Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet
Kristi förklarings dag söndag 18 juli 2021
Kollekten idag går till diakoni i Svenska kyrkan i utlandet, en trygghet för många svenskar utomlands.
Los Angeles har skakat det senaste året: dels av pandemin, dels av upplopp i samband med
presidentvalet. Mitt i händelserna har Hans och Viveca Bratt Hernberg funnits. De arbetar som präst,
respektive assistent med diakonal inriktning.
– När det skakar i samhället blir kyrkan ett ljus i mörkret. Jag är tacksam för att vi har kunnat finnas
här och vara till välsignelse för folk i dessa situationer. Det är fint att kunna ge lite hopp till
människor genom förbön, säger Viveca.
Många av dem som söker upp henne för samtal jobbar inom nöjesindustrin eller modellbranschen.
Vissa har varit med om sexuella övergrepp. Flera har lockats till staden med en dröm att jobba med
skådespeleri.
– De har kanske blivit lovade guld och gröna skogar men ofta blir det varken eller. Det leder till
frustration och besvikelse hos många, säger Viveca.
I flera fall har hon kunnat hjälpa människor med krossade
drömmar, att komma vidare.
Hans och Viveca har träffat flera ungdomar som råkat illa ut.
Det kan röra sig om allt ifrån övergrepp till psykoser. Vid några
tillfällen har de lyckats hjälpa dem att ta sig hem och haft
kontakt med deras föräldrar.
– Många föräldrar blir väldigt tacksamma. Vi har träffat på dem
som tidigare gått ur Svenska kyrkan och går med igen, berättar
Hans.
Hans och Viveca anstränger sig ständigt med olika typer av
insamlingar för att få församlingens ekonomi att gå ihop.
Varmt tack för din gåva i dagens kollekt! Den går till
utlandskyrkans diakonala arbete. Du kan också swisha din gåva
till 9016031.
Plusgiro: 90 16 03-1
Bankgiro: 901-6031
Swish: 9016031
www.svenskakyrkan.se/iutlandet
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