Sjukhuskyrkan
finns till för dig!

Du är aldrig
ensam
Sjukhuskyrkans arbete handlar framförallt om
att möta dig som människa i den situation som du
just nu befinner dig i.
Vi finns när du...
...vill ha någon att tala med.
...behöver någon som lyssnar .
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...vill samtala om oro, bekymmer, glädje eller livsfrågor.
...behöver hjälp med ditt andliga liv.
...önskar förbön eller vill fira nattvard.

Vad är sjukhuskyrkan?

Sjukhuskyrkan finns till för dig!

Hur kommer jag i kontakt?

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas
gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter,
närstående och personal.

Du som är patient

Ta gärna kontakt med oss via telefon, e-post eller besök oss
på vår expedition. Du hittar oss nära huvudentrén, genom
glasgången vid Pressbyrån, i hus C.

Arbetet innefattar bland annat enskilda samtal och
själavård, krisstöd vid akuta händelser, avskeds- och
minnesstunder, dop och barnvälsignelse i krissituation,
gudstjänster och andakter.
Kontakter förmedlas, när så önskas, med andra
samfunds- och religionsföreträdare. Sjukhuskyrkans
medarbetare har tystnadsplikt och för inga journaler.
Sjukhuskyrkans symbol är en blomma innesluten i
ett kors. Blomman växer som ett skott på en avbruten
stam och vill vara en symbol för liv och kraft, för tron på
uppståndelsen. Ur det brustna, ur det avbrutna, kom något
nytt att växa fram.

Att drabbas av sjukdom kan väcka många tankar och
känslor. Då kan det vara gott att få samtala med någon som
är van att lyssna.
Du som är närstående
Att stå bredvid utan att kunna göra så mycket kan vara
svårt och känslosamt på olika sätt. En utomstående
samtalskontakt kan vara både till stöd och avlastning.
Du som är personal
Att arbeta bland människor med stora behov till kropp och
själ innebär påfrestningar för dig som använder dig själv
som redskap. Enskilda samtal eller reflektion och avlastande
samtal i arbetslaget kan underlätta och stötta.

Sjukhuskyrkans expedition
Telefon: 031–343 13 54
Vi som arbetar här:
Thommy Ek, präst
Telefon: 031–761 94 29
E-post: thommy.ek@svenskakyrkan.se
Göran Ohlsson, diakon
Telefon: 031–761 94 28
E-post: goran.ohlsson@svenskakyrkan.se
Gunnar Ånskog, pastor
Telefon: 0705–26 03 50
E-post: gunnar.anskog@telia.com

