
Fristående puffar / Webbannonser på församlingens hemsida 

Kyrkans SOS har tidigare haft två ”Gemensamma puffar” i Svenska kyrkans publiceringssystem 

Content studio. Nu finns Kyrkans SOS på en egen webbplattform, vilket innebär att länken till 

Kyrkans SOS på församlingens hemsida behöver göras som en ”fristående puff”. 

 

Hur du sätter upp en fristående puff kan du läsa om på Svenska kyrkans 

intranät: https://internwww.svenskakyrkan.se/1352394#infoga 

I en fristående puff bestämmer du själv rubrik, text och bild. För att underlätta bidrar vi med några 

förslag på text och bilder. Puffbilderna finns också att ladda ner på https://kyrkanssos.se/om-kyrkans-

sos/informationsmaterial/ 

 

  

Ring eller skriv – vi lyssnar på dig 

Kyrkans SOS finns till för dig varje dag, året 

om.  när du behöver dela det svåra i tillvaron 

med någon. Volontärerna som svarar är utvalda 

och utbildade för att lyssna och stödja i det 

som känns svårt. Du är helt anonym när du 

kontaktar Kyrkans SOS.  

https://kyrkanssos.se/hitta-hjalp/ 

 

 

Bli volontär i samtalsjouren 

Vill du investera en del av din tid och utveckla 

din förmåga att lyssna? Är du intresserad av att 

bli volontär hos Kyrkans SOS? Volontärarbetet 

bedrivs i Kyrkans SOS lokaler i Göteborg och 

Stockholm. Varje vår och höst startar vi nya 

utbildningar för blivande volontärer. 

https://kyrkanssos.se/engagera-dig/ 

 

 



Nätvandrarchatten 

Nätvandrarchatten är till för dig som är 12-25 år. Du är 

välkommen att prata om det som känns svårt och 

jobbigt för dig, eller bara småprata med en trygg vuxen. 

De som chattar är personer som jobbar i Svenska 

kyrkan. Alla har tystnadsplikt och du är helt anonym. 

https://kyrkanssos.se/hitta-hjalp/natvandrarchatten/ 

 

Regnbågslinjen 

Regnbågslinjen finns här för dig när du behöver dela 

din livssituation med någon, via telefon eller 

webb. Samtalsjouren riktar sig till dig som definierar 

dig inom HBTQI-spektrumet, och till anhöriga, 

närstående och allierade till HBTQI-personer.  

https://kyrkanssos.se/hitta-hjalp/regnbagslinjen/ 

 

 

Regnbågsvolontär 

Regnbågslinjen är en samtalsjour som riktar sig till 

alla som definierar sig inom HBTQI-spektrumet, till 

anhöriga, närstående och allierade till HBTQI-

personer. Är du själv HBTQI+ och vill vara med och 

göra skillnad i vår samtalsjour? Ansök om att bli 

Regnbågsvolontär! 

https://kyrkanssos.se/engagera-dig/regnbagsvolontar/ 
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