Läs på webben

Support diakoni vill med årets sista
nyhetsbrev skicka en julhälsning och tacka för
det goda samarbetet som vi haft under detta
pandemiår. Ett år som har präglats av ett
tydligt diakonalt arbete. Skicka gärna
nyhetsbrevet vidare till dem på stiftet och i
församlingarna som du tycker är berörda av
denna information.
Längst ner på sidan finns en länk där det går att
prenumerera på nyhetsbrevet.

Stöd i sorg
Support diakoni har arbetat fram en sida på
intranätet där material till stöd i sorg finns
samlad som hjälp till dem som ansvarar för
sorgegrupper. Under ledning av nätpräst
Charlotte Frycklund har nu tre
sorgegrupper startats på facebook för att möta
upp det behov som har kommit till uttryck i olika
chattforum. Sorgegrupperna leds av en diakon
och en präst och avslutas i början av nästa år.
https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/omsorg

Stadsmissionens rapport
om hemlöshet
Stadsmissionen har precis kommit med en ny
rapport om hemlöshet som visar att människor i
utsatthet har fått det sämre. Stadsmissionen
kommer i sin rapport med konkreta förslag på
hur vi kan förbättra för människor i nöd.
De skriver såhär:
"När det gäller situationen för människor som
lever i hemlöshet eller riskerar hemlöshet så har
framstegen uteblivit. Hemlösheten är utbredd,
och vi möter den varje dag i våra verksamheter
runt om i Sverige. Den berör allt för många –

unga och äldre, nyanlända, arbetslösa och
yrkesverksamma"
:

https://www.stadsmissionen.se/sites/default/files/2020‐12/Stadsmissionen_Hemlos2020.pdf

Digital samtalslösning
Inom ramen för Support diakoni har en digital
samtalslösning för familjerådgivning tagits
fram. Just nu finns efterfrågan att också öppna
upp denna lösning för andra typer av samtal så
som själavårdsamtal (dock inte under den
absoluta tystnadsplikten), sorgesamtal osv.
Detta bereds just nu. Har ni önskemål att
använda denna lösning, kontakta support
diakoni.

Information angående medel från Radiohjälpen och
Myndigheten för ungdoms‐ och civilsamhällesfrågor.
Nu närmare sig året sitt slut och det är dags för återrapportering av de externa medel som
Kyrkokansliet har förmedlat under 2020 inom ramen för Support diakoni.
Återrapporteringen för Radiohjälpen samt de extra verksamhetsmedel som tillsköts ska inlämnas
senast 15 december. Här finns några undantag såsom de som fått sina medel beviljade i ett senare
skede eller som fått förlängd användningstid. Dessa församlingar/enheter har fått detta meddelat.
Medlen som inte använts kommer återtas av Kyrkokansliet genom Kollekt och betalsystemet KOB.
Medel från MUCF till socialt särskilt utsatta grupper ska återrapporteras efter sista
användningsdatum 31/12. Denna återrapportering ska vara oss till handa senast 21/2 2021. Tyvärr
inväntar vi fortfarande instruktioner från MUCF vilka har utlovats till slutet av vecka 50. Länk till
återrapportering kommer att finnas på intranätet senast vid årsskiftet (sista användningsdagen) och
skickas ut till församling och pastorat som fått medel.

Jourhavande präst utökar sina öppettider
Efter överläggning med biskopar och stiftskanslichefer i samtliga stift
kommer antalet timmar i Jourhavande präst att utökas och
administreras i samverkan mellan stiften och nationell nivå. Under jul

och nyår kommer Jourhavande präst (telefon och chatt) att vara öppen
dygnet runt:
Telefon via 112
22.12 kl. 17.00 till 27.12 kl. 06.00
30.12 kl. 17.00 till 02.01 kl. 06.00.
Chatten:
22.12 kl. 20.00 till 26.12 kl. 24.00
30.12 kl. 20.00 till 01.01 kl. 24.00.
https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/samtalsstod‐i‐din‐
forsamling

Sverigefinska
telefonjouren, Papu
Papu kommer att öka sina öppettider under
kommande jul‐ och nyårshelg:
24‐26 december kl 12‐15 och kl 21‐24
31 december‐1 januari kl 12‐15 och kl 21‐24
Andra dagar har
Sverigefinska telefonjouren öppet kl 21‐24.
www.svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin

Svenska kyrkans julsidor
https://www.svenskakyrkan.se/jul
svenskakyrkan.se/suomeksi

Telefonjour för döva
https://www.svenskakyrkan.se/samtalsjour‐for‐dova‐via‐bildtelefon

Support diakoni önskar er alla

En välsignad jul och Ett gott nytt år
och glöm inte att titta in på vår intranätssida då och då som kontinuerligt fylls på med information
och stöd.
https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/corona
Anna Moilanen
Samordnare support diakoni
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