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Var finns Jesus? I det diakonala är han kanske allra mest tydligt närvarande, tänker jag efter ett besök 
i  Sankta Clara kyrka i Stockholm. Det blev gott om tårar hos alla närvarande när ett 15-tal ungdomar 
från Åkerbo församling utanför Linköping delade ut vad de samlat in till nödlidande i huvudstaden.
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I somras var en grupp 
konfirmander från Åkerbo 
församling i Linköping på 
besök i Sankta Clara kyrka 
i Stockholm. Nöden de såg 
gjorde så stort intryck att de 
bestämde sig för att göra en 
stor insamling. I förra veckan 
var de tillbaka – med 60 
fyllda flyttkartonger.

59-årige Peter Andersson är först 
ut i kön denna tisdagförmiddag. 
Han plockar med sig några städ-
prylar och en påse med mat. Han 
tittar på ungdomarna från Åker-
bo och utbrister:

– Änglar. Tack! Ni är änglar!
Peter Andersson är en av dem 

som kommer regelbundet till 
Clara kyrka vid utdelningarna 
som äger rum varje vardag för-
middag. Han är bostadslös.

– Just nu bor jag hos en kvinn-
lig bekant, men jag åker ut på 
söndag. Så då gäller det att hitta 
nytt boende. Det är en lite prekär 
situation, säger han med vad som 
ger intryck av att vara en mild 
underdrift.

– De som kommer hit och job-
bar är änglar, upprepar Peter.

– Utan dem skulle många gå 
under.

Under tiden har kön ringlat sig 
framåt. Män och kvinnor i alla 
åldrar vandrar längs de uppställ-
da borden medan ungdomarna 
hjälper dem att välja. Tandbors-
tar, tandkräm, barnmat, blö-
jor, välling, schampo, kläder och 
skor i alla storlekar är saker som 
inte finns i utbudet varje dag, 
men nu delas de ut.

SOM UTOMSTÅENDE är det omöjligt 
att hålla tårarna tillbaka när man 
ser de luttrade, ärrade männis-
korna på ena sidan bordet, och på 
den andra ungdomarna som med 
totalt fokus och uppmärksamhet 
hjälper till för att ta fram de plagg 
och föremål som kan behövas. 
En man i ledet talar ingen svens-
ka, men behöver ett par nya skor. 
Han får hjälp att hitta ett par pas-
sande kängor i storlek 42.

Diakon Yvonne Kerygman från 
Sankta Clara kyrka håller ord-
ning och ber de hjälpbehövande 
att avancera framåt eftersom fler 
står och väntar i kyrkans mitt-
gång. Totalt är det ett hundratal 
personer som får hjälp under den 
timme utdelningen pågår.

– Att Åkerboungdomarna 
kommer just precis nu är ett bö-
nesvar, säger Yvonne Kerygman.

Verksamheten i Sankta Cla-

ra finansieras genom gåvor men 
också via Stockholms domkyrko-
församlings ordinarie diakoni-
budget. Åtstramningar har gjort 
att man har mindre resurser än 
vanligt just nu, och i normala fall 
är det mest mat som delas ut just 
nu. Så dessa 60 fyllda flyttkar-
tonger gör en stor skillnad.

– Det är helt fantastiskt. De här 
ungdomarna och församlingen, 
vi tackar dem av hela vårt hjärta. 
säger församlingsprästen Mattias 
Nordström.

YVONNE KERYGMAN berättar:
– Vi har många olika grupper 

här. Det är hemlösa, fattigpensi-
onärer, flyktingfamiljer och även 
svenska barnfamiljer. Vi ser ef-
fekterna av coronapandemin här 
också, människor som haft ett 
jobb, men blivit av med det och 
då räcker inte pengarna till. Den 
gruppen kanske kommer under 
en kort tid, tillsammans med stu-
denter – de kanske inte fortsätter 
komma men just nu är det ett in-
tensivt tryck. 

Pressbyråer, konditorier och 
affärer skänker mat, men mycket 
köps också in.

– Sen är vi väldigt beroende av 
människors kärlek till sin nästa. 
Dessa fina ungdomar har gjort en 

jätteinsamling! Detta kom när vi 
som allra bäst behövde det. De är 
sända i rätt tid. Det är spännande 
hur Gud verkar! Och de har med 
sig så många saker som inte finns 
i vanliga fall. Vi som har allt kan-
ske inte tänker på att en dusch-
kräm för 20 spänn kan göra en 
dag till julafton för de som behö-
ver. Du ser själv hur många som 
kommer just i dag, ordet har spri-
dit sig: "kom, i dag finns det lite 
extra!".

ALICE ERWING och Natalia Sliwa he-
ter de två tjejer som tog initiativet 
till insamlingen. De var med i den 
konfirmandgrupp som besökte 
Sankta Clara i somras.

– Det var så fint att se alla som 
fick komma hit och få mat och 
kläder, så vi ville hjälpa till.

Alice och Natalia frågade Åker-
bos församlingspedagog Emma 

Björkman om de inte kunde star-
ta en insamling. Och så blev det.

Privatpersoner och företag 
i församlingen har skänkt stora 
mängder. Och utdelningen blev 
en stark upplevelse för ungdo-
marna. Flera hade tårar i ögonen 
men det blev också mycket gläd-
je.

– Det var så coolt, eftersom 
man märkte hur glada alla blev, 
och då blev vi också glada!

Emma Björkman kan inte hålla 
tårarna tillbaka.

– Jag är så stolt över er, så stolt 
och glad över det här gänget!

Skratt och gråt avlöser varan-
dra i den lilla gruppen.

UNGDOMARNA FRÅN Åkerbo är till-
baka hemma, men den  insamlade 
hjälpen kommer att räcka till att 
delas ut flera veckor eller måna-
der framöver. Ungdomarna har 
fått smaka på att hjälpa till, och 
det kan bli fler insatser fram-
över. Något alldeles likadant som 
i Sankta Clara finns kanske inte 
i Linköping, men det finns förstås 
människor i nöd även där.

– Vi kanske kan starta upp nå-
got eget, säger Alice och Natalia.
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Succé för unga änglar från Åkerbo
Peter Andersson har fått med sig lite städmateriel och en påse mat. Han är bostadslös men bor oftast 
inte ute på gatan.

Alice Erwing och Natalia Sliwa tog initiativet till Åkerboungdomarnas 
insamling.

Dessa fina ungdomar 
kom när vi som allra 
bäst behövde det. 
Yvonne Kerygman,  
diakon Sankta Clara


