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Vem är du ?

Linda Westerberg.

Vem är jag ?

Jag heter Linda Westerberg och är född i 
Stöde som ligger utanför Sundsvall. Jag 
kanske inte känns igen hos alla men jag 
flyttade ner till Tärnsjö för ungefär 1,5 år 
sedan. Jag har varit tillsammans med Arvid 
Jansson sedan 5 år tillbaka och vi har en 
son som heter Albin. Han har hunnit bli 6 
månader. Vi har också en hund, tax, som 
heter Blake. 
På min fritid tycker jag om att träna, jag har 
tidigare spelat fotboll i väldigt många år men 
sedan Albin kom blir det mest promenader 
och lite styrketräning. Jag  håller på att 
komma igång med lite simning också... 
 

Vad gör Du ? 

 

Jag är utbildad sjuksköterska och har tidigare 
jobbat på Akademiska Sjukhuset men jag 
börjar nu som skolsköterska här i Heby 
Kommun. Mitt ansvar kommer att vara 
skolorna i Östervåla, Tärnsjö och Harbo. 
Det känns jättespännande och kul att börja 
jobba inom skolsjukvården. Jag hoppas att 
alla elever kommer att känna att dom kan 
komma till mig och få den hjälp dom vill och 
behöver.  
 

Går Du till kyrkan ibland? 

 

Ja, förutom de vanliga sammankomsterna 
såsom bröllopp, begravning, dop och sånt, så 
går vi på barnsången i Missionskyrkan. Det 
finns ju andra arrangemang också som jag 
besöker... Jag var tillexempel på julkonserten 
som barnkören Glädjefnatt hade i Betel. 
När jag var liten så var jag med i scouterna 
hemma i Stöde,  i många år också. Det var 
jätteroligt, det gillade jag. 

Tror du kyrkan spelar någon roll i 

samhället? 

 

Ja, absolut! Här i Tärnsjö tror jag kyrkan 
spelar en stor roll, för det är ju oftast 
kyrkan/ kyrkorna, som ordnar något som ett 
alternativ till dom som inte vill spela fotboll 
eller hålla på med någon annan sport.  Ta 
bara Cafeét i kyrkan som är öppet för alla 
varje fredag- och lördagkväll. Sen har vi ju 
barnsången... dessutom på sommaren finns ju 
Älvåsa med 24-timmars turneringen och allt 
annat!!! 
Kyrkan satsar mycket på barn och ungdomar 
och det är bra. 
 

Ann Segelsbo


