Informationsbrev till dig som är volontär
i Kefas City, en verksamhetsgren I S:t Peters Diakoni
Syfte: Vi önskar att Jesus blir synlig i Stockholm och vill därför bidra till det genom att möta
dem av våra medmänniskor som är utsatta, en kärlekshandling genom diakoni. I projektet
Kefas City vänder vi oss särskilt till hemlösa och andra nödställda.
Läs vidare i dokumentet ”Att vara med. Målsättning för S:t Peters Diakoni” samt ”Social bekännelse” i
församlingsordningen.

Metod: Vi vill åstadkomma detta i mänskliga möten genom en kopp kaffe/tea, smörgås och
frukt på lördagskvällar på Norrmalm och i City (alltså områden kring S:t Peters kyrka). I dessa
möten är vi öppna för samtal och eventuell rådgivning. Vi bjuder även in till våra
gudstjänster och annan verksamhet i kyrkan.
Förhållningssätt: Vi erbjuder gratis fika och ett lyssnande öra till våra medmänniskor. Om vi
har råd, kunskap eller hänvisningar till utökat stöd utifrån de behov som finns, ger vi även
det. Vi försöker ställa öppna frågor, lyssnar aktivt och intar ett icke dömande förhållningssätt
till dem vi möter.
Tidpunkter: Vi ses i kyrkans församlingssal på lördagar klockan 18:00 och inleder med bön,
därefter brygger vi kaffe/tea och brer smörgåsar. Klockan 19:30 går vi till parker, torg,
Centralstation och andra ställen i närheten där hemlösa vistas. Cirka kl 21:30 vänder vi
tillbaka till kyrkan för disk och ihop plock.
Material som finns i kyrkan: Västar med reflexer, termokassar, muggar, plastskedar,
servetter, termosar, handsprit, plasthandskar (och annat skydd under pandemin),
Kyrkbladet, informationsmaterial. Allt material finns i ett skåp i köket.
Inköpslista: 4–5 brödlängder färskt butiksbakat, Bregott mellan, 2 liter mjölk, skivad ost (3
stora pkt), Rökt kalkon (2 pkt), 3–4 paprikor. Inköpen görs på Hemköp, Upplandsgatan.
Vår kod på Hemköp är 6110 (S:t Peters församling). Kaffe, tea, socker finns i kyrkan.
Trygghet: För att vi ska vara säkra och trygga går vi alltid ut två och två. Vi håller koll på vår
partner under hela kvällen och tar ansvar för att båda kommer tillbaka till kyrkan. Träffar vi
på individer i akut behov av medicinsk hjälp eller som beter sig hotfullt eller skadar någon
ringer vi 112. I svåra situationer söker vi agera som en medmänniska med civilkurage, men
med gott omdöme och med vår kamrats och vår egen trygghet i åtanke.
Vi följer FHM:s rekommendationer utifrån Covid-19 genom att hålla avstånd från dem
vi träffar, ha plasthandskar, inplastade smörgåsar, mm. Fikat ställer vi på lämplig plats (bord,
bänk, sten) så får man själv ta detta.
Återrapportering: I kyrkan finns en loggbok, där vi noterar sådant som behöver följas upp.
För speciella uppföljningar av kontakter meddela någon i arbetsgruppen för detta projekt:
Jenny Arnerlöf, Stephan Andrén, Sune Fahlgren. Vid församlingens styrelsemöten ger Sune
Fahlgren rapporter om verksamheten.
Gud välsigne dig i ditt arbete med Kefas City!

