Brobygge

om solidaritet mellan generationer

Diakonins månad 2012 lyfter EU:s temaår
Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer

Bön
Gud vi kommer till dig precis som vi är
Vi sätter vårt hopp till dig som inte bryter av det
knäckta strået eller släcker den rykande veken.
Du som känner människovarandets smärta och glädje
Vi ber till dig för varje liten människa
VI lever i ett samhälle där mycket förändras väldigt
snabbt, där nuet och framtiden för många känns
osäker. Ge oss mod och kraft att ta tag i svåra situationer. Mod att gripa in då det vore enklast att blunda,
protestera mot när människor kränks. Låt oss inte
gömma oss bakom vardagens problem eller andra
människors värderingar.
Gud påminn oss om att vi får komma med din kärlek
till varandra och på så sätt vara redskap för din frid.
Hjälp oss att komma med förlåtelse där ondska finns,
med enighet där oenighet finns,
med tro där tvivel finns
och med hopp där förtvivlan finns.
Hjälp oss att komma med glädje där sorg finns och ljus
där mörker finns.
Vi ber till dig i ödmjukhet och i medvetenhet om livets
inneboende kraft. Medvetna om det lidande som sker
runt om oss ber vi om frid i våra hjärtan och fred på
vår jord.
Vi ber att du i framtiden ska visa oss vägen till en
kyrka där unga och gamla kan mötas i bön, lovsång
och kärlek.
Hjälp oss att möta varandra med din kärlek
och se de gåvor du har gett oss.
Hjälp oss vara brobyggare som möjliggör möten
mellan generationer.
Tack Gud för livet, tack för människor vi möter.
Amen

Använd gärna bönen som Anette Kyhlström, diakon/länskonsulent
Hela Människan i Stockholms län har skrivit.

Bygga murar eller broar?
På vissa håll i världen byggs det murar för att skilja människor åt. På andra håll byggs det
broar för att möjliggöra kontakt, möte och relationer.
Samma sorts byggnadsmaterial kan användas i båda fallen. Det är syftet och ritningen
som skiljer.
Muren skiljer ”oss” från ”dem”. Bron över floden eller över ravinen ger möjlighet för
”oss” att möta ”dem”, och tvärtom. Bron är ett sätt att vi som bor på den här sidan och de
som bor på andra sidan kan bli ett gemensamt ”vi” som bor i det här området.
I vår värld finns sådana människor som inbjuder till ett större vi. Gränser mellan unga
och gamla, mellan villaboende och boende i hyreshus, mellan svenskfödda och utlandsfödda, mellan kristna och människor med annan religiös övertygelse, mellan män och
kvinnor, mellan arbetande och arbetslösa, mellan sjuka och friska kan brytas ner. Här formas ett större och mer inkluderande ”vi”. Den som bygger broar skapar gemenskap.
Årets inspirationsmaterial för diakonins månad (ja, varför inte för hela året?) har temat
”Brobygge – om solidaritet mellan generationerna”. Här möter du berättelser från olika
sammanhang där människor byggt broar.
Flera av berättelserna handlar om möten med äldre människor. Med dem vill vi bidra till
europaårets syfte: ”Äldreåret ska öka medvetenheten om att äldre människors insatser är
en samhällsinvestering och en tillgång. Tanken är också att öka kunskapen om aktiviteter
och insatser som främjar ett aktivt åldrande. Året ska bidra till att underlätta skapandet av
en kultur för aktivt åldrande i Europa där grunden är ett samhälle för alla åldrar.” (citat
från europaårets hemsida).
Viktigt för en sann brobyggare är respekten för den andres erfarenheter, kunskap och
känslor. Också detta uttrycks här genom några exempel.
Brobygge kan vara en form av diakoni. Begreppet diakoni hör hemma i kristet språkbruk. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. ”Diakoni är uppdraget till kyrkan
grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.”
Låt dig inspireras av berättelserna i detta häfte. Bli en brobyggare. Bli en som arbetar för
andra. Bli en människa som bidrar till ett större och mer inkluderande ”vi”.

björn cedersjö
direktor ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle
sveriges kristna råd
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Äldreåret 2012

