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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Inbiten Gaisare ny pastor i Surte
På söndag är det installation för Per Kjellberg.

Heltidstjänsten är jämt fördelad på Surte- och Lövgärdets Missionsförsamlingar. 
På ledig tid tittar Per gärna på fotboll och favoritlaget är Gais.

Vad fick dig att bli 
pastor?

– Jag är uppväxt i ett kris-
tet sammanhang, så det har 
funnits med hela tiden. När 
jag blev lite större började 
jag ifrågasätta saker om det 
jag tyckte var äkta. Jag fick 
en ny upplevelse när jag när-
made mig 30 och började 
läsa teologi. Jag fick en ny 
språkdräkt och tron fick nya 
uttryck som jag ville dela 
med mig av.
Om du hade haft ett 
annat yrke, vad hade du 
gjort då?

– Det är svårt att svara på. 
Tidigare arbetade jag med 
missbrukare för Stockholms 
stadsmission och socialför-
valtningen. Mycket hand-
lade om samtal, men även 
en del praktiska saker.
Vilken årstid föredrar du?

– Visst tycker jag om som-
maren, men jag måste 
säga att varje årstid har sin 
charm.

Vad gör du en ledig helg?

– Jag tycker om att bara 
vara hemma. Jag läser en 
del och lyssnar gärna på 
musik. Sedan har jag ett 
väldigt stort sportintresse, 
inte minst gäller det fot-
boll. Jag har ett obehagligt 
stort engagemang för Gais. 
Varför jag håller på Gais? Vi 
kristna måste stå upp för de 
svaga!
Vad känner du till om 
Surte?

– Mitt första minne här-
stammar från 60-talet när vi 
skulle hälsa på mormor och 
morfar som bodde i Kung-
älv. Vi körde igenom Surte 
och då visade mamma husen 
som fanns kvar från raset. 
I vuxen ålder tänker jag i 
första hand på Glasbruket, 
men även bandylaget Ale/
Surte. Det var mitt favorit-
lag, men som du vet så finns 
det ett annat bandylag i den 
serien…
Viktigaste valfrågan?

– Klyftorna ökar och rika 
människor blir rikare. Det 
är en samhällsutveckling 
som jag inte tycker om. 
Rättvisa och solidaritet är de 
frågor som ligger mig när-
mast hjärtat. 
Varför ska folk komma till 
Surte Missionskyrka?

– Om vi ser kyrkan som en 
förening, så är det en plats 
där många olika männis-
kor kan träffas och där tron 
är det som förenar dem. Vi 
behöver gemenskap, då rot-
lösheten tenderar att breda 
ut sig. Kyrkan är en plats att 
träffa vänner och samtidigt 
lämna över det som är job-
bigt och svårt. 
Vilken kändis skulle du 
vilja äta lunch med?

– Det skulle vara kul att 
träffa Bob Dylan. Om vi 
skulle få ett givande samtal 
vet jag inte, men han är en 
idol. Hans texter och hans 
musik är fantastisk.
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Namn: Per Kjellberg.
Ålder: 50.
Bor: Hammarkullen.
Familj: Fru och tre söner, 12, 
15 och 17 år gamla.
Yrke: Pastor.
Stjärntecken: Jungfru.


