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LÖDÖSE. Ida Olenius är 
ny präst i Lödöse för-
samling.

Hon välkomnades 
vid en gudstjänst i S:t 
Peders kyrka förra 
söndagen.

– Jag trivs att jobba 
en bit utanför stan, i 
ett mindre samman-
hang där det blir mera 
personligt, säger Ida till 
Alekuriren.

Det var under konfirma-
tionstiden som Ida Olenius 
första gången slogs av tan-
ken att hon kanske skulle bli 
präst när hon blev stor. 

– Jag hade en stark 
barnatro, visste att Gud 
fanns och att Gud hjälpte 
människor. Det gjorde mig 

intresserad av den kristna 
tron, men det var inget vi 
pratade om hemma. Visst 
gick jag till kyrkan någon 
gång med min mamma, men 
mer var det inte, berättar 
Ida.

Gjorde skillnad
Även om det fanns perioder 
efter konfirmationen där Ida 
Olenius var inställd på att 
göra något helt annat, så låg 
ändå tanken om prästyrket 
kvar och grodde i bakhuvu-
det.

– När jag var 19 år så 
bestämde jag mig för att gå 
en volontärutbildning och 
hamnade i Bergsjöns för-
samling. Jag fick prova på att 
predika och blev hela tiden 
uppmuntrad av omgivning-
en. Jag såg också med egna 

ögon att kyrkan gjorde skill-
nad. Året som volontär gav 
mig den sista knuffen som 
behövdes.

Ida började studera på 
Universitet i Göteborg, till-
bringade ett halvår i Åbo och 
läste de sista två åren i Upp-
sala för att gå i mål med sin 
utbildning.

– Jag var färdig präst i ja-
nuari förra året. I ett år job-
bade jag som pastorsadjunkt 
i Gråbo och i Sjövik, innan 
den här möjligheten dök 
upp. Jag vill gärna arbeta ute 
på landsbygden med öppna 
marker utanför knuten, sä-
ger Ida.

Ditt första intryck av 
Lödöse?

– Det är fortfarande nytt 
för mig. Jag har hunnit besö-
ka museet som verkligen var 
fint. Jag gillar det historiska 
som finns under marken, 
det gör platsen intressant. 
Sedan har jag fått en liten 
kluven bild av Lödöse. Jag 
har förstått att Lödöse väx-
er, att många vill flytta hit 
och att pendeln öppnat nya 
möjligheter. Samtidigt så har 
vårdcentralen och apoteket 
försvunnit från samhället. 
Frågan är hur det kommer 
att bli i framtiden? Det blir 
spännande att ta del av ut-

vecklingen.
– Invånarna som jag möter 

är väldigt trevliga. Jag önskar 
kunna röra mig mer ute vad 
det lider, hittills har det mest 
blivit kontorsarbete. Jag har 
försökt lära känna kyrkorna 
och församlingshemmen i 
vårt pastorat.

Beskriv dig själv som 
präst?

– Jag är lyssnande, jag an-
vänder gärna bilder när jag 
predikar som knyter an till 
hur det är i verkliga livet. 
Vi kan så ofta känna igen 
oss i människorna i Bibeln 
och vad de går igenom. Jag 

tycker också det är viktigt att 
det finns plats för det svåra 
i livet. Det ligger nära i det 
jag gör.

Våren innebär en av 
kyrkoårets stora högtider 
– påsken. Vad säger du om 
den tid som ligger framför 
oss?

– Våren är en härlig års-
tid. Jag blir själv trött av vin-
termörkret och upplever en 
stor skillnad när solen skiner. 
Jag gillar fastetiden och pås-
ken, som är i antågande. Det 
är en speciell högtid. Vi går 
från ångesten på skärtorsda-
gen, genom katastrofen, till 

livet och glädjen.
En kompetens som Ida 

Olenius kommer att kunna 
dra nytta av är att hon är två-
språkig. Idas föräldrar är från 
Finland varför finskan fanns 
med som ett naturligt inslag 
under uppväxten.

– En gång i månaden 
kommer jag att ha gudstjänst 
på finska i Fuxerna kyrka 
i Lilla Edet. Det vet jag är 
uppskattat av församlings-
borna samtidigt som jag un-
derhåller min finska, avslutar 
Ida Olenius.

JONAS ANDERSSON

– Ida Olenius ny präst i Lödöse församling

Predikar på 
svenska och finska

IDA OLENIUS 

Ålder: 28.

Bor: Göteborg.

Familj: Man.

Intressen: Att springa och att 

skriva. I somras vandrade vi 

i Norge för första gången och 

det är förmodligen något vi 

tänker göra om.

Senaste lästa bok: ”På väg 

mot verklighet” av Margit 

Sahlin.

Äter helst: Köttfärssås och 

spaghetti.

Ser helst på tv: Dokumen-

tärserien Akuten på SVT.

Förebild: Det finns flera, 

bland dem Eva Clarängen, 

diakon i Bergsjön församling.

Aktuell: Som ny präst i Lödö-

se församling. 

Ida Olenius är ny präst i Lödöse församling. Hon ser liksom många andra fram mot våren och fas-
tetiden.
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Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS BLÅELDSVÄGEN 16 BOAREA CA 139 M² / 5 ROK

ENERGIPRESTANDA 85 KWH/M² ÅR TOMTAREA 852 M²

ACCEPTERAT PRIS 2 795 000 KR VISAS SÖ 23/3 14.00-

15.00 MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE
Med bra läge i ett mycket omtyckt område kan vi nu erbjuda

en välskött villa i Nödinge, längst in på återvändsgata. Här

bor du nära till både naturen, affärer och kommunikationer.

ADRESS GALLÅSVÄGEN 151 BOAREA CA 62+36 M² / 4 ROK

ENERGIPRESTANDA 136 KWH/M² ÅR TOMTAREA 866 M²

ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 KR VISAS SÖ 23/3 12.15-

13.15 MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

FRILIGGANDE VILLA - CENTRALA NOL
Väldigt charmigt hus med ett bra, högt läge. Smakfullt

renoverat under senare år. Naturen, idrottsplats finns på

bekvämt gångavstånd och förskola ett stenkast bort.

ADRESS SÖRGÅRDSVÄGEN 10, VÅN 4/5 BOAREA CA 96.5 M² / 4 ROK ENERGIPRESTANDA 170 KWH/M² ÅR

ACCEPTERAT PRIS 995 000 KR AVGIFT 4 387 KR/MÅN VISAS ON 26/3 17.30-18.30 MÄKLARE FREDRIK HELLBERG

TELEFON 0303-24 56 52

BR 4 ROK - BOHUS
Äntligen en 4:a på Sörgårdsvägen! Här får du hela 96 kvm med bl.a. 3 sovrum, ett badrum och toalett samt två balkonger.

Lägenheten har genomgått ett flertal renoveringar under de senaste åren och är i ett mycket gott skick.