en utmaning för oss alla
För att uppmärksamma viktiga samhälls-frågor utlyser EU
sedan 1983 så kallade temaår. 2012 är Europaåret för aktivt
åldrande. Fokus ligger på äldre som en viktig samhällsresurs
och på den solidaritet som måste råda mellan generationerna.
Idag förekommer alltför ofta diskriminering av äldre när
det gäller tillgång till varor, tjänster, social service och hälsooch sjukvård. Jag hoppas att 2012 blir det år då vi lagstiftar
emot åldersdiskriminering. Äldre måste ses som en ovärderlig samhällsresurs både i arbetslivet och inom ideellt arbete.
1900-talet innebar en stor framgång när det gäller liv och
hälsa. Vår medellivslängd har ökat med ett kvarts sekel sedan
pensionsåldern 1913 bestämdes till 67 år. Att man valde 67
berodde inte på att vi inte orkade arbeta längre, utan snarare
på att det var det vi hade råd med.
Det var välment men man insåg inte vilken betydelse
arbetslivet har för många. Det ger inte bara en inkomst, det
ger också struktur åt tillvaron och social gemenskap. Visst
upplever många pensioneringen som en lättnad men det finns
andra som ser den som en förlust parad med en känsla av att
inte längre vara behövd. Det är här kyrkan och den ideella
sektorn kan spela en viktig roll. Här kan nya uppgifter
erbjudas. De ger visserligen inget tillskott i kassan men kan ge
så mycken annan tillfredsställelse. Att delta i väntjänst, att
vara far- eller morförälder på en skolgård, att ge socialt innehåll i tillvaron för ensamma äldre kan återge känslan av att
behövas, något jag ser som det allra viktigaste för att en
människa ska må bra.
Låt oss använda äldreåret till att förändra synen på äldre
människor.
barbro westerholm, riksdagsledamot
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U

nga människor har behövt äldre
förebilder i alla tider. Idag
behövs de kanske mer än
någonsin. Det anser Johan Arenius,
ordförande för Gemensam Framtids
barn och ungdomsorganisation equmenia.
Idag förändras samhället snabbare än
någonsin förut. Sociala medier får en allt
viktigare roll, globaliseringen gör att vi
tar till oss nya vanor och traditioner, vi
står inför nya problem och lösningar.
– De snabba förändringarna kan
resultera i att olika generationer får
svårare att förstå varandra, säger
Johan Arenius.
Samtidigt, menar han, finns det
grundläggande frågor som varit desamma i alla kristna församlingar genom
alla tider: Vad innebär det att följa Jesus?
Hur påverkar min tro mina val i livet?
– Jag tror att svaret på ett fungerande
samarbete ligger i att ta sig under de
ytliga skillnaderna. Vi måste hitta
mötesplatser där vi samtalar om det
som verkligen är viktigt.
Ungas driv inspirerar

Alla
generationer
vinnare

Johans erfarenhet är att utbytet mellan
generationerna ofta fungerar bra. I
equmenias lokalföreningar fyller äldre
ofta en viktig funktion till exempel vid
läxläsning, i barnkörer och scoutgrupper. Men utbytet kan lika gärna ske i ett
samtal över en kopp kaffe.
– Alla generationer är vinnare. Yngre
får äldre förebilder med rutin. Och de
äldre inspireras av de ungas driv och iver.
När de unga ställer frågor tvingas de
äldre tänka till på nytt.
En fråga som ofta delar yngre och
äldre är musikstil i gudstjänsten. Men
Johan Arenius tror att det går att lösa
den typen av problem, till exempel
genom att ta fram material som ger vägledning. Den största utmaningen, menar
han, ligger i att ändra synen på varandra,
skapa medvetande och fokusera på det
positiva.
– Det är inte enkelt. Vissa vill ha det
som det alltid har varit. Men för församlingens och kyrkans skull är samverkan
avgörande. Jag tror att det finns en stark
längtan hos alla generationer att ta sig
över trösklarna.
johan arenius, ordförande för gemensam
framtids barn och ungdomsorganisation
equmenia
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Vi behöver de
yngres krafter
”En gammal m
 änniska ska ha en
ung mentor och en ung människa
en gammal mentor”
sten-gunnar hedin, förbundsordförande för riksförbundet pensionärsgemenskap,
rpg och pastor i pingstförsamlingen i södertälje

Vilka är förutsättningarna för
samverkan mellan yngre och äldre?

Hur kan RPG konkret samverka med
yngre människor?

Vilka hinder kan stå i vägen för
samverkan?

Grundvillkoret är att skapa tillfällen att
träffas. Visst kan gemensamma skrifter
eller artiklar vara bra men det viktigaste
är det personliga mötet. En del av oss
äldre stannar av, antingen för att vi inte
känner oss behövda längre eller för att vi
förlorat vår vetgirighet. Vi behöver de
yngres krafter för vår egen utveckling.
Och de yngre kan behöva vår bön och
goda råd. Det gäller att våga, och inte
vara rädd för att möta den andre.

RPG finns på 250 platser i landet, och är
ofta knutna till lokala församlingar. En
församling utgör en unik plattform i
samhället för samverkan mellan olika
generationer. Ett lyckat exempel var när
vi fick med oss ungdomar på hembesök
före jul. RPG har också haft samtal med
ungdomsorganisationen equmenia. En
idé som diskuterades var att skaffa fram
förebedjare, eller faddrar som kan ge stöd
till yngre i form av förbön eller samtal.

