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Det svåraste ämnet att skriva om på denna sida är diakoni. Verksamheten är ofta omgärdad av sekretess. 
Och frågan är vad diakoni bör vara: ska kyrkan göra saker som egentligen är hemtjänstens eller socialtjäns-
tens uppgift? Men ett är säkert, diakonin hjälper många.

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

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

Den andra vågen av corona-
smittan är över oss fullt ut. 
Församlingarna hänger i – 
tusentals matkassar har 
inköpts och levererats runt i 
hela stiftet. Och på vägen 
blir det också tid för trevliga 
och viktiga samtal.

Lars Linnarsson ser sig om i den 
ganska tomma butiken Ica Fyren i 
centrala Valdemarsvik. Hit kom-
mer mycket färre än tidigare för 
att handla – människor stannar 
hemma.

Lars skjuter shoppingvagnen 
framför sig och har handlingslis-
tan i ena näven. Det är tisdag, vil-
ket innebär dags att handla till de 
församlingsbor som behöver.

– Jag gillar verkligen det här, 
det är bra för oss att vara ute och 
vara synliga, säger Lars.

– Sportintresserad som jag är 
så tycker jag att det är bra att spe-
la varannan match på bortaplan, 
så att säga. På det här sättet träffar 
vi även dem som inte läser predi-
koturerna.

Lars Linnarsson var kyrkoher-
de på Västra Vikbolandet i 11 år. 
Nu har han tagit ”steget ner” och 
blivit vanlig komminister igen, i 
Valdemarsvik.

– Det är helt underbart, nu får 
jag göra det jag är utbildad till 
igen. Inget mer skrivande av stra-
tegiplaner utan gudstjänstfirande 
och kyrkliga handlingar, perfekt!

Men coronaspridningen har 
förstås stoppat mycket av det för-
samlingen vanligen gör. Samtals-
grupperna för daglediga är sat-
ta på paus. Istället blir det alltså 
bland annat matinköp.

MED OSS på shoppingrundan är 
församlingspedagog Ingela Jans-
son och diakoniassistent Mari 
Stridh-Johansson. Alla tre har 
suttit på förmiddagen och tagit 
emot samtal från församlingsbor 
som behöver hjälp. Då finns det 
tid att samtala också, något som 
många kan ha ett stort behov av. 
Man lär känna varandra och blir 
vänner. Och efter flera månader 
vet Ingela, Mari och Lars att det 
är viktigt att beställningarna blir 
rätt:

– Nu blir det katastrof, utbris-
ter Ingela. Det finns ingen tapas-
bricka! 

Även frysta wienerbröd 

verkar saknas – men en anställd i 
butiken lyckas hitta en påse inne 
på lagret. Men tapasbrickorna är 
slut.

När påsarna fyllts förses de 
med adresslappar och ställs åt si-
dan för att sedan köras ut av bu-
tiken. Allt sker så coronasäkert 
som bara möjligt. Kostnaden fak-
tureras direkt till kunden av Ica-
butiken, som alltså tar hela den 
eventuella ekonomiska risken. 
Men det gör man gärna, enligt 
butikschefen Stefan Gustavsson:

– Vi tog kontakt med kyrkan 
direkt i våras, det kändes som en 
självklarhet att ställa upp. Och 
det har fungerat väldigt bra.

EN AV dem som fått hjälp med mat-
inköpen sedan i april är 74-åriga 
Louise Karlsson:

– De gör ett fenomenalt arbete! 
Allt går bra, jag är evigt tacksam 
att de finns.

Louise känner Ingela Jansson 
sen tidigare, men nu har hon bli-
vit god vän även med de övriga 
som hjälper till i församlingen.

– Det känns som att man känt 
varandra länge. Detta är viktigt 
för mig, dels för att undvika smit-

tan, men också eftersom jag blivit 
dålig på sistone och fått svårt att 
gå. Jag bor tre trappor upp i hu-
set, så det här är jättebra för mig.

Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap (MSB) har 
under coronakrisen samordnat 
och stöttat insatserna för att hjäl-
pa riskgrupper, men avvecklar nu 
sin del av arbetet. Generaldirek-
tör Dan Eliasson skriver i ett brev 
till Sveriges frivilliga:

”Ni avlastar och förstärker när 
offentliga aktörer sätts under 
press. Ni stöttar och uppmunt-
rar enskilda och ni ser dem som 
drabbas hårdast av krisen. Ert 
engagemang och er uthållighet 
under den här krisen har visat på 

styrkan i detta. Jag vill därför rik-
ta mitt varma tack till alla er som 
deltagit i insatser under pande-
min. Ni är många tusentals frivil-
liga som under flera månaders tid 
ställt upp för era medmänniskor 
och för samhället.”

STIFTSDIAKON SUSANNA Löfgren, 
som hjälpt till med koordinering 
av kyrkans insatser, instämmer 
i generaldirektörens ord och på-
pekar att tacket lika mycket gäl-
ler alla de kyrkans anställda som 
i någon roll engagerat sig i diako-
nalt arbete.

– Det är ganska få församlingar 
i stiftet som varit med i det MSB-
ledda samarbetet. Med eller utan 
MSB är huvudsaken att vi fortsät-
ter det goda arbetet. Det kommer 
att behövas ett bra tag till.

Trots allt har behovet av hjälp 
med matinköp minskat något. 
Susanna Löfgren har tittat på sta-
tistik över utfört arbete och sett 
en mycket kraftig topp under vå-
ren. Nu ligger nivåerna klart lägre 
på många håll.

Även i Valdemarsvik denna 
vecka är det klart färre in-
köpsönskemål än tidigare, bara 

fyra stycken mot ibland 20-25 
stycken i våras. Vi återvänder till 
Ica Fyren för att fråga vad det kan 
bero på.

– Vissa har nog ordnat med an-
nan hjälp, säger Lars Linnarsson.

– Men jag tror att vissa fak-
tiskt struntar i försiktigheten nu 
efter drygt ett halvår. De står inte 
ut utan går och handlar ändå. Nå-
got ska man dö av, vad ska det bli? 
Ensamhet? 

I slutet av varje runda i affären 
brukar Mari, Ingela och Lars all-
tid samla ihop några matkassar 
med basvaror för sådär 300-350 
kronor och dela ut till behövande 
i samband med gudstjänster och 
samlingar. Fattigdomen och de 
basala behoven ökar.

Även Susanna Löfgren får in 
rapporter, från hela stiftet, om 
coronakrisens ekonomiska ef-
fekter.

– Vi ser ökad fattigdom. Nu är 
det inte bara de som ”brukar” 
vara fattiga som är det, utan även 
”vanliga Svenssons” .

– Därför måste vi fortsätta ar-
betet.
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Kyrkans hjälp är ovärderlig
MATLEVERANS UNDER PANDEMIN:

Lars Linnarsson och Ingela Jansson i glatt samspråk med butikschefen Stefan Gustavsson. 
Mari Stridh-Johansson bockar av på inköpslistan. 

●

Inköpsönskemålen noteras noggrant.

Det är helt underbart, 
nu får jag göra det jag 
är utbildad till igen. 
Inget mer skrivande 
av strategiplaner utan 
gudstjänstfirande och 
kyrkliga handlingar, 
perfekt!

Nytillkommet: 
Del 2 av 7 orgelförspel till folkliga psalmer
12 genre-mässor (Blues - Bossa Nova - Dansband 
- Dixie - Jazz - Pop - Reggae - Samba - Soul -  
Svensk folkmusik - Sydamerikansk folkmusik - Tango)

OSLAGBARA PRISER PÅ
Orgelpallar - Flygelöverdrag - Körpallar
Körsjalar - Slipsar - Flugor - Podier  
iPad-stativ med pedal - LED-lampor 

Sacralmusic.se finns för Er!

Allt fraktfritt!


