Läs på webben

Sköna maj välkommen!
Hälsar vi från Support diakoni där vi hoppas att
vaccineringen kan öppna upp vårt samhälle lite
mera och att vi kan träffas igen.
Samtidigt kommer rapporter om att medarbetare
är slitna efter ett tufft år och att de existentiella
frågorna fortfarande är i fokus i våra församlingar
och på arbetsplatser.
Växjö stift ska tillsammans med sjukhuskyrkan i
Jönköping genomföra en pilotutbildning för
diakoner gällande de existentiella samtalskorten
som är framtagna av Vuxenskolan i Västerås för
att möta det ökade behovet.
Läs gärna mer i nyhetsbrevet om utbildning och andra satsningar som sker runt om i landet.
Vi önskar er alla en fin och ljus vår med minskad smittspridning

Anna Moilanen
Samordnare Support diakoni

Statsbidrag för arbete med socialt särskilt
utsatta under coronapandemin 2021
Svenska kyrkan är en av de organisationer som beviljats
statsbidrag för arbete med socialt särskilt utsatta under
coronapandemin 2021. Stödet är på 5 miljoner kronor. Stödet ska
förstärka befintlig verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälpoch stödinsatser.

Ytterligare medel från MUCF
Trossamfundet Svenska kyrkan har tilldelats ytterligare medel från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till stöd för
socialt särskilt utsatta grupper i coronapandemin. Stödet är på 5
miljoner kronor och kommer fördelas genom ansökan till stift och
församlingar och kan täcka kostnader för hela 2021, även retroaktivt.

JUST NU!
Kyrkokansliet bereder nu ansökningsprocessen och beräknar att
ansökan kommer öppna i slutet av veckan 18.
Ansökningstiden kommer vara 1 månad. Mer uppdaterad information
hittar du på intranätet.

Utbildning existensiell hälsa
Hur samtalar vi på bästa sätt om tiden som är
med pandemi och restriktioner?
Vad har corona fört med sig och hur har den
påverkat oss, vår livssituation och våra
relationer? Hur för vi på bästa sätt samtal om
livsmod, hopp, mening och tro?
Växjö stift erbjuder i samarbete med
sjukhuspräst Thomas Sjöberg en utbildning med
verktyg och metoder för att kunna leda andra i
samtal utifrån "Samtalskort när livet utmanar –
livsmod, livsglädje, livsmening".
Kursen ges digitalt och innehåller teori, praktik
och metodundervisning. Efter avslutad kurs
förväntas deltagaren kunna leda och hålla
gruppsamtal utifrån samtalskorten. Metoden
fungerar både i grupp såväl som i enskild
själavård.
För mer information och anmälan kontakta Karin
Ahlqvist.

Rådslag
Under mars månad, 2021, genomfördes två rådslag om
Svenska kyrkans barn och ungdomsarbete under
pandemiåret 2020. Totalt deltog 21 personer från 10 stift. I
rådslagen framgick att det finns olika men också
gemensamma erfarenheter när det gäller hur församlingarna
har hanterat situationen.
I de flesta församlingar har konfirmandarbetet ställts om
medan det övriga barn‐ och ungdomsverksamhet till stora
delar har ställts in. Orsakerna till detta beror på att
församlingarnas förmåga och beredskap att ställa om, har
varierat. Det framkom också att det finns en tröghet i
organisationen, då sådant som rör datateknik/säkerhet
ibland stod i vägen för det som kunde blivit en digital
omställning.
Upplevelsen är att det på många håll har saknats direktiv för
församlingarna hur det ska hantera situationen och många
arbetsledare har satt arbetsmiljön först och värnat
personalens hälsa/trygghet framför verksamheten.
Rådslaget bedömer också att situationen för barn och unga har försämrats under pandemiåret,
särskilt när det gäller sådant som rör psykisk hälsa och välbefinnande. Det finns också en utbredd
skärmtrötthet då skolan under delar av året övergått till digital undervisning. Det har
uppmärksammats att många barn och ungdomar inte har tillräcklig surfmängd för att klara
deltagande i både fritidsaktiviteter och skola samt sociala medier.
Det uttrycktes också en oro över de verksamheter/grupper, som ställts in under 2020. Går det att
starta upp igen? Eller är det en generation som vi har tappat? Rådslaget ansåg att det behövs göra
någon gemensam kommunikationsinsats för att markera en omstart.

Peter Ekman
Tematisk handläggare för barn och unga

Välkomna till vårens sista

stiftdiakonträff på teams
18 maj kl 9-10.30
Nästa tematräff med stiftsdiakonerna den 18 maj
kommer att handla om nerdragningarna i våra
församlingar och hur det påverkar det diakonala
arbetet. Vi delar erfarenheter med varandra och
bjud gärna med kollegor som kan vara
intresserade av ämnet.
Kontakta Anna Moilanen om du vill tipsa om teman eller vara med på träffarna.

Jourhavande präst fortsätter med
utökade öppettider
Efter ett fortsatt högt tryck på samtal till Jourhavande präst kommer
öppettiderna att vara fortsatt utökade under hela sommaren
kl 17.00 ‐ 06.00.

