
 
 
Om den lilla konkreta omsorgen 
 
Jag älskar den lilla fastlagsbössan i pappersformat som du snabbt kan vika ihop och ställa på ditt köksbord och 
då och då lägga en slant eller en sedel i, när du själv känner för det. 
Den står där som ett tydligt konkret bevis på att det lönar sig att bry sig.  
 
Så när jag också står framför mataffären och ”skramlar” med den stora insamlingsbössan  
 älskar jag att säga orden:  
-Lägg 1 krona!  
Många tittar förvånat på mig och då fortsätter jag; om alla i hela landet la en krona i min bössa då skulle jag få 
över 9 miljoner kronor! 
Det är en synnerligen god matematik, när vi i Svenska kyrkan samlar in konkreta pengar till behövande 
människor, utanför vårt lands gränser, tycker jag. 
Du kan själv vara med och hjälpa till om du bara har ett köksbord att ställa din lilla fastlagsbössa på. 
Kom till Brukskyrkans kafé och fråga efter den, så visar Malin och Gun-Britt korgen som står ovanför den 
öppna spisen; varsågod och välj ut din egen lilla fastlagsbössa. Kom tillbaka med den senast den 13 april. Tack! 
 
Jag kommer ihåg när jag som 9-10 åring började min insamlingskarriär och sålde tidningar för Rädda Barnen.  
En gång ringde jag på och en äldre man öppnade dörren. När jag framförde mitt ärende, svarade mannen på ett 
för mig konstigt och elakt sätt: 
-Jag har ingen lust att hjälpa, du får väl gå till dom som har skrämt upp barna!! och så skrattade han elakt 
förnöjt och slog igen dörren. 
 
Kanske är jag lite gammalmodig av mig, men jag tror fortfarande på den tydliga konkreta omsorgen. 
Att bry sig i den konkreta handlingen. Och jag tror fortfarande på talesättet ”många bäckar små 
gör en stor  å”. Min 1-krona kampanj bygger på detta visdomsord. 
 
Den nyhet som gladde mig mest förra veckan var när radion förkunnade att Region Skåne  
(som bland annat har ansvar för Skånes sjukvård)  har skapat den första primärvårdsmottagningen i landet  
för äldre människor, 75 år och äldre.  
Det finns ett eget telefonnummer för dem som inte har knappval eller vänte-musik så att den äldre alltid får 
tala direkt med en människa. Ett eget väntrum finns också med kaffe och kaka och kunden får träffa samma 
läkare varje gång mellan 45 min - 1 timme.  
Birgitta Landin, som är chef på vårdcentralen, säger: 
-Vi måste ta så här bra hand om våra äldre. De blir fler, de blir äldre och när man blir äldre kommer det ofta fler 
sjukdomar. Vi måste lägga resurserna härute i primärvården. Om vi inte gör det, så kommer de här personerna 
att behöva vara ganska mycket på sjukhus. Det är inte där de ska vara.  
Region Skåne säger också att detta nya konkreta äldrevårdsprojekt definitivt har en ekonomisk vinst för hela 
regionen i stort. Fantastiskt att höra!  Det lönar sig att bry sig konkret och tydligt, det lönar sig på lång sikt! 
 
Li Lundberg, präst i Västanfors Västervåla församling 
mejl: li.lundberg@svenskakyrkan.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


