöt upp till reumati-
kerföreningens årsfest, men humöret var på topp

Reumatikerföreningens årsfestreningens årsfest

Drömhuset får en granne
Mäklare M2 
flyttar in

VÄLKOMNA!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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