Det har alltid funnits skillnader mellan
yngre och äldre, bland annat på grund av
olika musiksmak, språkbruk och intressen i gudstjänstfirandet. Det finns en tendens hos oss äldre att se allt nytt som ett
steg mot sekularisering. Men vår dialog
med equmenia är ett exempel på att det
finns en vilja. Och om det finns en ömsesidig tolerans och vi låter oss drivas av det
som är diakonins kärna – kärlek och
värme, tror jag att vi tillsammans kan
sätta igång något.
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Människans värdighet
som Guds avbild

O

rdet värdegrund började användas mer allmänt i
Sverige i början av 1990-talet, till exempel i läro
planen för grundskolan. Sedan 1 januari 2011 finns
det också en passus i en lagtext (SoL (socialtjänstlagen) 5 kap.
4 §) som officiellt kallas värdegrund. Den avser äldreomsorgen
och har följande lydelse:
Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska
inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande.

I lagens förarbeten, främst i den utredning som ledde fram till
förslaget om denna värdegrund, ges de två nyckelbegreppen
följande innebörd:
Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre,
ska inriktas på att äldre personer …
får leva ett värdigt liv:
• Rätt till en privat sfär och kroppslig integritet
• Möjlighet att upprätthålla och respekteras i sitt
självbestämmande
• Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser
• Insatser av god kvalitet
• Ett gott bemötande av den äldre och dennes närstående
• Skälig levnadsnivå
• Skydd för skada och obehag
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och känna välbefinnande:
• Känsla av trygghet
• Upplevelse av meningsfullhet:
• Att uppleva och känna sammanhang och en slags
helhet i sitt liv
• Upplevelser av samhörighet och gemenskap
• Stöd att leva efter sin kultur, livsåskådning och tro
• Upplevelser av livsmod, eufori och lust
Uttrycket värdegrund används inte officiellt om någon annan
lagtext i Sverige, men det finns naturligtvis lagtexter som har
karaktär av värdegrund. Ett viktigt exempel på det är följande
formulering i regeringsformen (RF 1 kap. 2 §):
Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans
frihet och värdighet.

En internationell fördragstext som uttrycker en värdegrund är
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Den är en värdegrund
för hela världen och den första artikeln lyder på följande sätt:
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla
gentemot varandra i en anda av broderskap.

Det finns också ett klargörande av grundläggande värden och
normer i inledningsparagrafer – portalparagrafer – i lagstiftningen för olika samhällsområden. Ett uttryck för det är portalparagrafen i socialtjänstlagen (SoL 1 kap. 1 och 2 §):

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens
grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten ska bygga på respekt för människors själv
bestämmanderätt och integritet. När åtgärder rör barn ska
särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.

Inom diakonin talar man nu också ofta om behovet av en värdegrund. Vad ska den innehålla och hur förhåller den sig till den
värdegrund som officiellt gäller för olika verksamheter i samhället? Bör diakonin ”toppa” värdegrunder av det slaget och lägga
till nya värden? Eller är diakonins och kyrkans bidrag främst att
ge speciella skäl, med teologiska argument, för den värdegrund
som gäller för olika verksamheter i samhället? En schematisk
översikt kan vara till hjälp för eftertanke och diskussion:
Värdegrund som hävdas av kyrkan och diakonin
A.Värdegrund baserad på en
etisk kulturell allmänning

1.Värdegrund för verksamheter
inom offentliga sektor
2.Värdegrund för diakonala
verksamheter

B.Värdegrund baserad på etik i
kristen tro och tradition
Samma värden som A, med
skäl från B? Eller särskilda
värden från B?

Jag menar att kyrkan och diakonin kan och bör resonera både
utifrån en ”etisk kulturell allmänning” och utifrån kristen tro
och tradition. De värden och normer som anges i ovanstående
dokument kan kyrkan ansluta sig till både med avseende på hur
den offentliga sektorns verksamheter ska bedrivas och som
normer för diakoni.
Men kyrkan kan dessutom ge kompletterande skäl för dessa
normer och värden, till exempel genom att framhålla människans värdighet som Guds avbild och att hänvisa till människans
älskvärdhet utifrån kärleksbudet – att älska sin nästa som sig
själv. Men det är rimligt att diakonin dessutom har speciella
värden och normer för sina egna verksamheter. Vad bör de då
handla om?
Det har blivit vanligt inom diakonin att tala om människan
utifrån trefalden kropp, själ och ande. Motsvarade ansats finns
inom till exempel sjukvården då man talar om att människan
har fysiska, psykiska, sociala och existentiella (eller andliga)
behov. Talet om ande inom diakonin svarar då mot människan
som existentiellt medveten och sökande. Både sjukvården och
äldreomsorgen – och inte minst diakonin – bör utgå från att vi
människor också söker meningsfullhet och ett sammanhang i
vår livsförståelse. Men för kyrkan och diakonin blir det av särskild vikt att uppmärksamma detta meningssökande utifrån
människans längtan efter Gud och en visshet om att varje människa är älskad och sökt av Gud.
Vad detta sedan betyder för olika diakonala verksamheter är
en annan – och svårhanterlig – fråga.
erik brennberger, docent, teologie doktor,
verksam vid ersta sköndal högskola
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Skapar glädje
med enkla medel

