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Södra Tjusts pastorat har 
jobbat fram nytt material för 
språkcaféer i samarbete 
med Västerviks kommun, 
frikyrkor och en reklambyrå. 
Nu ska bilderna testas under 
vintern, och de caféer som 
vill kan vara med och testa, 
även utanför pastoratet.

Förväntan är stor när det nya ma-
terialet presenteras på en press-
träff uppe hos kommunen i slu-
tet av september. På plats finns 
Svenska kyrkans diakon Anna 
Ekelund tillsammans med Ka-
tarina Klaar från Hagakyrkan i 
Gamleby och SFI i Västervik, Nils-
Erik Alne från Marieborgskyrkan 
och Elisabet Sjöstrand, integra-
tionsstrateg Västervik kommun. 
De stora mapparna från reklam-
byrån Everday viks upp och de 
elva planscherna plockas fram.

– Vad fint det blev! utbrister 
Anna Ekelund.

– Det här blir ju jättebra!

SNART ÄR också den tredje stats-
makten på plats. Västerviks-Tid-
ningens Ulrik Alvarsson tittar 
uppmärksamt på de stora illus-
trationerna, intervjuar och tar 
anteckningar. I tidningen nästa 
dag skriver han:

”Planscherna tar avstamp i en 
svensk vardag: De kan handla om 
naturen, sjukvården eller frågor 
som rör jobb. På ena sidan finns 
detaljrika illustrationer med fi-
gurer och miljöer med anknyt-
ning till temat. På baksidan finns 

ett antal frågor som deltagarna 
kan beta av.” 

Och i webtidningen Dagens 
Västervik står det: 

”I Västerviks kommun finns 
det 5–8 språkcaféer i gång.

– Det är full rulle där och 
många nyanlända vill lära sig 
prata bättre svenska och det är 
ett sätt att lära sig prata. Det är 
inte som att studera svenska på 
SFI, utan det är vardagssvenska 
som man vill lära sig, säger Anna 
Ekelund.

Hon tycker att Västerviks 
kommun har lyssnat till behovet 
som finns.”

Medierna är nöjda – nu hoppas 
vi att besökarna på språkcaféer-
na också blir det. Om någon an-
nan församling vill vara med och 
pröva planscherna går det bra att 
kontakta Anna Ekelund.
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Nu är det snart dags för 
årets upplaga av mänskliga 
rättighetsdagarna, som äger 
rum den 14–16 november i 
Linköping. Temat för i år är 
”Rätten till hälsa”. Svenska 
kyrkans programbidrag har 
tonvikt på existentiell och 
andlig hälsa.

Svenska kyrkan är en av huvud-
arrangörerna till MR-dagarna. 
I kyrkans arbete är hälsoaspek-
ten ständigt närvarande. God 
hälsa, inre och yttre, berör hela 
människans existens. I det dia-
konala arbetet omsätts kristen 

tro i handling genom omsorg om 
medmänniskan och skapelsen. 
I församlingarna möter vi dagli-
gen människor som lever med fy-
sisk eller psykisk ohälsa, det kan 
handla om liv och död, men ock-
så mer vardagliga frågor av exis-
tentiell karaktär. 

Svenska kyrkans program på 
årets MR-dagar fångar upp olika 
dimensioner av kring existentiell 
och andlig hälsa. Med detta som 
utgångspunkt ges olika exempel 
på praktiskt arbete, exempelvis 
sjukhuskyrkan, suicidpreven-
tion bland unga och Act Svenska 
kyrkans arbete med psykosocialt 

stöd i humanitära kriser.
Kansliet söker efter enga-

gerade volontärer med intres-
se för mänskliga rättigheter 
som vill hjälpa till att arrang-
era årets största MR-event. Vo-
lontärerna på Mänskliga Rät-
tighetsdagarna är viktiga för 
genomförandet av årets kon-
ferens och bidrar till att ge 
besökarna en bra upplevel-
se. Du får också en unik chans 
att träffa engagerade debattö-
rer och rättighetsaktivister och 
insyn i hur Nordens största kon-
ferens för mänskliga rättigheter 
fungerar bakom kulisserna. 

Existentiell och andlig hälsa tema på årets MR-dagar

NYTT MATERIAL TILL SPRÅKCAFÉER

Planscher ska visa svensk vardag

Volontärerna på Mänskliga Rät-
tighetsdagarna bidrar till att ge 
besökarna en bra upplevelse. 
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På MR-dagarna i november behöver man biljett för att komma in – men som volontär är det gratis.  
Oavsett hur man gör blir det mängder av spännande seminarier och samtal. Jag går dit och kommer  
att skriva om det på den här sidan. Allra mest nyfiken är jag faktiskt på våra egna föreläsare  
Anders Facks och Frida Carlsson, som talar om suicidprevention. Ett viktigt ämne.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.  
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:  

Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

Vill du  
vara med?

●● Anmäl dig som rumsvolon-
tär, informationsvärd, registre-

ringsvärd eller pressvolontär. 
●● Läs mer och skicka in din  

ansökan på:  
mrdagarna.nu/for-volontarer  

eller mejla: hanna.dahlander 
@mrdagarna.se 

Nils-Erik Alne,  
Katarina Klaar,  
Anna Ekelund och 
Elisabet Sjöstrand 
packar upp de nya 
planscherna. Nu ska 
de komma till nytta. 

Planscherna tar tar upp allt ifrån hur  
Sverige styrs till vardagsnära frågor,  
högtider och årstider. 

FASTIGHETSDAGAR I STOCKHOLM 
20-21 november 2019
För att se hela programmet samt anmäla sig, gå in på:
https://delegia.com/app/netattm/attendee/page/87793
Välkomna till ett givande utbyte om Kyrkans fastigheter / Styrelsen för SKIF


