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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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Firar jul med sina nära och kära 
Vivanne Wetterling är kyrkoherde i Skepplanda pastorat sedan tre år tillbaka.

På julen sjunger hon gärna psalmer.
Julklappar är hon inte noga med, viktigast är ett firande tillsammans med nära och kära.

Vilken högtid ligger dig 
varmast om hjärtat?

– Den högtid som betyder 
mest för mig personligen är 
långfredagen. Då får man 
lov att vara allvarlig, tänka 
igenom vad livet inneburit. 
Det får mig att tänka på vad 
vår herre gjorde för oss den 
dagen.
Vad betyder julen för dig?

– När vi går in i advent och 
i juletid tycker jag att vi ska 
anstränga oss ännu lite mer 
för att få folk att må bra, få 
tröst och känna glädje. Jag 
känner att min uppgift är att 
få dem i min närhet att må 
bättre. Julen är för övrigt en 
härlig högtid.
Vad kan du inte vara utan 
på jul?

– Det är många saker, men 
jag kan definitivt inte vara 
utan mina nära och kära. 
Julen är en tid då jag gärna 
sjunger psalmer. Julklappar, 
julmat och sådant kan jag 

däremot vara utan.
Vilken julpsalm tycker du 
är finast?

– Jag har en favoritpsalm 
som faktiskt råkar vara en 
julpsalm. ”Det är en ros 
utsprungen” tycker jag är 
väldigt vacker och den spe-
lades bland annat på min 
mormors begravning.
Om du fick ge bort en jul-
klapp, vad som helst och 
till vem som helst, vad 
skulle det bli?

– Det skulle vara ännu fler 
besök hos äldre männis-
kor. Att alla skulle kunna få 
ett glas glögg, en present 
och att ingen skulle behöva 
somna ensam på julafton 
vore den bästa klappen av 
alla. Det finns tyvärr många 
ensamma människor i vårt 
land och för en del är julen 
outhärdlig.
Vad står överst på din 
egen önskelista till 
tomten?

– Jag tittar gärna på gamla 
filmer, så det vore helt okej 
om tomten kom med det.
Hur firar du jul?

– I år har jag julbön i två 
kyrkor. På juldagen är jag 
faktiskt ledig. Då tar vi med 
mamma till Toltorpskyrkan 
och sedan går vi hem till oss 
och äter mat. Då ansluter 
även sonen. Innan jul ska jag 
faktiskt ha semester för att 
åka till Danmark och träffa 
släktingar.
Vad har du för förvänt-
ningar på 2011?

– Jag har varit här i tre år 
nu och det känns riktigt bra. 
Inom den Svenska kyrkan 
finns det olika tolkningar 
inom det teologiska områ-
det. Jag jobbar för att alla 
ska få plats. Min förhopp-
ning är att gamla traditio-
ner ska kunna förenas med 
nytänkande.

JONAS ANDERSSON
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Namn: Vivianne Wetterling
Ålder: 59.
Bor: Mölndal.
Familj: Man, vuxen son, och 
en hund.
Stjärntecken: Lejon.


