
Släcka 
bränder 

– ett uppdrag för 
trossamfunden? 

7
årsbok 2019 • myndigheten för stöd till trossamfund

Släcka 
bränder 

– ett uppdrag för 
trossamfunden? 

FO
TO

: N
IK

LA
S 

LU
KS

/T
T



8
myndigheten för stöd till trossamfund • årsbok 2019

Inga Johansson, 
samordnare för kyrka-samhälle, Equmeniakyrkan
– Gällande bränderna i somras fanns många medlemmar engagerade via 
andra föreningars arbete men också genom att många av dem själva är 
markägare. Equmeniakyrkans församlingar har bra lokaler, är vana att 
organisera frivilligarbete, har möjligheter att på kort varsel öppna kyrkan 
för mötesplatser och servering för drabbade personer. Det finns också 
personal med erfarenheter att samtala med människor i kris. Man gjorde 
också andakter, samtalstöd, själavård, ljuständning och gudstjänster som är till stöd och hjälp vid 
kriser av detta slag. I Västmanland berördes ett par av församlingarna i Equmeniakyrkan tydligt. 
En församling har sin kyrka i brandområdet och hade att koncentrera sitt engagemang på att sä-
kerställa denna byggnad. Sen var det framförallt våra olika scoutarrangemang som berördes och 
det fanns även då en god organisation som följde utvecklingen genom kontakt såväl med myn-
digheter som med berörda deltagare och deras anhöriga.

 Sommaren 2018 härjades Sverige av ett antal stora skogsbränder – de mest 
omfattande i modern tid. Framförallt var det Dalarna, Gävleborg, Jämtland 
och Västernorrland som drabbades. Vid sidan om det arbete som utfördes av 
brand- och räddningspersonal så var den frivilliga sektorn också engagerade 
och hjälpte till med det de kunde. Vi ställde frågan till några aktörer: hur såg 
trossamfundens bidrag ut?
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Andrew Holm, krisberedskapskoordinator, Svenska kyrkan
– Svenska kyrkan var omedelbart på plats för att stödja de som drabbats 
av bränderna under sommaren 2018. Församlingarna som berördes av de 
mer omfattande bränderna finns i Härnösands, Västerås och Uppsala stift. 
I de lägesbilder som sammanställts beskrivs att kyrkans personal har mött 
drabbade och insatspersonal, att församlingshem gjorts tillgängliga som 
mötesplats, och att andra byggnader i kyrkans ägo erbjudits som lager-
plats för de som berörts av utrymning till följd av bränder. Kyrkans perso-
nal, och frivilliga, har funnits till hand för att erbjuda samtalsstöd men även bistått enskilda med 
praktisk hjälp och förnödenheter i mindre omfattning. En styrka finns i att, som stödperson, re-
dan vara lokalt känd. Detta gäller för församlingarnas personal, som har lokalt upparbetade kon-
takter och etablerade relationer. 
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