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Vem är jag?
Jag är 41 år, gift med en förskollärare. Jag älskar att läsa
böcker och hamnar ofta framför olika serier.
Jag har varit aktiv i kyrkan sedan barnsben och hamnade
även där yrkesmässigt till slut.
Jag spelar piano och spelar gärna rollspel med mina
vänner.

Böner i mörkret
För några år sedan så sammanställde jag en bok vid namn
böner i mörkret för att hjälpa ungdomar med ångest och depression. Det är en bok med böner
från Goth och Emo ungdomar som själva beskriver sin världsbild. Samt några böner jag skrivit.
Prästen och Trollhatten
För ett antal år sedan så fick jag möjlighet att kombinera mitt intresse för trolleri med mitt
arbete som ungdomsledare. Något jag sedan tog vidare till prästarbetet. Främst är det Gospel
Magic jag sysslar med, jag har haft ett antal föreställningar det senaste året i Alingsås under de
stora festivalerna där.
Internet
Jag har sedan 90-talet varit intresserad och aktiv på internet och olika forum. Jag har arbetat
med olika kristendomsforum på communites och var även Webbredaktör för Bibelsajten mellan
2009-2012. Jag driver även sidan http://www.medlemsvk.nu som vill visa på positiva sidar av
Svenska Kyrkan.
Prästostförsäljning
En väldigt givande arbetsuppgift jag hade i Torsby Pastorat var att vid påsk och jul sälja prästost
för Svenska Kyrkans Internationella arbete. Det gav förutom intäkter till välgörenhet också en
möjlighet till många bra samtal med personer som vi inte möter i kyrkan.
Ichtys och Laterna Rock
Jag driver även två företag som ligger vilande för tillfället. Ichtys håller föredrag och utbildningar
om internet, internetsäkerhet för ungdomar, ockultism och arbete med subkulturer.
Laterna Rock säljer prydnadssaker och egentillverkade smycken.
Gudstjänster
Vill ni se en ungdomsgudstjänst kan ni gå in på https://www.facebook.com/8c1b34c4-5d704a04-aa08-e2a3c6e51bf0
Det är den första ungdomsgudstjänsten med våra sommarkonfirmander i Alingsås.
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Arbete
Titel
Arbetsuppgifter
Ungdomspräst/Distriktschef Ordinarie
prästuppgifter,
arbete med
ungdomar.
Pastorsadjunkt
Ordinarie
prästuppgifter.
Ungdomsarbete
samt äldreboenden
Församlingspedagog
Arbete med barn
och ungdomar från
6-25 år. Samt ansvar
för ideella i
församlingen.
Webbredaktör
Dela ut frågor och
organisera
Bibelsajten

Arbetsgivare
Svenska Kyrkan
Alingsås

År
26/1 2016 nuvarande

Svenska Kyrkan
Torsby

25/1 2015 –
25/1 2016

Flertalet
församlingar

1995-2013

Bibelsajten.nu

2009-2012

Studier
Titel
Teol.kand (1995 års)

Skola
Uppsala Universitet

År
2015
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