
Kyrkan på plats under Paralympics 

 

Jessica och Johan Skarhall från Göteborg tar glatt emot kaffebiljetter till Café Svensson av 

Björn Nilsson i Svenska kyrkans mobila team. Foto: Ewa Almqvist 
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Knappt har sommar-OS slutat förrän Paralympics börjar. Svenska kyrkan i 

London har ett nära samarbete med den svenska truppen. Kyrkan står öppen 

under alla elva dagar med idrottspsykologer, Café Svensson och 

konstutställning. 

Sommar-OS har nyligen avslutats, nu är det dags för Paralympics. Svenska kyrkan i London 

är redo att ta emot den svenska truppen, anhöriga och åskådare. 

- Vi ser fram emot att finnas till för de som behöver oss och nu kanske ännu mer vara ett stöd 

för de tävlande och deras anhöriga eftersom Paralympics inte är så stort, säger Camilla 

Persson, projektledare för Svenska kyrkans storsatsning under Paralympics.  

Hon arbetar i vanliga fall med diakoni i Svenska kyrkan i London. 

Träningsläger i England 

Öppningsceremonin drar igång tävlingarna den 29 augusti och de avslutas elva dagar senare 

den 9 september. Den svenska truppen, som består av 59 atleter, är på plats och Camilla 

Persson har träffat dem på ett gemensamt träningsläger i Surrey. 

- De är helt otroliga, så starka. Det krävs mycket för att komma ända hit. Vi har förmånen att 

få vara med och hjälpa till med det vi är bra på. Vi började med att bjuda in dem till en 

grillkväll och några av oss kommer att vara med på välkomstceremonin den 27 augusti då 

värdlandet hälsar dem välkomna. 

Levande diakonal kyrka 

Svenska kyrkan i London samarbetar med Svenska handikappidrottsförbundet och Sveriges 

paralympiska kommitté. Initiativet till det tog Camilla Persson och Christer Frånlund redan 

för ett år sedan och de fick ett rungande ”ja!” till svar. 



- Vi ville göra något och de blev jätteglada. De här är människor som vi värnar om och är till 

för. Vi jobbar för en levande diakonal kyrka i London.  

Sjömanskyrkan nära OS-byn 

Med i truppen finns förutom tränare även bland annat fyra idrottspsykologer. De får låna 

lokaler i Sjömanskyrkan som ligger i samma del av London som OS-byn. Där kommer också 

Café Svensson att hålla öppet mellan 10.00 - 22.30 varje dag under Paralympics. Här kan man 

följa tävlingarna på storbildsskärmar, äta mat eller fika, delta i morgonbön och aftonbön och 

bara få vara. En konstutställning på temat ”Rörelse” är öppen i Sjömanskyrkan under hela 

Paralympics. Det är verk av konstnärer med intellektuell eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. 

Mobila team bland folk 

Under tävlingarna kommer mobila team att röra sig ute bland folk, bland annat i OS-parken. 

De känner man igen på de gula tröjorna och svenska flaggan. Ett team består av tre personer 

och minst en av dem är präst eller diakon. 

- Vi vill synas bland människor, visa att vi finns här och är en oas för alla som är i London. 

Skulle något hända kan man alltid söka upp oss. Vi vet var man ska vända sig. Vi arbetar nära 

till exempel svenska ambassaden. Vi har också ett krisnummer dit man kan ringa om man är i 

nöd 

Svenska medaljhopp 

Sverige skickar en trupp med många medaljlöften. Den regerande världsmästaren i 

kulstötning Jeffrey Ige är en av dem, bordtennisspelarem Emil Andersson som är rankad 1:a i 

världen är en annan. Under invigningen kommer den svenska fanan att bäras av en riktig 

tungviktare i idrottssammanhang: sportskytten Jonas Jacobsson som har 16 Paralympics-guld, 

17 VM-guld och över tjugo EM-guld. Sverige deltar i tolv av de tjugo idrottsgrenarna och 

Svenska kyrkan i London följer flera av dem på plats. 

- Vi kommer bland annat att vara med på rullstolsrugby, simning, bågskytte och friidrott. Vi 

tror på många svenska rekord och medaljer. Jag tycker om alla sporterna, allt från friidrotten 

till rullstolsgrenarna och till simningen. Goalball är en unik Paralympicsgren för spelare med 

synnedsättning och rullstolsrugby är imponerande där spelarna har funktionshinder i både 

armar och ben. 

Helena Thorén 

 


