Uppsala, den 15 maj 2020

Diakonalt arbete i coronatid
Hej du som arbetar i Svenska kyrkan som stiftsdiakon, stiftspedagog
eller stiftsadjunkt!
Här kommer en hälsning inför sommaren från Kyrkokansliets grupp Support diakoni. Vi har
alla upplevt en tid av stora omställningar i samhället, och detta har i högsta grad påverkat vårt
diakonala arbete.

Fantastiska diakonala insatser
Många av er har mejlat till supportdiakoni@svenskakyrkan.se och berättat om hur ni har ställt
om ert diakonala arbete. Tack vare detta har vi kunnat dela många goda exempel om vad
kyrkan gör med anledning av corona. På Twitterkontot Svenska kyrkan och på
Instagramkontot Svenska kyrkan delar vi nästan dagligen exempel. På Facebooksidan
Svenska kyrkan och på den nationella webbplatsen finns bland annat fem fina filmer som
speglar olika sätt som diakonin kan tänka nytt.
Här kan du se alla filmerna och även ladda ner dem:
Fruktkorgar till personal på äldreboende, Örnsköldsvik: https://vimeo.com/413554841
Köra ut matlådor, Södertälje: https://vimeo.com/415936214
Sångstund för isolerade, Traryd: https://vimeo.com/414666123
Promenader för äldre, Umeå: https://vimeo.com/414666034
Digital träff ungdomar, Össeby: https://vimeo.com/416349423

Stort behov av bemanning för Jourhavande präst
Vi vill uttrycka vår glädje och tacksamhet över att så många stiftsadjunkter finns som en
resurs i Jourhavande präst. Samtalen till Jourhavande präst har ökat med mer än 50% under
våren och vår bedömning är att behovet kommer att kvarstå över sommaren. Därför är vi
tacksamma om ni har möjlighet att ta pass också under sommaren! Kontakta också gärna
pensionerade präster att anmäla sig till stiftets samordnare, om de har möjlighet att hjälpa till.

Korta utbildningsfilmer för dig som arbetar med själavård
På intranätet finns nu ett antal miniföreläsningar med stöd och kunskap för själavårdare och
för de som vill lära sig mer om existentiell hälsa. Utbildare är Cecilia Melder, präst och lektor

i religionspsykologi. I filmerna får du som arbetar med själavård under coronakrisen råd och
inspiration. Filmerna är ungefär 15 minuter långa.

Barn och ungas utsatthet kan öka under sommaren
Inom ramen för kyrkokansliets krisberedskap Support Diakoni, fokusområde barn och unga,
ser vi med stolthet hur församlingar runt om i landet varit kreativa för att möta barn och unga
under den rådande krisen. Vi kan konstatera att mycket av verksamheten har ställts om till
digitala plattformar eller till uteaktiviteter. Samtidigt får vi signaler om att verksamheter i hög
utsträckning ställts in av rädsla för att bidra till smittspridning. Med tanke på att barns och
ungas utsatthet kan öka under sommaren vill vi uppmuntra till att göra satsningar under
sommarmånaderna 2020, perioder som annars är ”lågsäsong” för barn- och
ungdomsverksamhet.

MSB-avtalet – glöm inte att säkra upp inför sommaren!
Svenska kyrkan koordinerar nu handlingshjälp i 72 kommuner. Civilförsvarsförbundets
Frivilliga Resursgruppen har 48, Röda Korset 25 och Stadsmissionerna 2.
Det är viktigt att församlingar som har ett koordinerande ansvar för MSB-insatsen planerar
för att klara av detta under sommaren. Vi behöver då samverka med de andra organisationerna som finns representerade lokalt (Röda Korset, Rädda barnen, Riksidrottsförbundet
och Stadsmissionen) så att vi engagerar volontärer från fler aktörer än enbart Svenska kyrkan.
På så sätt får vi stabilitet under semesterperioderna.
På intranätssidan om MSB-avtalet hittar du all information du behöver, samt även
kontaktuppgifter till ansvarig inom ditt stift.

Söka ekonomiskt stöd från Radiohjälpen – så fungerar det
Det har visat sig att det inte längre är möjligt att ansöka från Radiohjälpens insamlade medel
som enskild församling, eftersom Radiohjälpen inte kan hantera så små ansökningar.
Kyrkokansliet bereder därför en gemensam ansökan i hopp om medel till aktiviteter och
projekt inom Svenska kyrkan under pandemin.
Ni som har en plan för verksamhet som skulle behöva ekonomisk förstärkning under krisen,
kan meddela er stiftsdiakon för samordning eller höra av er direkt till Maria Kjellsdotter
Rydinger maria.kjellsdotter.rydinger@svenskakyrkan.se, telefon 018-169755 eller
0730-77 06 92.

Digital lösning för familjerådgivning sjösätts
Under de kommande veckorna sjösätts den digitala lösning för familjerådgivning som
Kyrkokansliet upphandlat under våren för att möta den ökade pressen på relationer, vilket
också vanligen sker under semestermånaderna. Efter en kortare pilotfas kommer denna
lösning att finnas tillgänglig för digitala samtal (bild och ljud) med krav på säkerhet. Den
kommer dock inte att kunna användas med samtal under den absoluta tystnadsplikten. Mer
information om hur det går till att ansluta sig till denna tjänst hittar ni inom kort på intranätet
under Support diakoni.

Stöd och råd kring diakoni i coronatid
På samlingssidan om diakoni i coronatid finns mer råd, tips och stöd för dig som arbetar med
själavård, barn & unga, äldre och nya svenskar.

Saknar du någon information?
Saknar du något på intranätet som du skulle behöva som stöd? Hör av dig till supportgruppen
för diakoni på kyrkokansliet. Vi nås på supportdiakoni@svenskakyrkan.se.

Med vänliga hälsningar,

Maria Lundberg
Krissamordnare
Avdelningen för Kyrkoliv
e-post: maria.lundberg@svenskakyrkan.se
telefon direkt: +46 18 16 97 21 mobil: +46 730 23 32 70
Skype: maria.i.lundberg

KYKOKANSLIET
POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4
95 00 E-POST: info@svenskakyrkan.se
HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se
TELEFON: 018-16

3(3)