V
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ilken betydelse har musik inom demensvården? Kan
den förena över generationsgränserna?
Kårledaren Anna-Lena Hjerpe gjorde succé när hon
tog med sig sång och musik till ett äldreboende utanför Uppsala.
– Vissa av de boende vet knappt vad det är för dag. Men när
de hör kända sånger som Blott en dag eller Barnatro skiner de
upp och minns när de sjöng sångerna i skolan.
De sjunger i a capella, till en cd-skiva eller något instrument.
Ibland utgår sångstunden från ett tema. Under hösten var det
skördetema. Då tog Anna-Lena med sig en tavla som föreställde människor som arbetade på en åker. De äldre fick smaka
på äpplen och sjunga psalmen ”Berga skörden in”.
– Musiken får dem att leva upp och bli glada på ett sätt som ord
inte kan. Jag tror att det har stor betydelse för deras välmående.
Att ta med yngre människor som sjunger livar också upp.
– Sången drar ihop över generationsgränser. Och det behöver
inte alls vara på en professionell nivå. Jag kan inte ens spela
något instrument. De blir glada bara över att någon kommer
och ser dem, sjunger, pratar lite och säger deras namn.

anna jonasson

När orden inte räcker till …

F
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ramför mig i kön till kassan på butiken stod en
mycket förargad äldre herre. Han var f rustrerad
och skrek åt kassörskan.
– Tänk att dessa apparater ska ta allt ifrån mig! Här
har jag gått till er butik varje dag, flera gånger om dagen
för att handla en sak per gång, lägga mina småmynt i din
hand för att få känna ett uns av mänsklig beröring och så
har ni s kaffat en låda att lägga pengarna i istället!
Jag greps av den förtätade stämningen och tog mod
till mig och bjöd med honom till k
 yrkan där jag som
diakon ofta arbetade med taktil handmassage. Efter det
första besöket kom han sedan regelbundet till kyrkan
varje vecka för att under sina resterande år i livet bli
sedd, hörd och berörd.
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Beröringsbehovet förändras inte med åldern. Behovet
av att knyta an via beröring blir dock ofta otillfredsställt
hos äldre. Många har förlorat sin partner och barnen
kanske inte finns nära. Ofta har de ingen att beröra eller
bli berörd av. Visst vet vi redan detta, men vi kan förmodligen bli ännu bättre på att arbeta med beröring som
ett verktyg i våra verksamheter. Att använda alla våra
sinnen är en utmaning för oss som är vana att använda
ordet för att kommunicera. Testa någon gång att tala
utan ord. Det är svårt till en början – men det går! Ofta
säger en klapp på kinden, ett leende och en kram mer än
tusen ord!
anette kyhlström, diakon/länskonsulent
hela människan i stockholms län

Bemötande som
skapar en känsla
av trygghet
F

rågan om ett bra bemötande är viktig, inte minst med
tanke på hembesök och sjukbesök. Martin Buber skriver
om möten: ”Två ting sker i mötet mellan två människor,
antingen byggs en bro eller byggs en mur”. Ett bra bemötande
skapar ofta öppna relationer och ger en känsla av trygghet. Att
få bli sedd för den jag är och att någon lyssnar på mig kan ge ny
energi. När vi planerar ett hembesök hos någon som är sjuk eller
patientbesök på sjukhus bör vi vara medvetna om vad vi gör.
Det första vi bör försäkra oss om är att dag och tid passar. Ett
telefonsamtal kan räcka för att bekräfta att det tänkta besöket
inte kommer olämpligt. Planerar man att besöka en patient på
sjukhus bör man ta reda på när man har besökstid på avdelningen. I det förberedande skedet behöver jag också tänka mig
in i den situation jag kommer att möta. Det är möjligt att det är
en ny situation för mig. Miljön kan ha förvandlats till ett sjukrum och atmosfären kan kännas tung och depressiv.
Besöket kan vara en höjdpunkt för den som är sjuk mycket
beroende på hur vi genomför besöket. När vi gör ett besök i
hemmet eller på sjukhuset är vi gäster. Vi befinner oss på någon
annans område. Även om vi som besökare är välkomna är det
viktigt att vi inte tar saker för g ivet. Hur långt ska besöket vara?
Hur länge orkar han eller hon? Fråga! För det första ska jag
inte vara stressad. Har jag en tid att passa säger jag det från
början att jag stannar en kort stund. Det kan dock finnas behov
att få prata, att någon lyssnar och då kan man behöva mer tid.
Kom i så fall överens om ett nytt tillfälle.
Det är viktigt att samtala på dens villkor jag besöker. Det är
kanske inte lämpligt att prata om oväsentliga ämnen när den
jag besöker är svårt sjuk. Samtidigt behöver man inte vara upptagen med det hopplösa och prata om hur tråkigt och besvärligt
allting är. Vi kan lätt hamna i en ”tycka synd om mentalitet”
och det är inte heller uppmuntrande. Att vara naturlig i uppträdande och samtal är i regel uppskattat. Någon har sagt ”att få
förankra det svåra i en medmänniska är tröst”. Job säger till
sina vänner i Jobs bok ”Lyssna nu på vad jag säger, unna mig
den trösten. Ha tålamod medan jag talar”.

