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Mycket är svårt under coronapandemin, på så många nivåer. Själva sjukdomen är svår. De ekonomiska 
konsekvenserna är svåra. Hindren för att resa och träffa nära och kära känns betungande. Det är kanske  
en begränsad tröst att kyrkan i det läget får en ännu viktigare roll, och också tar den.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.  
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:  
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I coronakrisen har behovet 
av Jourhavande präst ökat 
betydligt, och tiderna har 
också utökats rejält. ”Hit 
ringer människor av alla 
slag”, säger Linköpings stifts 
samordnare, Andreas 
Sneckenberg.

Andreas Sneckenberg hade inte 
varit samordnare mer än ett par 
månader när viruset slog till. 
Normalt håller Jourhavande präst 
öppet året runt på telefon klockan 
21-06 samt chatt söndag-torsdag 
20-24, dessutom finns möjlighet 
att mejla med svar inom 24 tim-
mar. Nu blev det nödvändigt att 
snabbt utöka telefontiden till 17-
08 och chatten till 18-24, alla da-
gar. 

– Dessa tre kanaler bemannas 
av präster runt om i hela Sverige, 
och det har förstärkts ordentligt. 

DE SOM arbetar på Jourhavande 
präst är både kvinnor och män, 
både pensionerade och nu arbe-
tande i församling. Men för att 
värna den totala anonymiteten 
vill Andreas Sneckenberg inte gå 
in på hur många de är, eller vil-
ka de är.

– Samtalen som förs omfattas 
av den absoluta tystnadsplikten. 
De som svarar vet inte vem som 
ringer in eller hör av sig via chatt 
och mejl, inte varifrån de ringer, 
inte ålder eller namn. På samma 
sätt vet den som ringer in inte var 
i landet prästen finns eller i vil-
ken församling den tjänstgör. När 

man ringer in via 112 eller skriver 
via chatten så hamnar man inte 
nödvändigtvis hos en präst i sin 
geografiska närhet, utan det sköts 
slumpmässigt.

MED COVID-19 har oron ökat kraf-
tigt, vilket märks i alla led – hos 
de nationella samordnarna, hos 
stiftssamordnarna och hos de en-
skilda prästerna. 

– Trycket på de olika kanalerna 
ökar, och ärkebiskopen gick ock-
så ut och påpekade hur viktigt det 
är att bedriva själavård på bland 
annat detta sätt under den här ti-
den. Det gav oss också ett myck-
et gott mandat. Då blev det så att 
vi fick ett ökat antal pass att be-
manna, och vi fick hitta fler präs-
ter. Det har gått väldigt bra, och 
det är en glädje att präster anmält 
sig och ställt sig till förfogande 
spontant.

Ser nöden annorlunda ut just nu i 
coronatider?

– All nöd och oro i samhäl-
let dyker också upp i de här sjä-
lavårdande rummen. Så vad som 
händer där ute kommer direkt 
in hit också. Människor är rädda 
för sjukdom, hör till riskgrupper, 
man är rädd för anhörigas skull, 
man har blivit permitterad, vars-
lad, är rädd att bli uppsagd… Det 
kan vara saker man inte kan el-
ler vill tala med familj och vänner 
om. På kvällen och natten finns 
knappast någon annan. Då finns 
den jourhavande prästen som in-
ringaren under anonymitetens 

skydd kan tala med och säga pre-
cis hur det är. Där finns en män-
niska som lyssnar, samtidigt som 
man inte kan råka springa ihop 
på bussen, utan samtalet stannar 
där det är.

Samtalen är viktiga för dem 
som ringer in, men även för präs-
terna.

– Många uttrycker en tack-
samhet att få vara en del av detta 
viktiga uppdrag. När någon ring-
er eller skriver in till jouren vet 

inte prästen vad som ska möta, 
utan bjuds in i något som är. Då 
är uppgiften att vara där, att inte 
rygga tillbaka för det som finns.

ÄVEN FRÅGOR om Gud kommer 
upp.

– Jourhavande präst är en 
tjänst för alla, oavsett om man 
är troende eller inte, om man är 
kristen eller tillhör en annan reli-
gion. Så alla kan ringa. Men man 
vet ju om att det är just Jourha-

vande präst man ringt till, eller 
chattar med. Ibland får de jour-
havande prästerna frågor om 
Gud, eller den som ringer in vill 
delar tankar och funderingar om 
Gud. Kanske vill någon ha förbön, 
ta emot välsignelse, sjunga eller 
höra en psalm. Men det sker all-
tid på den inringande personens 
initiativ. Hit kan alla höra av sig.

Text och foto: 
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Trycket ökar rejält
JOURHAVANDE PRÄST

Andreas Sneckenberg samordnar stiftets bemanning för Jourhavande präst, som fått utökade tider un-
der coronapandemin. 

Hur arbetar 
stiftskansliet  
i coronatider?
– Vi arbetar vidare, i grunden 
som vanligt, men med vissa an-
passningar. De större arrang-
emangen, visitationer, kurser, 
samlingar, går inte att genom-
föra. Men vi gör mycket annat. 
Ett exempel är att vi stöder kyr-
kans ungas distriktsårsmöte som 
nu genomförts på annat, digitalt 
sätt. Konfirmandarbete – det 
finns en grupp på Facebook som 

heter Du är viktig, den under-
hålls som tidigare. Hela vårt fast-
ighetsarbete pågår som tidigare, 
jobbet med lokalförsörjningspla-
ner. KAE-arbetet likadant, för-
valtningen av prästlönetillgång-
arna, servicebyrån som arbetar 
med församlingar och pastorat 
gör det precis som vanligt. Jour-
havande präst kan ni läsa om här 
intill. Det är ett fåtal exempel.

Vårdnäs stiftsgård och stiftel-
serna Gransnäs Ungdomsgård 
och Vadstena folkhögskola har 
det extra tufft nu eftersom dom 
förlorat mycket av sina intäkter. 

Står stiftet fortsatt bakom 
dem?

– Det gör vi. De har under de-
cennier varit stora och viktiga 
tillgångar som vi inte bara ska 
släppa sådär utan vidare bara 
för att vi har tuffa tider just nu. 
Mängden människor som för-
djupat sin kristna tro och som 
haft positiva upplevelser på dessa 
platser är väldigt stor. Vi ser nu 
noggrant över vad som krävs för 
att komma igenom den ekono-
miska krisen på ett sätt som gör 
att vi även framdeles kan främja, 
tillse och förvalta för att bidra till 
församlingarnas gudstjänst, dia-

koni, mission och undervisning.

Vad vill du säga till dem som är 
oroade och saknar stiftet just 
nu?

– Ring! Eller mejla, till den 
som du söker. På stiftskansliet 
och Pilgrimscentrum är vi alla 
i tjänst. Några är inte fysiskt på 
plats på kansliet utan jobbar i-
stället hemifrån, men är fortfa-
rande nåbara precis som vanligt. 
Hör  av dig så gör vi det bästa av 
detta. Vi finns här för er.

... Pether Nordin, 
stiftsdirektor. MAX WAHLUND

HALLÅ DÄR... 
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