12

onsdag 10 juli 2019

Nyheter
Samtalsstöd

Företagen
i Mölndal får
en egen präst
Hon har stöttat överviktiga, svårt sjuka och poliser
i olika typer av samtal. Nu
gör prästen Ingela Bergström en nystart som
företagspräst i Svenska
kyrkan i Mölndal.
– Vi vill nå och finnas
till med samtalsstöd för
människor i yrkesverksam ålder, säger hon.
Svenska kyrkan i Mölndal
har tre uttalade ledord: modig, angelägen och närvarande. Som en kyrka i tiden
erbjuder de en mängd olika
tjänster som öppen förskola, barngrupper och pappis
men även stöd för nyanlända, sjuka och människor
med ekonomiska problem
samt gratis samtalsstöd till
alla som hör till kyrkan eller
vistas i kyrkans område. För
att nå människor mitt i livet
har man nu anställt en företagspräst.
Exakt hur Ingela Bergström
kommer att lägga upp arbetet som företagspräst när
hon börjar sin tjänst i slutet
av augusti vet hon inte ännu.
– Det blir ett spännande
uppdrag och jag kommer att
vara lyhörd för vad som efterfrågas. I början handlar det
om att arbeta upp kontakter
med företagen på olika sätt.

Det här är ju helt ny mark och
det ska bli roligt, jag gillar
att utmana mig själv, säger
Ingela Bergström.
Tanken är att företagsprästen ska vara en samtalskontakt.
– Jag ska kunna finnas till
i samtal på olika sätt, enskilt
eller i grupp. Det kan också
vara att hjälpa till att bygga
upp krishantering i ett företag. Jag är är väldigt öppen
för olika vägar att gå, den som
har en idé eller ett förslag kan
mejla den till företagsprästen
via kyrkans hemsida.

Ingela Bergström har stor
bredd i sin arbetslivserfarenhet. Hon är relativt ny som
präst i Svenska kyrkan, kommer närmast från en tjänst i
Lerum. Tidigare har hon i
tjugo år arbetat heltid som
pastor i Svenska Missionskyrkan.
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I krissituationer
är livet på riktigt
och det känns fint
att finnas där när
det behövs
Ingela Bergström

företagspräst, Svenska kyrkan

Brott

Tandläkare avslöjade
– hittade på patienter
Ett 50-tal privata tandläkarkliniker har skattefuskat och även hittat på
patienter, rapporterar
Sveriges Radio.
Klinikerna har avslöjats av
Skatteverket i deras riktade
kontroll. Enligt myndigheten handlar det om ett medvetet fusk.
– Det finns de som fuskar i
den här branschen, och som
fuskar avsiktligt. Och då är
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Det finns de som
fuskar i den här
branschen, och
som fuskar avsiktligt
Mikael Taaler

Enhetschef på Skatteverket

– Ledarskap och samtalsmetoder har alltid intresserat
mig, säger Ingela Bergström,
som under tolv år arbetade
med ledarutveckling i ett
studieförbund.
I samarbete med VG-regionens folkhälsoenhet utarbetade hon en samtalsmetod för
överviktiga. Hon har också
prövat på att arbeta som polispastor i Skövde och sjukhuspräst på Östra sjukhuset.
– Oavsett vad man har gjort
ska det finnas någon att tala
med. Som präst har jag tystnadsplikt och för inga journaler, säger Ingela Bergström
och fortsätter:
– Jag samtalar gärna med
människor och tydligen har
jag en förmåga att vara närvarande i krissituationer.
Då är livet på riktigt och det
känns fint att finnas där när
det behövs. Det är inte alltid
man kan göra så mycket, bara
vara ett lugn.
Ingela Bergström är trygg
i sin kompetens och litar på
sin känsla i sina möten med
människor. Hon beskriver sig
själv som en naturromantiker.
– Jag blev tidigt scout och
scoutledare och att vara ute
i naturen ger mig glädje och
massor med energi.

Eleonor
Ekström-Frisk

eleonor.ekstrom-frisk
@gp.se

Ingela Bergström ska arbeta med det lokala näringslivet och börjar sin tjänst hos Svenska kyrkan i Mölndal i augusti.
Bild: Per Wahlberg

SHORTS & CAPRI
TILL ALLA

DAMER & HERRAR

det i ganska stor skala i förhållande till hur stora de är
som aktörer, säger Mikael
Taaler, enhetschef på Skatteverket, till radion.
De granskade klinikerna
har i snitt undanhållit en
halv miljon kronor från Skatteverket.
Bland annat rör det sig om
dolda patientavgifter och att
klinikerna ger olika uppgifter om antalet patienter beroende på vilken myndighet
de har kontakt med.
Skatteverkets granskning
visar att flera kliniker lurat
till sig pengar från Försäkringskassan, bland annat
genom att hitta på patienter
som inte finns.
Skatteverket kräver nu in
totalt omkring 25 miljoner
kronor från de tandläkarkliniker som granskats.
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Välkomna!
DAM & HERR
S-XXXXXXL
Lillhagsvägen 50. Tel. 51 87 40
Vard 10 –18, lörd 10 –14, sönd 11–15

STOR AUKTION
FRÖLUNDA TORG

Inne i centrum på stora scenen / Torget

Lördag 13 Juli Kl 13.00

Visning och anbud från kl 12.00
Stor uppdragsauktion varvid omfattande konstsamling går
under klubban - mängder av, möbler, inredning, kristallkronor
blandat porslin och annat dekorativt för slott och koja :

Avdelning konst: Från konsthandel som läggs ner stort urval
kvalitetskonst klubbas bort : Flera original av LARS LERIN, Ian
Rusht, E Billgren, L Jirlow, M Pyk, Caroline af Ugglas, A Wiik
Y Edelman, Corneille, PG Thelander, B Lindström, Ian Rusht,
M Hådell, M Lehvonen, M Lang, L Åberg, H Ekegren, Ulrica H
Vallien, Peter Frie, M Hamilton, Jan E Franzen, Peter E Nilson
samt stor samling bronsskulpturer av Andreas Wargenbrant bl a
Statue of liberty, förgyld bulldog, tärningar samt Dalahästen
Avdelning mattor: Spännande kollektion och samling mattor i
strl från 1-20 kvm. Mattor i alla prisklasser och motiv från världens
mest kända mattdistrikt från en av sveriges exklusivaste butiker
som nu är nedlagd ex: Nain, Keshan, Bidjar, Täbriz, Ziegler,
Esfahan samt spännande sortering mattor från mindre by och
nomaddistrikt som Beluch, Hamadan, Afshar, Nahavand m.fl.
Stor avdelning möbler, inredning & mycket annat
spännande: Flertalet byråer, skåp H J Wegner, sängbord, Paret
fåtöljer Torso S Wessly, matsals möblemang i gustaviansk-stil,
fransk lantstil 8-10-12 stolar samt sideboard. Design soffor i gust
& louis+stil, månskens ampel, skulpturer, kandelabrar, vilstol le
Corbusier-stil, gjutjärnsbänkar-näve kvarns-bruk ,blomlådor och
urnor gjutgärn, förgyllt sidebord med marmorskiva i rokoko-stil,
förgyllda baljfåtöljer i empirstil, flera vitrinskåp. Förgyllda
speglar, lampor, Singapore soffa, 4st teakstolar, industristolar,
vikskärmar i snidat trä, klädskåp 1800-tal, kistor, kommoder
punchskåp, bronsskulpturer, 10st kristallkronor i empirstil och
gustaviansk stil 6, 8, 10 armade kronor, korg och piggbotten,
kinesikskt porslin bla kanton, vaser, krukor mm mm.
ENLIGT UPPDRAG WASS AUKTIONSBYRÅ
E-POST: info@wass-auktioner.se
Mob: 0708-662166
Betalningsvillkor: Kreditkort • Kontant •
Faktura • Swish • Räntefritt www.wass-auktioner.se