Några goda råd: Lyssna aktivt, var närvarande, bortförklara inte, vi har inte alla
svar på alla ”varför”. Vi behöver inte
heller fylla tiden med massa ord. I bland
kan man dröja på orden, men även tystnaden och eftertänksamheten är betydelsefull. Att dela tystnaden är aldrig ett misslyckande. Att tillsammans lyssna på musik
eller att läsa en psalm eller ett bibelord är
också ett sätt att u
 mgås.
Gör jag ett besök på sjukhus är det viktigt att
tänka på andra medpatienter. Att prata med för
hög röst eller prata om alltför enskilda familjeangelägenheter kan vara störande för andra.
Vill patienten delta i en nattvard är det bäst
att söka låna ett rum där man kan vara mer
avskilt och inte bli störda.
När jag avslutar besöket är det lätt att
jag lovar att snart vara tillbaka. Om jag
tror att jag inte kan hålla mitt löfte är
det bättre att säga att jag hör av mig
innan jag kommer nästa gång. Den
som vill ta tid till att besöka de som
är sjuka eller av olika orsaker inte
har friheten att röra sig fritt i samhället har en stor uppgift. Jesus
själv är ett stort föredöme. Han
såg de sjuka och de som behövde
besök och uppmuntran.
ronnie strömgren
sjukhuspastor på
länssjukhuset ryhov,
jönköping
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Hembesöket
ger närvaro

”Hembesöket
är något av
det viktigaste,
roligaste och
mest intressanta
under min
arbetsvecka”
tomas sjödin,
pastor i smyrnakyrkan i göteborg
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Varför är hembesöket viktigt?

Vad är förutsättningen för ett bra möte?

Det är hemma man möter mest av en
människa, det är där hon har sina saker;
sina bilder, minnen, tavlor, souvenirer på
hyllan – saker man inte bär med sig till
kyrkan. Hembesöket ger tid och framförallt den stillhet som krävs för att en
människa ska kunna berätta om sitt liv.
Själva närvaron, att vi sitter en stund
tillsammans, är gestaltningen av den
människosyn jag hävdar är en kristen
människosyn.

Det är viktigt att vara lyhörd i lyssnandet. Vem som helst kan få en människa
att känna sig viktig genom att intressera
sig för henne. Och varje människa bär på
en spännande historia värd att lyssna till.
Tycker man att någon är tråkig eller ospännande betyder det förmodligen att
man har lyssnat dåligt eller lyssnat på
sina egna tankar istället för på vad den
andra har att berätta. Kan man möta
besvärliga, rent av motbjudande människor med inställningen att det kanske
ligger något i vad de säger, kan resultatet
av ett sådant möte bara bli gott.

Vad händer vid hembesöket?

Redan när man släpper in en människa
över tröskeln till sitt hus har något hänt.
Det är så tydligt, man är liksom i deras
värld och det ger dem en trygghet som
inte alltid finns när man möts i andra
sammanhang.

foto: riitta lundeqvist

Bilden av
hemlandet
lever kvar
sehka dozo, kurator på sociala missionen

Hur arbetar Sociala Missionen?

Gemensamt för de flesta äldre som söker
hjälp hos oss är dålig ekonomi, hälsa och
ett svagt kontaktnät i det svenska samhället. Många har flykting- eller invandrarbakgrund från huvudsakligen forna
Jugoslavien, men även från Irak, Turkiet,
Spanien och Finland. Beroende på behov
från den hjälpsökande kan vi fungera
som samtalskontakt, stödperson, ombud
och samordnare i relation till exempelvis
socialtjänst, hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten,
äldreomsorgen, hemtjänst, färdtjänst.
Hur har äldre med utländsk bakgrund
det i Sverige?

