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Att ha en identitet är 
något som är viktigt 
för vår självkänsla 

som människor. Inte minst 
våra namn är en viktig del 
av vår identitet. Alla bär vi 
på fl era identiteter. Det kan 
handla om yrkesidentitet, 
om föräldrarollen, om en 
hobby som präglar en som 
människa och så vidare. 
Ofta växlar vi mellan våra 
olika identiteter; Är jag 
med mina barn är det pap-
parollen som är den mest 
tydliga identiteten. När jag 
är i kyrkan är jag pastorn 
för dem jag möter. Är jag 
utomlands så framträder 
min svenska identitet mer 
än vanligt. Självfallet är jag 
allt samtidigt, men i olika 
sammanhang och miljöer 
gör olika identiteter sig mer 
gällande.

Många gånger blir vi det 
andra säger om oss, vilket 
både kan vara positivt och 
negativt. Att få smeknamn 
är en sak, men att få ett 
öknamn är något helt annat. 
I söndagens text så berättas 
det om en kvinna som löd 
under epitetet Synderskan! 
Det står; Nu fanns det en 
kvinna i staden som var 
synderska. Hur kul kan det 
ha varit, allvarligt talat? Hur 
som helst, folket hade givit 
henne en stämpel. Oavsett 
om det var sant eller inte, så 
kan det inte ha varit lätt att 
bära på ett sådant tillmäle. 
Jag tänker på några unga 
tjejer som genom Facebook 
och Instagram blev kallade 
för horor, fejkade bilder las 
ut på dem i utmanade poser. 
Snacket har gått och rykten 
har spridits och så har det 
blivit till sanning och då 
spelar det ingen roll vad som 
är sant, för det har gått för 
långt. Tjejerna har fått en 
identitet de inte ville ha.

Så visst blir vår självbild 
och identitet mycket till, 
utifrån vad andra har sagt 
och tyckt om oss. Därför är 
bland det viktigaste för vår 
identitet och självbild att 
vara och känna sig älskade. 
För alla behöver vi bli äls-
kade, för genom kärleken så 
blir vi till. Men vad händer 
om vi inte känner oss och 
blir älskade? Då kanske det 
blir som författaren Hjalmar 
Söderberg sa; Man vill bli 
älskad, i brist därpå beund-
rad, i brist därpå fruktad, 
i brist därpå avskydd och 
föraktad. Man vill inge män-
niskorna någon slags känsla, 
själen ryser inför tomrum-
met och vill kontakt till vad 
pris som helst. I min roll 
som fängelsepastor kommer 
jag i kontakt med människor 
vars liv har gått sönder och 
i kras, vem är man då? Allt 
för många gånger blir den 
starkaste identiteten att vara 
kriminell, för då är man ju 
ändå någon och kan inge 
någon slags respekt för sin 
omvärld.

Lärjungen Johannes 
skriver om sig själv vid flera 
tillfällen; den som Jesus äls-
kade, det skrev han inte för 
att Jesus skulle älska honom 
mer än andra. Nej, Johannes 
skrev det för att Jesus kärlek 
var det som var det absolut 
viktigaste i hans identitet, 
att vara älskad av Jesus!  Jag 
tror, här är Johannes något 
viktigt på spåret, att det är 
genom kärlek vi blir till. 
Johannes liv fick en helt 
ny mening utifrån att han 
var älskad av Jesus därför 
beskrev han sig själv som, 
den Jesus älskade.

För genom att vi ser på 
varandra med kärlekens 
ögon så bekräftar vi varan-
dra och vi får en identitet 
att vara älskade. För kär-
leken i nära relationer, i 
vänskapliga relationer och i 
relationen till Gud, ger livet 
en ny mening. Vi, Synder-
skan i bibelberättelsen, de 
uthängda tonårstjejerna och 
de fängslade, får en sann 
identitet, vi blir dem vi är 
skapade att vara, Guds äls-
kade barn. 

Låt oss alla därför 
bekänna; Jag är fin för Du 
har skapat mig. Jag är dyrbar 
för Du älskar mig. Skön är 
jag i Dina ögon. En ädelsten 
i Din hand. Därför kan det 
kvitta om någon säger att 
jag är värdelös och dum. In 
i mitt hjärta viskar Du san-
ningen: att jag är värd mer 
än guld. Jag är Din ögon-
sten, Din hemliga skatt. Du 
är glad att jag finns till. Jag 
vill tacka Dig så länge jag 
lever och aldrig glömma vem 
jag är. (Margareta Melin) 

Gud välsigne dig!

Per Kjellberg
Pastor i Surte missionskyrka

Betraktelse

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
missionsförsamling har 
fått en ny pastor efter 
AnneMarie Svenning-
hed som gått i pension.

Efter fjorton års 
tjänstgöring i försam-
lingarna Kållandsö och 
Gillstad/Järpås tyckte 
Leif Jöngren att det 
var dags att röra på 
sig.

– Jag kände att jag 
inte hade så mycket 
kvar att uträtta, säger 
Leif till lokaltidningen.

Det var en ren tillfällighet 
som gjorde att Leif Jöngren 

upptäckte annonsen om att 
Älvängens missionsförsam-
ling sökte en ny pastor.