Läs om samtalsstöd på länkarna:
Jourhavande präst
Samtalsstöd i din församling

Vad är ångest?
Vad händer i kroppen och varför reagerar vi som
vi gör? Svenska kyrkan i Partille har tagit fram en
film med fyra avstnitt där Johanna Olander,
psykoterapeut och teolog, berättar om vad
ångest är och vad man kan göra åt det. Ett bra
och enkelt diakonalt material att sprida vidare.

Svenska kyrkans engagemang i
digitala dagen 15 oktober 2021
Vad är digitala dagen? Digital@Idag är en årlig
och nationell temadag om digitaliseringens
möjligheter och utmaningar. Ini a vtagare ll
temadagen är;:Forum för Omställning, (FfO),
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Lands‐
organisa onen i Sverige LO, Myndigheten för
digital förvaltning (DIGG), Sveriges kommuner
och regioner (SKR) och Statens Servicecenter.
Digital@Idag syftar till att vara en

folkbildningsrörelse där alla som bor i Sverige
upptäcker, visar och deba erar digitaliseringens
möjligheter och utmaningar. Därutöver vill arrangörerna även synliggöra det breda engagemang som
aktörer redan idag har för a ge människor stöd och verktyg a bli mer digitala.
Under 2020 smygstartade Svenska kyrkan sitt deltagande med ett arrangemang kring kultur och
digitalisering i Markuskyrkan.
2021 hoppas vi kunna engagera fler församlingar och stift runt i landet.

Reflektera ovh diskutera
Den digitala dagen är ett utmärkt tillfälle att reflektera och diskutera hur digitalisering kommer att
fortsätta skapa möjligheter och utmaningar för Svenska kyrkan. Dels för att kunna fortsätta vara
kyrka, trots begränsningen i fråga om fysiska möten, men också för att ge extra stöd under krisen. Den
digitala omställningen är en möjlighet att nå människor. Det gäller gudstjänstlivet, kulturlivet och det
diakonala/sociala arbetet som jourhavande präst, men även kyrkans interna arbete. Under
coronakrisen har Svenska kyrkan digitaliserat en stor del av verksamheten och detta är en chans att
uppmärksamma den innovation och kreativitet som sker. Digital idag är en möjlighet att samarbeta
med andra aktörer i nya sektorer som också tänker kring digitaliseringens möjligheter och
utmaningar. Det är också en möjlighet att skapa intern kompetenshöjning.
Hur vi kommer engagera oss har inte beslutats ännu men mer information kommer; till dess, bekanta
er gärna med Digital idags initiativ och kontakta Anna Moilanen för vidare info och samtal om detta
låter intressant.

Utvärdering MSB
Ramboll Management Consulting (Ramboll) har haft uppdraget att analysera de enkätsvar i fritext
som 13 stift och 45 församlingar inkommit med och som handlat om att utvärdera MSB‐uppdraget.
Analysen visar att uppdraget har fungerat bra, att det varit meningsfullt och konkret, att det har
mobiliserat många goda krafter, stärkt befintliga samarbeten och påbörjat nya. Kyrkan har på ett
tydligt och konkret sätt visat sitt diakonala engagemang i samhället. Det finns också ett flertal
församlingar som utfört detsamma, men som inte gått in under MSB‐uppdraget. Församlingar har
utöver detta utvecklat andra former för stöd till ensamma och de i riskgrupp, vilket rapporten visar
på.
Alla stift var positiva till att avsiktsförklaringen ingicks på nationell nivå och tycker att det
underlättade den regionala samordningen, men poängterade samtidigt att det var en avsiktsförklaring
med möjlighet att välja. En klar majoritet av församlingar och pastorat var nöjda med stödet från
stift, nationell nivå och samarbetet med kommunen, och uppdraget har uppskattats av målgruppen.
Rapporten pekar också på brister och förbättringsområden. Det som några församlingar främst tycker
har fungerat sämre har varit otydlighet i ansvarsfördelning, att kommuner inte tagit ansvar för
betallösningar och att flera kommuner har varit oinformerade om uppdraget eller visat brist på
initiativ. 60 procent anser att vägledningsdokument från nationell nivå kom för sent. De lärdomar och
rekommendationer som Ramboll har lyft fram utifrån detta är att vi behöver arbeta mer aktivt med
krisberedskap och planer, öka samverkan med kommun och övriga parter, satsa på rekrytering av
yngre volontären för ökad åldersmångfald och beredskap, tydliggöra roller och ansvar och fokusera
på få och nödvändiga åtgärder som kommuniceras fortlöpande efter behov i en krissituation.
Läs hela Rambolls rapport Utvärdering av MSB‐uppdraget.

Om du hör att någon vill få del av nyhetsbrevet går det bra att prenumerara på
nyhetsbrevet. Har du synpunkter på detta så hör av dig till

anna.moilanen@svenskakyrkan.se
Glöm inte att titta in på vår intranätssida då och då som kontinuerligt fylls på med
information och stöd.
Hälsningar
Anna Moilanen
Samordnare support diakoni
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