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Förra söndagens be-
traktelse (tack för 
den, Ann-Marie!) 

handlade om vikten av att 
följa Jesus. Det var Johan-
nes Döparen, som gett lär-
ljungarna den uppmaning-
en. Johannes, som skulle 
bana väg för Jesus, ser jag 
som en ödmjuk och tro-
fast person. Han finns med 
också i denna veckas bibel-
text:

”Nästa dag stod Johan-
nes där igen med två av 
sina lärljungar. När Jesus 

kom gående, sade han som 
dagen innan: – Där är Guds 
lamm!”

Lärljungarna följde 
Jesus, de ville se var han 
bodde och stannade hos 
honom den dagen.

Andreas, en av lärljung-
arna, träffade sin bror 
Petrus och talade om vad 
som hänt. Så spred sig det 
glada ryktet vidare: Vi har 
funnit Messias.

Det var orden ”stod där 
igen” jag fastnade för. Vi 
människor har ofta lätt att 

tröttna och ge upp. Men 
inte Johannes, han fullgjor-
de sin uppgift till slutet. 
Och Jesus säger fortfarande 
sitt: Följ mig! 

Men vi som har antagit 
utmaningen, följer vi Jo-
hannes Döparens och lär-
ljungarnas exempel även 
nästa dag och talar om att 
vi funnit Messias?

Ha en bra sommar!

Maj-Britt Jigfelt
Elimförsamlingen, Alafors

”Där är Guds lamm!”
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Skepplanda kyrka
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Musikgudstjänst
”En hymn går opp av fröjd

och hopp”
En doft av sommar framförs av

Nya Motett ensemblen
Dir: Peter Corneliusson
Präst: Lars Ingvarsson

Välkomna!

Starrkärrs församling
- Svenska kyrkan mitt i Ale
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ALE. Den 20 juni beslu-
tas vem som blir 
Nödinges kyrkoherde 
efter Renny Olausson. 
Men trots den starka 
opinionen är valet inte 
självklart.

– Det är egentligen 
bara tre i kyrkorådet 
som inte vill ha Vivi-
anne Wetterling som 
kyrkoherde, men de 
arbetar hårt för att hon 
inte skall bli det, säger 
Jim Karlsson, en av 
medlemmarna i kyrko-
rådet.

Förra veckan skrev Aleku-
riren om Vivianne Wetter-
ling, komministern i Nödinge 
kyrka som sökt jobbet som 
kyrkoherde. Redaktionen har 
mottagit flera brev från upp-
rörda församlingsbor som 
upplever att valet sköts på ett 
oseriöst sätt. Nu har det visat 
sig att samma stämning finns i 

det beslutande kyrkorådet. Så 
till den grad att många som 
yttrat sig vill vara anonyma.

– Jag tycker att det är 
ofattbart att det överhuvud-
taget finns en diskussion om 
vem som skall bli kyrkoher-
de. Det är uppenbart att det 
borde vara Vivianne, säger 
Jim Karlsson.

Han berättar att både för-
samlingen och de anställda 
tydligt framfört att de vill ha 
Vivianne Wetterling som kyr-
koherde, och att facken ställt 
sig bakom de anställda. 

– Tyvärr är det möjligt att 
hon inte blir det eftersom 
många av de i rådet går efter 
piskan och inte vågar framfö-
ra sin åsikt, säger han.

Enligt en enkätundersök-
ning som Alekuriren gjort är 
det sex av rådsmedlemmar-
na som öppet vill ha Vivian-
ne som kyrkoherde, två har 
öppet sagt nej och ytterliga-
re nio vill inte kommentera 
ärendet. 

Utöver dessa, har tre varit 
onåbara. En utav dem är ord-
föranden Anita Engström.

Argumenten för att inte 
anställa Vivianne som kyrko-
herde uppfattas som oklara.

– De säger att de inte vill ha 
en kyrkoherde som jobbat som 
komminister i samma försam-
ling, och att hon inte orkar, 
men det är absurt! Varför 
skulle hon söka ett jobb som 
hon inte orkar med? säger Jim 
Karlsson.

Situationen i rådet upp-
levs just nu som obehaglig 
och stark kritik riktas mot de 
rådsmedlemmar som motsät-
ter sig valet av Vivianne Wet-
terling.

Inger Svensson, vice ord-
förande i rådet, är en av dem 
som inte önskar se Vivianne 
på kyrkoherdeposten. Ett av 
hennes argument är att Vivi-
anne tidigare jobbat som kyr-
koherde i ett annat stift.

– Om hon är så intresse-
rad av att bli kyrkoherde så 

kunde hon be-
hållt sitt tidiga-
re jobb, men det 
gjorde hon inte. 
Hon fullföljde 
inte sitt uppdrag. 
Varför skall vi då 
anställa henne 
som kyrkoherde? 
Säger hon.

Enligt Vivian-
ne själv slutade 
hon som kyrko-
herde enbart för 
att hon inte triv-
des i församling-
en, vilket hon gör 
här.

– Det finns de 
som har bättre 
meriter, säger 
Inger Svensson 
som anser att det 
inte är tillräck-
ligt att Vivianne  
är kvalificerad och 
kvinna, i ett stift 
där det råder brist på kvinnli-
ga kyrkoherdar. 

I övrigt vill hon inte kom-
mentera ärendet.

Den 20 juni beslutas det 
vem som blir nästa kyrkoher-
de inom Nödinge församling 
och stämningen lär förbli skör 

tills dess.
– Det är helt enkelt mygel 

bakom ryggen och ren non-
chalans det handlar om, avslu-
tar Jim Karlsson.

ALMA TRISCHLER

Orolig stämning i Nödinges kyrkoråd
Valet av kyrkoherde sköts dåligt anser många i församlingen

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

reningens årsfest

Drömhuset får en granne

Drömhuset halverar sin lokal och lämnar plats för M2 –
Hellströms fastighetsbyrå.
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