Många lever kvar med bilden av hur det
var i hemlandet. För att få del av det stöd
som det svenska samhället erbjuder
äldre måste man behärska språket och
känna till sina rättigheter. Den största
gruppen som vi träffar kom till Sverige på
grund av krig i sitt land. Många drömmer
om att åka tillbaks så fort kriget är slut.
Vad kan kyrkan/församlingen göra
för dem?

Eftersom det finns alltfler äldre i Sverige
med utländsk bakgrund, blir det här ett
allt viktigare område där församlingarna
kan göra stor nytta. På Sociala Missionen
hjälper vi gärna till att utveckla idéer.
Ett första steg kan vara att göra en
kartläggning av vilka äldre som finns
i området, var de kommer ifrån och
vilka intressen de har.
sociala missionen utgörs av ett 50-tal församlingar
inom svenska missionskyrkan och dess ungdoms
föreningar i stockholm, uppsala och gotlands län.
vill du veta mer? kontakta sociala missionen på:
http://www.socialamissionen.se
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foto: stockfood

[Gubbröra]

M

ajonnäs, gräddfil, kaviar,
rödlök, purjolök, finhackad
dill, matjesill, hårdkokta ägg
och knäckebröd. Lägg därtill ett mått
glädje, fin gemenskap och ett vackert
dukat bord så har man ett lyckat koncept för att starta en gubbröregrupp.
Äldre herrar brukar vanligtvis inte
vilja sy, sticka eller virka. Alla kyrkor
har inte snickarrum och även om de
äldre herrarna är skickliga kockar i sitt
eget kök är det ofta trist att laga mat till
sig själv och äta ensam vid sitt bord. Att
laga mat tillsammans, duka bordet och
därefter dela måltiden, byta ett ord eller
två, är att se varandra och på det viset bli
mätt med flera dimensioner. Till träffen
därpå kan man gemensamt leta efter fler
enkla recept och vips så infinner sig
också ett nytt samtalsämne. Att röra om
i grytan tillsammans ger mersmak!

anette kyhlström, diakon/länskonsulent
hela människan i stockholms län

Använd tekniken
för att nå ut

I

ngenting kan ersätta det personliga mötet. Det vet vi alla.
Men numer kan vi också använda tekniken för att nå ut till
människor som inte kan agera som förr på grund av ålder,
sjukdom eller andra faktorer. Med hjälp av en kamera, dator
och uppkoppling kan man enkelt sända närradio eller gudstjänster via datorn.
Tips: så gör du

• Närradio: Se till att vara enkel, samtalande och att titta upp
till din lyssnare (det hörs). Den ensamma lyssnaren vill ha en
samtalspartner, inte en predikant.
• Tänk på att mötet via tekniken ska vara så likt det personliga
mötet som möjligt.
• Vill du ha mer information och tips på hur man sänder
närradio eller en gudstjänst via datorn, kontakta närradio
föreningen. Oftast ingår kyrkorna i dessa föreningar.
torbjörn stolpe,
medielärare
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foto: malou holm

Trädgård ger ro för själen
I

Sinnenas Trädgård på Sabbatsbergs
vård- och omsorgsboende i Stockholm finns porlande vatten, växter i
olika färger och former, fågelkvitter och
dofter. Här stimuleras alla sinnen; syn,
hörsel, lukt, känsel och smak.
Tanken är att stimulansen ska ge associationer och väcka minnen, känslor och
tankar.
– Det är viktigt att de äldre får vistas
på en plats med en annan temperatur
och doft. Bara att få njuta av solen en
kort stund kan göra att man blir gladare,
mer rörlig och äter och sover bättre,
säger Christer Fällman, trädgårds
mästare och även utbildad i psykologi
och social omsorg.

Trädgården är ritad av landskaps
arkitekten Ulf Nordfjell, och invigdes
lagom till Kulturhuvudstadsåret 1998.
Nordfjell hämtade inspiration ifrån den
klassiska klosterträdgården, där lust
huset från 1700-talet ligger i mitten,
omgivet av gångar och en damm.
Med åren har odlingssängarna och
fruktträden blivit fler. Idag finns det
vinbär, krusbär, jordgubbar, hallon,
björnbär och rabarber på somrarna.
Och på våren lyser blåstjärna, snödroppar, vitsippor, blåsippor, och pärlhyacinter
upp i gräsmattor och rabatter.
Många av de äldre som bor i Sabbatsbergsbyn är uppvuxna på landet. Eftersom de numer har svårt att ta sig ut i

 aturen blir trädgården en plats för
n
rekreation, vila och kontemplation.
Den fungerar också som mötesplats
mellan boende på området, anhöriga,
personal och besökande.
Året om arrangeras olika typer av
aktiviteter som konserter, och under
sommarhalvåret välbesökta frilufts
gudstjänster.
– Gudstjänsten får en extra dimension
när man får sitta omgiven av träd,
buskar och rosor i Guds natur, säger
Christer Fällman.
anna jonasson
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Viktigt att bli
tillfrågad och följa upp
I ett samtal berättar en äldre kvinna att hon inte längre s täller
samma krav på sig att vara engagerad som tidigare. Därför är
det oerhört positivt när någon frågar henne.
– Det känns som ett stort förtroende, säger hon.
Vid ett tillfälle blev hon tillfrågad att leda gudstjänsten i hennes
församling Hon tog mod till sig och gjorde det.

