
40  |  alekuriren   |   nummer 32  |   vecka 39  |   2006

40  |  alekuriren   |   nummer 25  |   vecka 25  |   2007

Under onsdagen hölls 
det omdiskuterade kyr-
koherdevalet. Utanför 
Surte församling sam-
lades omkring 50 per-
soner för att visa sitt 
stöd för Vivianne Wet-
terling. Men det dröjer 
än tills allmänheten får 
veta vem som blir nästa 
kyrkoherde.

– Vi vill ha Vi-vi-anne, vi 
vill ha Vi-vi-anne, vi vill ha Vi-
vi-anne, så ljöd 50 röster ut-
anför Surtes församlingshem 
där kyrkorådet satt och beslu-
tade i onsdags.

Halv sju på kvällen stod det 
en folkmassa på omkring 30 
personer med plakat och skyl-
tar. Alla med samma budskap, 
att de vill ha Vivianne Wetter-
ling som kyrkoherde.

– Vi hoppas att det hjälper 
nu när så många kommit för 
att stötta henne, säger en av 
de många uppmanarna. 

Under halvtimmen som 
följde kom det ständigt nya 
personer, såväl gamla som 
unga, med små barn som tro-
ligen blivit döpta av Vivian-
ne. När klockan väl slog sju 
var de omkring 50 personer 
som samlats. 

Det var under måndagen 
som Heléne Egeberg star-
tade en telefonkedja och upp-

manade alla att komma och 
visa sitt stöd utanför mötet.

– Med tanke på att vi bara 
hade två dagar på oss, har det 
kommit mycket folk, säger 
hon, samtidigt som hon sätter 
upp lappar lite här och var 
med texten, Vivianne Wet-
terling.

Under timmen som följde 
var det många upprörda röster 
som hördes.

– Många präster har pas-
serat mig, men aldrig en som 
Vivianne, så rak och ärlig 
och omtyckt av alla. Hon ser 
alla människor, säger Elsie 
Friman en annan av uppma-
narna. 

Trots upprördheten blev 
kvällen lugn. Efter en halv-
timmes demonstrativt stående 
utanför ingången med plakat, 
gick de och ställde sig utanför 
fönstret där mötet hölls. Där 
ropade de ”vi vill ha Vivianne” 
tre gånger och stod sedan kvar en stund och pratade upprört sinsemellan.

– Om de inte väljer Vivian-
ne får de gå till kyrkan själva, 
för det gör inte jag, säger Lis-
beth Hirsh och det är många 
som håller med henne. En hel 
skara människor är fast be-
slutna att sluta gå till kyrkan 
om de inte får Vivianne Wet-
terling som kyrkoherde.

Först under måndagen den 
25 juni, får allmänheten veta 
vem som blev vald.

– Protokollen måste juste-
ras först, säger Åke Johansson 
i rådet.

ALMA TRISCHLER

Lisbeth Hirsch, är en av de femtio personer som i onsdags stod utanför Surte församlings-
hem. Plakatet har dottern skickat hela vägen från Nösund för att visa sitt stöd. 

 En hel skara människor är 
fast beslutna att sluta gå till 
kyrkan om de inte får Vivi-
anne Wetterling som kyrko-
herde.

Oj vad tiden går
Det har redan gått ett år,
sen ni blåste era vänner,
och nästan alla som ni 

känner.
Då ni gick till prästen

och kom sen direkt till mid-
sommarfesten.

Vi lyckades på hippa och 
sexa iallafall er fånga

på den festen var vi många.
Man kan undra

blir det någon bröllopsfest 
innan ni fyller hundra.

Hälsningar från era vänner 
och resten, som gärna 

kommer på festen.
Grattis på ettårsdagen.

Tiden går alltför fort
men nu är det hela gjort
Min sista arbetsdag på 

Miljö- och bygg är över
Och nu får staten ge mig klöver

till det jag behöver.
För uppvaktning med glas-

skål, tårta, presentkort, 
bilder, dikt och sång

samt blommor i stora fång
vill jag nu Er alla som varit 

inblandade i detta
Er hjärtligt och 
innerligt Tacka
Från en snart 

blivande pensionär
Gun Romberg

Ett stort tack till alla er som 
ställde upp på min 70-årsdag 
och bidrog till soarén på 
Aroseniusskolan för Barn-
cancerfonden. Den totala 
summan blev: 38.969 kr inkl. 
direkters. till Barncancer-
fonden. Jag tackar Kafferast 
för en mycket uppskattad 
underhållning med förstärk-
ning av Sten och Börje där 
gaget gick till insamlingen. 
Jag tackar också för alla 
blommor och presenter. 
För dansmusiken svarade 
Rolett:s 3 glada gossar från 
Älvängen som spelade en 
underbar musik.

Ett hjärtligt Tack
Sven Rydén

Vigsel mellan
Michael Sporrong & 

Waritsara Thawonsalee
Sönd 24 juni 

Hålanda hembygdsgård 
Friluftsgudstjänst

Stort stöd för Vivianneivianne 
i kyrkoherdevaletet

Omkring 30 personer med plakat och skyltar hade samlats 
för att framföra sin önskan att få Vivianne Wetterling som 
kyrkoherde.

alive!alive!alive!
Lördag 18 augustiLördag 18 augusti
klockan 13.00-01.00klockan 13.00-01.00
Furulundsparken, AlaforsFurulundsparken, Alafors (3 mil norr om Gbg)(3 mil norr om Gbg)

FamiljedagFamiljedag  13.0013.00 -- 17.0017.00 
Fri entréFri entré
• Småstjärnor som Elvis• Småstjärnor som Elvis
• Storbild med The King• Storbild med The King
• Blue’n joy ”Kritikerrosad sångkör”• Blue’n joy ”Kritikerrosad sångkör”
• Elvis-shop• Elvis-shop
• Barbeque och stor servering• Barbeque och stor servering

RocknightRocknight  
18.0018.00 --01.0001.00 
150:150:-- förköp förköp
På scen:På scen:

• Uncle Jam• Uncle Jam
• Blue’n joy• Blue’n joy 

”Kritikerrosad sångkör””Kritikerrosad sångkör”
• Glenn Karlsson• Glenn Karlsson 

”Göteborgs egen Elvis””Göteborgs egen Elvis”
• Robert Thore• Robert Thore 

”No Tjafs” Andersson”No Tjafs” Andersson
Elvis Forever AleC 2
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BOKA BILJETT & BOENDE!www.elvisparken.se

Göteborgsvägen 77 
Tel 0303-74 91 05 

www.maklarhuset.se

ALE KOLLANDA
Sommarstuga eller året om boende? 
Du väljer. Mindre hus om 47 kvm boarea. 
Allrum, sovrum, kök, bastu, TC, varmt o 
kallt vatten. Möjlighet fi nns att installera 
dusch alt. duschkabin.  Förbrett för mull-
toa. Laminat på samtliga golv förutom 
tvättrum/bastu. Tomt 802 kvm. Utgångs-
pris 450 000:


