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Just nu händer väldigt mycket och det mesta kretsar kring coronaviruset. Saker kan förändras och ställas 
in på kort varsel. Mitt i detta försöker stiftssidan leverera relevanta och intressanta nyheter kring vad som 
händer i stiftet. Har du någon bra idé, någon fråga som bör tas upp? Hör av dig! 
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Runtom i stiftet startar nu 
initiativen för att hjälpa 
äldre och sjuka att köpa mat 
utan att behöva utsätta sig 
för smittorisk. Motala är en 
av de församlingar där 
anställda och frivilliga turas 
om att åka till affären – som 
själv gärna vill hjälpa till.

– Det är verkligen roligt att få 
göra detta, säger Fia Haglund, 
som i vanliga fall jobbar på Öppna 
förskolan Lekallén. Nu har Lekal-
lén i likhet med andra verksam-
heter stängt, och Fia och kollegan 
Jennie Hovlund är ett av de team 
som handlar till behövande för-
samlingsbor.

Projektet startade så sent som 
förra veckan och initiativet togs 
av diakonen Lena Jansson. Allt 
började med en förfrågan från en 
församlingsbo om hjälp att hand-
la. 

– Jag tänkte att vi måste hitta 
en struktur som är hållbar även 
om vi i diakonin inte kan jobba. Vi 
kan ju också bli sjuka, säger Lena 
Jansson. 

– Vi måste hitta ett sätt att 
handla där vi inte behöver lägga 

ut pengar, utan affären kan fak-
turera kunden direkt.

Sagt och gjort – Lena tog kon-
takt med matvaruaffären Östens-
sons ekonomichef Gunilla Lund-
berg. Hon kom rakt ut från ett 
möte där Östenssons diskuterat 
hur de kunde vara behjälpliga i 
krisen, och bland annat pratat om 
att öppna ett snabbspår att hand-
la på faktura. Med några samtal 
och förankring i organisationen 
blev det verklighet.

BÅDE ÖSTENSSONS och Motala för-
samling tipsar nu äldre och behö-
vande om ett telefonnummer till 
församlingen. Dessa ringer och 
anmäler att de vill ha hjälp en viss 
dag, och på morgonen den dagen 
ringer inhandlingsteamet (som 
är olika varje veckodag) upp för 
att ta emot inköpslistan per te-
lefon – allt för att undvika fysisk 
kontakt så långt möjligt, för sä-
kerhets skull.

– Det är verkligen roligt att 
prata med dem som vill hand-
la, man märker att de uppskattar 
hjälpen och även själva samtalet, 
säger Fia Haglund.

Snart är det dags för nästa team 
att ge sig ut på shoppingtur. För-

samlingspedagog Annika Gra-
nath och servicemedarbetare 
Sofia Sjögren från Charlotten-
borgskyrkan tillsammans med 
diakonstuderande Helena Bor-
genback sätter sig i bilen och styr 
kosan mot mataffären. Det är an-
dra arbetsuppgifter än de vanliga 
och det blir en del letande i bu-
tiken, för det är mycket som ska 
handlas.

ÖSTENSSONS PERSONAL kommer 
ut i affären och hejar när de ser 
Motala församlings röda arbets-
västar. Det märks att de är gla-
da och stolta att kunna samarbe-
ta med kyrkan. Känslan är: Nu är 
det kris, och tillsammans klarar 
vi detta och hjälper dem som be-
höver.

Ansvarig diakon Lena Jansson 
är öppen för att justera rutinerna 
om det skulle behövas, framför 

allt då om efterfrågan skulle bli 
väldigt stor. Men så länge har pro-
jektet fungerat väl med de rutiner 
som man etablerat. I dag fylls So-
fia Sjögrens kundvagn med bas-
varor, semlor, även en och annan 
blomma. Det är flera kassar att le-
verera och de som fått assistans är 
nöjda och tacksamma.

– Detta är ett lagarbete! säger 
Lena Jansson. 

– Vi i diakonin är med, den lo-
kala livsmedelsfirman, pastors-
expeditionens personal, kyrko-
herde, griftegårdschef som är 
bilansvarig, kanslichefen, di-
striktens personal – det var tack 
vare att alla hjälptes åt som vi 
lyckades få till detta så snabbt. 

– Men det jag också vill fram-
föra är att vilka lösningar försam-
lingarna än kommer fram till så 
är det alltid bara ett litet komple-
ment. Den stora arbetsinsatsen 
görs av nära anhöriga, goda vän-
ner och grannar. Men om de blir 
sjuka, eller inte kan hjälpa till, så 
ska alla veta att man alltid kan 
kontakta sin församling och höra 
hur de kan hjälpa. 
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Motala ställer om för  
att hjälpa äldre i kristider

HANDLAR TILL BEHÖVANDE:

Diakonstude-
rande Helena 
Borgenback (t 
v) och försam-
lingspedagog 
Annika Gra-
nath kollar av 
vad som fattas 
när de handlar 
åt äldre som 
måste hålla 
sig hemma på 
grund av hotet 
från coronavi-
ruset. Plast-
handskar på 
händerna är 
en extra säker-
hetsåtgärd. 

Det var tack vare att 
alla hjälptes åt som vi 
lyckades få till detta 
så snabbt. 

Lena Jansson, ansvarig diakon.

... Andreas Jansson, 
musiker i Ljungskile 
församling i Göteborgs 
stift, vars tonsättning av 
biskop Martins bön blivit 
uppskattad i hela landet.

Hur kom du i kontakt med bö-
nen, och hur gick det till att du 
skrev sången?

– Jag läste den på en hem-
sida här i Göteborgs stift, och 
kände direkt att bönen var väl-
digt fin. Jag var tvungen att 
sätta mig vid pianot, och tes-
tade att sätta musik till. För-
sta var det lite svårt, den är inte 
skriven för tonsättning främst, 
men det lossnade. När jag väl 
kom igång gick det fort.

Vad har du fått för reaktioner?
– Det har varit väldigt po-

sitivt. Många tycker att det är 
ett bra initiativ. Min tanke var 
att bönen är så fin, att jag vil-
le hjälpa den att spridas ännu 
mer. En hel del kolleger har 
hört av sig och vill ha noterna 
och spela den.

Hur upplever du själv corona-
situationen?

– Det är ju en jättestor för-
ändring. Vi vill inte ställa in 
utan ställa om. Ta ansvar, föl-
ja rekommendationer. Det blir 
därför mer av att webbsända 
saker, alla kanske spelar in nå-
gon liten hälsning eller musik, 
så att de som inte kan komma 
ska få ta del. Och alla har nog 
inte jobbat med det tekniska, 
det måste man sätta sig in i.

En dag går väl detta över och vi 
kan resa igen, vad kan du säga 
till läsarna om Ljungskile?

– Det är en väldigt vacker 
by, precis vid havet. Så när det-
ta lagt sig, att komma på som-
maren eller kanske tidig höst, 
blir väldigt 
fint.
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Andreas spela på 
www.youtube.com 
– sök på ”bön i nö-

dens tid”

Bokrea hos TOMSING 20 - 30 % rabatt på ordinarie priser

info@tomsing.se
0582-15757  0707-575357

Dessutom massor av CD för 
bara 10 kr och noter 5 kr!

www.tomsing.se


