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Bara en månad kvar för Elise
31 år i Nödinge församling.

I nästa månad går Elise Friman i pension.
Nu får hon mer tid över till familjen och sommarhuset på Brännö.

Vad gör en diakon?

– Det är en diversearbetare. 
Det är ganska sällan som 
någon ringer och är glad. 
Jag samtalar ofta med perso-
ner som har problem i livet, 
man kanske har mist någon 
nära anhörig till exempel. 
Som diakon ansvarar jag 
också för olika grupper, har 
trivselträffar och besöker 
äldreboenden.
Vad förde dig in i Svenska 
Kyrkan?

– Som väldigt liten gick 
jag i söndagsskolan i Haga 
kyrka. Livet rullade på och 
1972 flyttade min familj till 
Nödinge. Jag ville att min 
son skulle gå i söndagssko-
lan, precis som jag gjorde 
som ung, men just då fanns 
det ingen plats. Jag kände 
att jag gärna skulle vilja 
jobba i Nödinge församling 
och snart blev det en tjänst 
ledig.

Hur länge har du jobbat i 
Nödinge församling?

– I 31 år. Tiden har gått 
så fort och det har hänt så 
mycket under den här peri-
oden.
Om du valt ett annat 
yrke?

– Under skolåren sade folk 
till mig att du blir antingen 
försäljare eller politiker. 
Sedan hade jag en dröm om 
att bli sjuksköterska. Det 
kan man säga att jag har 
arbetat som under de här 
åren, fast jag har skött de 
inre såren.
Vad betyder påsken för 
dig?

– Väldigt mycket! Kärleken 
visar sig i att Jesus dött för 
oss alla. Han visar att döden 
inte är slutet utan att det 
finns en fortsättning.
Vad önskar du dig i årets 
påskägg?

– En god hälsa.
Hur ska du leva livet som 
pensionär?

– Jag ska tillbringa mer tid 
på Brännö. Min man har 
varit pensionär i sex år, så 
han har väntat länge nu. 
Jag tänker lära mig att spela 
ukulele. Sedan ska jag bli en 
ännu större resurs för Ale 
Besöksverksamhet. Dess-
utom kommer jag fort-
sätta som ideellt arbetande i 
Nödinge församling.
Vad är det bästa med 
sommaren?

– Det är att åka ut på en 
holme och bara vara. Att 
lägga sig ner, blunda, och 
höra hur vattnet kluckar. 
Fötterna får gärna vara i 
vattnet.
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Namn: Elise Friman.
Ålder: 65.
Yrke: Diakon.
Bor: Nödinge.
Intressen: Familj och barn-
barn, vår hund, promenader, 
sommarhuset på Brännö.