Efteråt intygade flera att det hade gått bra och uppmanade
henne att fortsätta.
– Vid flera gudstjänstplaneringar väntade jag på att de skulle
fråga om jag ville göra det igen. Men ingen hörde av sig. Till
slut tänkte jag att jag är för gammal, säger hon med visst vemod
och besvikelse.
Nu har hon dock fått ett nytt uppdrag – att be för alla scouter
i församlingen. Hon har fått en lista på 30 namn som hon är
ansvarig att be för.
– Jag sätter stort värde i mitt uppdrag. Det är fantastiskt att
på det här sättet få vara med och be för scouterna och deras
familjer, sammanfattar hon med tårar i ögonen.
marie lindholm, diakon och handläggare för de diakonala
frågorna i gemensam framtid

Livskvalité

Alla får vara med

Gunhild är 86 år och änka sedan drygt
tjugo år.
På grund av sin dåliga rygg använder
hon både rullator och käpp. Men det
hindrar henne inte från att vara engagerad i en second handbutik i Nora. Där
brukar hon sitta och sortera småprylar
och ibland är hon med och står i kassan.
En grupp besökare som särskilt uppskattar henne är dem med utländsk bakgrund.
Under många år har Gunhild stickat
raggsockor till Tjernobylbarnen. Totalt
beräknar hon att hon har stickat 400 par
sockor för detta ändamål.
En annan viktig sysselsättning för
Gunhild är arbetet inom RIA – Hela
människan. Under tio års tid har hon
bakat till en försäljning där inkomsterna
gått till gatubarn i Brasilien.
Trots fysiska begränsningar och sin
ålder fortsätter Gunhild att vara aktiv
och till glädje för många. Själv säger hon
att det är detta engagemang som ger
henne kraft och livskvalitet. För Gunhild
är det här livet!
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på bist

curt karlsson, volontär
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tning

Så står det i en inbjudan till stickcafét i Pingstkyrkan i Lund. Agneta Eriksson, som leder verksamheten, berättar att vem som helst får vara med. I stickcaféet möts människor i olika åldrar, från olika kulturer, sociala förhållanden
och trosuppfattningar.
– Gemensamt för oss som kommer dit är att vi får vara delaktiga i arbetet,
uppleva gemenskap, bli sedda och bekräftade, vara en människa som
hjälper en annan människa, säger Agneta Eriksson.
Totalt är de 20–25 kvinnor som möts
regelbundet. Genom stickcaféet är man
engagerad i ett biståndsarbete i bland
annat Ukraina.
curt karlsson, volontär

foto: marcus engström

Profilerad äldreomsorg
skapar trygghet

I

ndividens behov ska stå i centrum
vid äldrevård, särskilt när det gäller
minoritetsbefolkningar. Idag brister
det ofta, bland annat på grund av en inneboende rädsla för förändringar. Det
anser distriktssköterska Anne-May
Kuoljok Albinsson, som har mångårig
erfarenhet inom sameprofilerad
äldreomsorg.
När jag pratar med henne har hon
nyligen deltagit i en samisk kulturdag
arrangerad av Luleå stift. Anne-May är
fortfarande tagen av evenemanget, som
innehöll allt ifrån föredrag om samisk
berättarkonst, till besök av textilkonstnären Britta Marakatt Labba, som visade upp och berättade om den samiska
symboliken i hennes arbeten.
– Jag känner mig helad, säger hon.
Det går inte att beskriva vikten av sådana aktiviteter, inte minst för äldre som
känner sig isolerade.
Anne-May har bland annat arbetat
som konsult på ett samiskt äldreboende

innan det lades ned. Idag finns endast en
dagverksamhet för äldre samer kvar i
Jokkmokk. Det tycker Anne-May är
synd. Enligt svensk lagstiftning har
samerna rätt till egen äldreomsorg och
hos alla minoritetsgrupper finns det särskilda behov som måste tillgodoses för att
individen ska må bra. Främst, menar
hon, handlar det om rätten att få tala sitt
eget språk.
– Det är viktigt, inte minst för personer med nedsatt minnesfunktion. Jag har
sett exempel på demenssjuka som blir
helt lugna när de får tala sitt eget språk.
Det är också viktigt, menar hon, att
det finns en kulturell förståelse hos personalen.
– Det kan handla om vardagliga saker
som att förstå samiska vitsar eller varför
de boende rullar ihop sängkläderna mot
väggen, trots att sängen är bäddad dagligen. Om personalen inte har kännedom
om hur man bäddade i en kåta förr i tiden kan det vålla problem.

