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Det gångna året har på många sätt präglats av pandemin.  
I takt med att skärpta restriktioner införts har många  
heliga rum varit tvungna att stängas. Vi har pratat med  
några samfund för att höra vilka svårigheter de upplevt 
och hur de hanterat dessa. De vittnar om att det, mitt i allt 
mörkt och svårt, ändå har funnits ljuspunkter. 
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Laila Takolander
Judiska Församlingen i Stockholm 

Vi är en judisk församling och för oss så kommer det judiska först. Att vi inte 
kunnat vara tillsammans har varit svårt! Vår verksamhet är i normala fall 
stor, förutom gudstjänster har vi många evenemang inom kultur, barn och 
religion, och vi har gjort allt vi kunnat för att försöka upprätthålla dessa. Idag 
har vi barnutbildningar och alla programverksamheter i olika ”molngrupper” 
och för gudstjänsterna har vi hittat lösningar som fungerar enligt våra sabbatsregler. Vid de stora 
högtiderna har vi haft en live-kamera påslagen hela tiden i en av synagogorna och en rabbin har 
hållit zoom-sammankomster på fredageftermiddagar. 

Det område där vi verkligen tvingats vara innovativa och kreativa, är det sociala hemstöd vi ger 
äldre församlingsmedlemmar. Många av dessa är överlevare från Förintelsen eller från Stalins 
regim, och behöver regelbundet få prata om sina tankar och minnen. När vi inte längre kunde 
besöka dem har vi istället stått nedanför deras balkonger och sjungit. Vi har bakat tillsammans, 
läst tidningen eller böcker tillsammans via WhatsApp. Vid de stora helgerna har vi levererat små 
matpaket och unga volontärer, fullt klädda i skyddsutrustning, har åkt hem till några som behövt 
teknisk hjälp.

Församlingen och synagogan är central för så många och vi har ifrågasatt regeln med begräns-
ning till 8 plus 2 närvarande i våra lokaler. Vi har ju väldigt stora lokaler, så i jämförelse med att 
små butiker och restauranger håller öppet känns det fel. l
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Teshome Bogale
Etiopiska ortodoxa kyrkan

Vi stängde vår kyrka väldigt tidigt och effekten av det blev snabbt ekono-
miskt märkbar, då det direkta stödet från kyrkobesökarna, kollekt och gåvor, 
minskade. Samtidigt var vi i en viktig fas i projektet med att bygga en större 
kyrkolokal där vi behövde besökarnas engagemang och stöd, vilket var extra 
olyckligt. Men vi har anpassat oss till situationen och fortsätter att jobba mot 
vårt mål, och är tacksamma för det pandemi-stöd vi fick genom SST. 

Utöver detta har alla lidit av de uteblivna gudstjänsterna och sammankomsterna, så vi bestämde 
oss för att börja sända våra långa gudstjänster live på Youtube. På det sättet kunde kyrkan både 
ge människor möjlighet att delta i gudstjänsten, samtidigt som läkare och sjuksköterskor från 
församlingen kunde informera om covid och de senaste rekommendationerna från Folkhälso-
myndigheten.

Våra präster har också ringt upp alla 8-900 medlemmar för att ge dem sitt stöd, och deras upp-
levelse av dessa samtal är att många känner att de blivit fråntagna det viktigaste i livet när de inte 
längre får vara tillsammans i bön och sång. Kyrkan är också en viktig social plats, där man möter 
människor med samma språk och kultur. Även barnen och ungdomarna har uttryckt en stor för-
tvivlan över att inte få träffas i kyrkan.  

Med digitala sändningar och telefonsamtal försöker våra präster lindra det här tomrummet 
något, och kyrkan har försökt hitta nya sätt att stötta människor i sorg. Idag är kyrkan öppen för 
dop, ett barn i taget med familj och gudföräldrar, en glad och ljus stund som ger oss hopp om att 
det kommer en dag då allt gått tillbaka till det normala och vi kan träffas igen som vi brukar. l
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Richard Svensson, Magnus Wahlström
Pingströrelsen

Den här tiden har varit både svår och pressande, men samtidigt livgivande 
och fruktbärande. Församlingarnas kreativa sida har utvecklats fantastiskt 
under den här tiden och man har löst de digitala möjligheterna för gudstjäns-
ter och andra aktiviteter på olika sätt. I pingströrelsens folkrörelsestruktur 
utförs det stora arbetet av enskilda församlingsmedlemmar, som på olika sätt 
också försökt fånga upp och minska ensamheten hos olika individer. 

För att från centralt håll ge hjälp och stöd, startade vi tidigt ett öppet web-
binar dit aktiva inom alla församlingar bjöds in. Här kan man dela med sig av 
idéer och erfarenheter men även ställa frågor. Under våren hade vi webbinar 
en gång i veckan med upp till 600 deltagare och sen i höstas körs de varannan 
vecka. Vi har också velat behålla vi-känslan i hela organisationen genom att 
genomföra våra stora årliga konferenser digitalt, och för att få bättre insyn i 
hur våra församlingar har påverkats håller vi just nu på att arbeta fram underlaget till en coro-
naundersökning. 

Det har varit en påfrestande tid, men samtidigt har situationen tagit fram det bästa hos män-
niskor. Trots alla umbäranden har vi lärt oss mycket som vi kan ta med oss framåt, post-covid. 
De digitala lösningarna har tagit jättesprång och mitt under pandemin så växer församlingarna! 
Människor har kommit till tro, förändrat sina liv, hittat en ny mening och det har ju varit fantas-
tiskt. Och det har blivit ännu tydligare hur centralt allt relationsarbete är – det är i gemenskapen 
vi lever. l
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Anas Deneche
Svenska islamiska samfundet

Svenska islamiska samfundet representerar 26 moskéer, och ekonomiskt har 
pandemin drabbat många av dessa hårt. Vi är beroende av donationer och de 
ges i samband med moskébesöken. 

Ett annat område som varit både tungt och fyllt av mycket frustration, är att 
våra moskéer varit öppna för så få. Moskén är både en andlig och social plats, 
och den uteblivna sociala samvaron har varit särskilt svår för våra äldre medlemmar. När det gäl-
ler den andliga aspekten, så påbjuder vår religion att vi ska besöka moskén regelbundet. Det är 
där vi samlas och ber tillsammans. Att inte kunna göra det leder till både frustration och förtviv-
lan, och många har undrat varför inte vi kan vara öppna när stora köpcentrum är det. 

Vi har försökt att ”inte ställa in men ställa om”; koranskolor har digital undervisning och pre-
dikningar har sänts digitalt. Men vissa verksamheter kan inte göras digitala. Våra stora högtider 
under våren föll bort då de inte kan utföras on-line. 

Det uppstår också många frågor kring restriktionerna, om vad som är förenligt med vår religi-
on. Här har vi haft stor hjälp av material från SST och av andra muslimska organisationer runt om 
i världen. Vi har också kontaktat de rättslärda inom islam, som också kunde informera om att det 
är förenligt med Koranen att följa de regler som finns i det land där man bor, vilket gjorde det lätt-
tare för oss att svara på frågor. Samfundet har under den här tiden fått fungera som en kunskaps-
bank, dit både medlemmar och församlingar kunnat vända sig. Vi har översatt och förmedlat 
information från myndigheterna som annars inte når ut till alla på grund av språkliga hinder. l
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Ekaterina Panova
Sveriges buddhistiska gemenskap

SBG består av 22 medlemsorganisationer och de har alla påverkats av att inte 
ha kunnat träffas som vanligt. Särskilt svårt har det varit för buddhister med 
migrationsbakgrund från t.ex Thailand och Vietnam, där templet även är en 
social plats för kulturella aktiviteter. En plats där de kan hämta styrka, genom 
det existentiella och andliga stöd som en buddhistisk gemenskap erbjuder på 
hemspråket. Sedan finns det en ekonomisk sida av pandemin. Aktiviteter och kurser som vanligt-
vis inbringar pengar har ställts in och man har inte kunnat fira de stora festhögtiderna i templen, 
då människor brukar skänka pengar. Så både den psykiska, sociala och materiella sidan av verk-
samheterna har påverkats hårt.

Undervisning, föreläsningar och meditationer har sänts on-line hos alla medlemsorganisatio-
ner. För att få träffa munkarna på templen har man fått boka tid och vara max 4 personer, men 
även då fått sprita händerna och ta på sig munskydd. 

För en del har det tagit tid att acceptera att pandemin skulle bli så långvarig, samt att förstå 
hur man måste anpassa sig till den nya situationen. Inom buddhismen talar man om duhkha, 
förgängligheten och osäkerheten i tillvaron. Det finns inga garantier för ett säkert och tryggt liv, 
och det har pandemin gjort tydligt. Insikten om livets beskaffenhet kan genom det fördjupas och  
förhoppningsvis leda till en större ödmjukhet och att vi förstår hur beroende vi är av varandra, 
enligt lagen om alltings samberoende i buddhismen. Att hjälpas åt, att följa riktlinjer och vara 
snälla mot varandra, förespråkas av alla religioner och är en förnuftig tanke som jag tror de flesta 
delar. Att hjälpa en annan människa – då hjälper man även sig själv. Vi är i det här tillsammans. l
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