Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet
Kristi förklarings dag söndag 26 juli 2020
Kollekten idag går till diakoni i Svenska kyrkan i utlandet, en trygghet för många svenskar
utomlands.
År 2020 har varit ett tufft år för Svenska kyrkans församlingar utomlands, som själva bekostar en
stor del av sin verksamhet. I år har intäkterna minskat drastiskt på grund av coronapandemin.
Caféverksamhet har fått stänga och möjligheten att samla in kollekter har blivit mindre.
Samtidigt har arbetet med att ge andlig gemenskap, stöd och hjälp åt svenskar utomlands fortsatt.
På vissa platser har kyrkorummet kunnat hållas öppet, på andra håll har mötena skett via andra
kanaler.
När det franska samhället stängde ned var Svenska kyrkan snabba med att skapa en frivillig
diakonikår. Richard Aspegrén, kyrkoherde i södra Frankrike, blev samordnare och det var till
honom de kunde ringa, som ville ha hjälp att handla mat eller mediciner. Eller få sällskap. Så här
berättar han:
– Inom loppet av ett dygn fick jag tag i personer längs hela kusten ända till Italien och upp i
bergen som var beredda att hjälpa. Ibland är det ju inte medicinen eller maten det handlar om.
Man vill prata, träffa en levande människa.
Svenska kyrkan i Norge har haft digitala gudstjänster och hållit kyrkorummet öppet för dem som
vill komma in och tända ett ljus En av diakonerna berättar om en händelse:
– När jag stiger in på morgonen sitter han ensam på en bänk. Han har precis tänt ett ljus. Han
berättar att hans farfar hastigt har dött i Covid-19 hemma i Sverige och han har inte kunnat vara
med på begravningen. Nu vill han sitta en stund i kyrkan och tänka på sin farfar. Och han vill
berätta om hur han har det. Om sorgen och saknaden.
Varmt tack för din gåva i dagens kollekt!
Du kan också swisha din gåva till 9016031.
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