Vad kan kyrkan göra då?

Den samiska kulturdagen är ett utmärkt
exempel på en aktivitet som främjar minoritetskulturer som den samiska, menar Anne-May. Andra förslag är bibelstudier på samiska, soppluncher eller
uppsökande verksamhet. I kyrkan i Jokkmokk finns en aktivitet med bön, mat,
fika och samtal en gång i veckan för
äldre samer.
– Där känner de trygghet och gemenskap. Men det finns ett 24-timmars behov
som kommunen inte uppfyller idag. Vi
kämpar stenhårt för att få ett boende
men hittills har vi inte hittat någon finansiering. Det är inget fel på äldrevården i Jokkmokk. Men samhället måste
inse att äldrevård inte enbart handlar om
rättvisa och demokrati, utan också om
den enskildes behov av insatser.
anna jonasson
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foto: magnus aronsson

Gudstjänstmöten!

J

esus förstod att själva mötet var
inledningen på något nytt. I mötet
mellan Jesus och en rad b
 rokiga
	palestinska människoöden uppstod
evangeliet. Kyrkans uppdrag är att förvalta detta evangelium på ett sådant sätt
att glädjebudskapet stärker vår tro, ökar
vårt hopp och visar oss på det människovärde vi alla innerst inne är ägare till
oavsett ålder.

gudstjänstens liturgi bygger på ett
möte mellan Gud och människan, men
också möten människor emellan. Hur
ter sig denna gudstjänstform i en a nnan
lokal, exempelvis på ett äldreboende?
Liturgins grund om att förmedla ett
möte mellan Gud och människor består,
men lika viktigt är interaktionen människor emellan. Gudstjänstledarens förhållningssätt är här oerhört viktig.
en andakt, mässa eller sångstund på
ett äldreboende är inte något man river
av. Dessa samlingar kräver förberedelser,
fantasi och professionalism av de medverkande. Det krävs inte bara tid när det
gäller förberedelser, det gäller också tid
att vara n
 ärvarnade på boendet, innan,
under och efter gudstjänstens slut.
16

kom i god tid. Gudstjänstrummet
 ehöver sin särskilda utsmyckning som
b
färska blommor och levande ljus. Då
levande ljus är förbjudna kan man använda batteridrivna värmeljus. En fin vit
duk kan markera att altarbordet/nattvardsbordet är dukat till fest och gemensam måltid. Att sedan gå runt och hälsa
och ta i hand är det allra viktigaste.
psalmböcker är tunga för en svag
hand. Ett papperskompendium är lättare
att hålla i handen. Sångbladet kan lämnas
kvar och den som besökt mässan har ett
synligt och varaktigt minne med sig hem.
För personer med olika minneshandikapp
är detta värdefullt då de kan få hjälp att
”återminna” händelsen längre fram.
valet av psalmer kräver sin tid.
Gamla psalmer som sjöngs under den
egna skolgången kan vara att föredra,
liksom andra kända psalmer och sånger.
Man har en skatt att ösa ur; alltifrån
Morgon mellan fjällen till Din klara sol
går åter upp. Den gamla översättningen
av Vår Fader och välsignelsen kan fortfarande för många kännas mer bekväm än
den nya.Var inte rädd för att prova nya
sånger med hjälp av en solist eller kör. En

körs medverkan är värdefull, speciellt
om de kan stanna kvar efter gudstjänsten
och fika med gudstjänstbesökarna. Vid
nattvardsutdelningen kan man ställas
inför olika frågor. Hur närmar jag mig
som officiant någon som jag upplever inte
vara kontaktbar? Vad vet jag om denna
person? Är det någon som brukar ta
nattvard eller är det någon som aktivt
skulle ta avstånd?
att doppa en oblat och lägga i någons
mun är inte rätt, men det kan också vara
svårt att gå förbi. Man kan doppa oblaten
och lägga den i handen på personen.
Då har man inte gjort ett allt för stort
intrång i den personliga integriteten.
Efter gudstjänsten är det fint om man
återigen kan hälsa på gudstjänstdeltagarna när dessa passerar förbi. Det allra
bästa är om man kan fika eller dela en
måltid tillsammans, vilket bidrar till att
förtroende skapas.
sven johannesson
pastor i andreaskyrkan, södermalm,
stockholm
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