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Pressmeddelande 
 
Erbjuder samtalsstöd till barn och vuxna kring corona 
 
Vi befinner oss i en tid där många känner oro och rädsla över vad som händer i 
Sverige och världen kring corona. Tingsryds kommun och  
Tingsryds pastorat vill därför erbjuda vuxna och barn samtalsstöd. 
 
 

- Vi finns här för dig om du känner att du behöver  
någon att prata med. Vi i svenska kyrkans diakoni har 
vana av samtalsstöd och vill gärna ge dig tid för  
samtal. Allt som sägs i samtalen stannar där, vi har 
alla tystnadsplikt., säger Anna Fosselius som är  
diakon i Tingsryds pastorat. 

 
Tingsryds kyrka är öppen alla vardagar, mellan klockan 8.00 
och 15.00 om man vill komma dit. Det finns även möjlighet 
att ringa kommunens medborgarkontor om man vill bli kon-
taktad så vidarebefordras det till diakon Anna Fosselius.  
 
Behöver du samtal kvällar eller nätter kan du ringa 112,  
och bli kopplad till jourhavande präst. 
 
I Tingsryds kommun finns även ungdomspedagoger som 
kommer att finnas tillgängliga för barn och ungdomar som 
känner att de vill prata med någon vuxen om sina tankar 
kring corona. Ungdomspedagogerna finns tillgängliga  
mellan måndag till fredag, klockan 10.00-16.00. 
 

- I dessa oroliga tider behöver vi finnas till för 
varandra och erbjuda en hjälpande hand. För  
Tingsryds kommun är det en självklarhet att stötta 
varje enskild medborgare med det vi kan. Om det är 
barn, vuxna eller äldre – vi försöker på alla sätt möta de behov som kan uppstå 
eller helt enkelt bara finnas där genom ett samtal, säger Rebecca Elmforsen,  
avdelningschef för Arbete och lärande. 

 
För mer information kontakta: 
 

Anna Fosselius 
Diakon, Svenska kyrkan 
anna.fosselius@svenskakyrkan.se 
Telefon: 0477 77 90 16, 076 126 64 16 
www.svenskakyrkan.se/tingsryd 

Rebecca Elmforsen 
Avdelningschef för Arbete och lärande 
rebecca.elmforsen@tingsryd.se 
Telefon: 0477-443 10 
www.tingsryd.se 
 

STÖD TILL VUXNA 
 

Svenska kyrkan 
Kyrkoherde Erland Johansson: 

0477 77 90 09 eller  
076 126 64 09 

 
Diakon Anna Fosselius: 

0477 77 90 16 eller  
076 126 64 16 

 
Tingsryds kommun:  

0477-441 00 
 

STÖD TILL BARN 
 

Barn och ungdomar kan ringa, sms:a 
eller mejla direkt till: 

Ungdomspedagog  
Åsa Fyhr, 070-516 03 

33, asa.fyhr@tingsryd.se 

Ungdomspedagog  
Armin Plecan, 072-889 20 

89, armin.plecan@tingsryd.se 
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