– Jag bläddrade i tidningen 
och fick syn på platsannonsen, 
samma dag som ansöknings-
handlingarna skulle vara inne. 
Jag slängde iväg mitt CV och 
sedan gick allting väldigt fort. 
Jag träffade representanter 
från församlingen och vi triv-
des gott med varandra från 
första stund, berättar Leif.

Leif Jöngren påbörjade sin 
anställning den 1 februari och 
har nyligen flyttat in i bosta-
den tillhörande församlingen.

– Älvängen är en helt ny 
bekantskap för mig. Tidigare 
har jag bara passerat igenom 
kommunen, det var på den 
tiden jag var bosatt i Väners-
borg och skulle åka till Göte-
borg.

Ursprungligen kommer 
Leif Jöngren från Stock-
holms innerstad, men redan i 
yngre tonåren gick flyttlasset 
till Vänersborg. Leifs första 
arbete blev på bilfabriken i 
Trollhättan.

– Jag jobbade på linan och 
kan fortfarande känna en viss 
ångest och vånda över hur 
min arbetssituation var då. 
Det var arbete mellan sju och 
fyra och du hade ingen aning 
om vad som försiggick utan-
för industrilokalen. Jämfört 
med stämpelklockan är för-
troendearbetstiden guld värd. 
Du vet vad du ansvarar för 
och ska se till att få det gjort. 
Det är ett helt annat liv.

Efter avslutad pastors-
utbildning på Lidingö blev 
första tjänstgöringsplats 
Töreboda 1991. Här blev 
Leif Jörngren kvar i sju år 
innan flyttlasset gick till Kål-
landsö och Gällstad/Järpås.

– Efter fjorton år i samma 
bygd var det dags att röra på 
sig. Det du har gjort bra det 
har du gjort bra och det du 
har missat det har du missat. 
Att det blev just Ale kommun 
och Älvängen som kom att bli 
min nästa arbetsplats var en 
ren tillfällighet. 

Ditt första intryck?
– Jag har fått ett väldigt gott 

mottagande. Jag har inte svårt 
att rota mig på en ny plats och 
det geografiska läge som Älv-
ängen har tilltalar mig.

Beskriv dig själv som 
pastor?

– Jag är ingen evangelist 
och heller ingen skribent. Jag 
ser mig mer som en under-

visare. Ska 
jag predika på 
söndagar ska 
det vara värt 
att lyssna på. 
Det gäller att 
ha med sig 
något, annars 
kan man lika 
gärna vara tyst.

– Vad är det 
tron erbju-
der? Glädje, 
g e m e n s k a p 
och livsgrund 
är nyckelord 
för mig.

JONAS 
ANDERSSON

De kallade henne för 
hora och ryktet spreds

– Nyckelord för missions-
församlingens nye pastor

Glädje, gemenskap och livsgrund

LEIF JÖNGREN
Ålder: 53
Familj: Frånskild, fem söner
Intressen: Musik, matlagning och 
cykling
Favoriträtt: Revbensspjäll
Motto i livet: Allting har sin tid
Aktuell: Som ny pastor i Älväng-
ens missionsförsamling

Leif Jöngren är ny pastor i Älvängens missionsförsamling.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Kyrka för Fairtrade

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Gudstjänst på finska
i Älvängens blå kyrka

lördag 27/10 kl. 16.00

Präst: Satu Rekola

Kyrkkaffe. Välkommen!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

FÖRSAMLINGSDAG
för Skepplanda-Hålanda & Lödöse församlingar

Lördagen den 2 mars kl. 9:30-15:30 i Skepplanda  

församlingshem med temat:  

”Du och jag, Alfred!  

– Tror jag det!”

Hur vårdar vi våra relationer?

Talare: Leg. Psykoterapeut  

Pamela Sjödin-Campbell

Föredrag för alla:  

”Överflödande liv i  

mina relationer”

Valfritt seminarium: ”Längtan efter närhet”

Kyrkoherden i Örby Göran Landgren:  

Föredrag för alla: ”Relationsvård i församlingen.”

Valfritt Seminarium: ”Hur hittar jag min plats i  

församlingen?”

Pamela och Göran talar till både vuxna och ungdomar

och för de yngre barnen blir det särskilt program.

Vi avslutar dagen med en gemensam

Förböns- och lovsångsmässa kl. 14:30.

Kostnad för fika och måltid är 60 kronor per person och 

gratis för barn och ungdomar.

Anmälan sker senast tisdagen den 26/2 till Liselotte Lind 

på tel. 0303-442504 eller till Pia Thorsson tel. 0303-442513.

SÅNGER OCH VITTNESBÖRD
Gudstjänst söndag 3 mars - Skepplanda kyrka kl 17

LP-vänner från Lilla-Edet och Trollhättan medverkar

VÄLKOMNA!

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Söndagen den 24 februari
”Du ska inte tro det blir sommar” men ”Visst ska våren komma”!
Ekumenisk sånggudstjänst i Surte kyrka kl.11.oo

Församlingarnas präster och pastorer
 
Mässa i Nödinge kyrka kl.17.oo H Hultén

Onsdagsträff 27 februari
Surte församlinghem 14.00
Harry Hultén ”Vad säger den här texten?
Fika
 
Gemenskapsträff 28 februari
Bohusservicehus 15.00
Elise Friman – Reseskildring från Kroatien Makarska/Split
Fika

Alla är välkomna!


