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Sverige är unikt. Bara här leker vi grodor
på midsommar, älskar det som är lagom
och serverar den billigaste maten, sillen,
så fort vi ska fira högtid.
Och unika är vi även på andra sätt.
Enligt den återkommande studien
World Value Survey är vi världens
mest individcentrerade land. Detta
har ingenting med vänster- eller
högerpolitik att göra – längtan efter
individens frihet och oberoende går att
spåra många hundra år tillbaka, långt
före de etablerade partiernas uppkomst.
Inför detta har vi anledning att känna
tacksamhet. När det fungerar som bäst
behöver vi inte vara beroende av andra
människors välvilja för att överleva eller
bundna av förtryckande sammanhang
– vi får vara de vi själva vill vara. Dock:
individualismen har ett högt pris ensamheten.
I Sverige är ensamheten ett gissel för
många. Trots att vi aldrig har haft det
materiellt bättre så mår vi samtidigt allt
sämre – ensamheten bär en del av skulden
till detta.

sig i, och stötta vår verksamhet. Läs

Göteborgs Räddningsmission
Nordhemsgatan 12
413 27 Göteborg
Telefon: 031-712 12 00
E-post: info@raddningsmissionen.se
www.raddningsmissionen.se

Ensamhet och gemenskap.

Emil Mattsson,
Direktor

I det här numret av Din nästa kan
du läsa om hur ett 30-tal papperslösa
personer från Iran för sex år sedan
knackade på dörren till en då ganska
homogen Smyrnaförsamling. De
papperslösa behövde akut hjälp och blev
insläppta. Tack vare denna händelse har
församlingen idag 400-500 farsi-talande
personer i sin verksamhet. Och går du
in genom Smyrnas dörrar en helt vanlig
vardag kommer du att möta ett myller
med människor från hela världen. Vad är
hemligheten? Jag tror bland det viktigaste
var att man öppnade upp och skapade en
inkluderande gemenskap, öppen för alla.

3

Så vad gör vi på Räddningsmissionen
för att möta ensamheten? Det viktigaste
kanske är att försöka göra det Smyrna
gjorde, skapa gemenskaper. Och det
försöker vi göra var vi än har möjlighet
och vilka människor vi än möter. Varma
sammanhang där människor möts är ofta
den bästa behandlingen en människa kan
få. Och den behandlingen är inte riktad
till en viss målgrupp, den behöver vi alla.
Också du. Också jag.
Vår kultur må präglas av mycket
ensamhet, men det finns också en
allt större längtan efter något större.
Grammisvinnaren Frida Hyvönen,
utrycker den längtan så vackert i låten
Vänner i vardagen:
”Det var det året när alla människor
försvann In i jobb och depressioner
Och in i barnet
Jag tycktes ensam fast än jag bodde mitt
i stan
Fast än jag hade en partner och ett barn
Kanske var det just därför
Ja alltså för att barnet kom
Som jag började längta
Efter en mycket större flock
Och jag längtade efter vänskap som inte
representation
Drömmer om vänner i vardan och ett
samtal utan slutstation
Drömmer om grannar som orkar byta
några ord
Drömmer om vänner i vardan
Och en rimligare jord”
Dessa drömmar är också våra drömmar.
Göteborg blir en varmare stad om vi
skapar fler varma gemenskaper. Kan vi
inte bestämma oss för att försöka ta klivet
ut till den andre och göra just det?

FÖRSAMLINGSENGAGEMANG / TEXT: JOACHIM LUNDELL / FOTO: KATJA RANGSTAM

Smyrnakyrkan vill spela
en roll i ett förändrat
samhälle
”Det politiska och offentliga Sverige tycks drabbat av tondövhet. Några få
fortsätter ropa. Jag sällar mig till denna minoritet. Herre förbarma dig – Kyrie
Eleison.” Så formulerade sig Urban Ringbäck på facebook i vintras apropå hur
samhället behandlar ensamkommande barn och ungdomar.
Urban är föreståndare och pastor i
Smyrnakyrkan i Göteborg och vi har
träffat honom och Mark Beckenham
som är pastor med ansvar för kyrkans
internationella arbete för att prata om
Smyrnakyrkans sociala engagemang
och vilka konsekvenser det har fått
för församlingen.
– Vi har aldrig varit så mycket pingstförsamling som vi är idag, menar Urban Ringbäck. Vi har gått från att ha
bedrivit en internationell verksamhet
till att vara en internationell, öppen
gemenskap som förändrar liv och
samhälle. Nu ser vår församling ut
som övriga Göteborg och världen.
Smyrnakyrkans internationella arbete
har funnits i 20 år. Från början fanns
ett behov av engelskspråkiga gudstjänster för i första hand studenter på
universitetet som ligger intill kyrkan,
på andra sidan Hagaparken.
– Det som hänt de senaste 7 åren är
nog det mest radikala vi sett i Smyrnas historia, säger Mark Beckenham.
Det är en väckelse som växt fram
på ett sätt vi aldrig kunnat drömma
om. Idag har vi en av Europas största
Farsiförsamlingsgrupper med mellan
400 och 500 aktiva medlemmar och

på söndagarna firar den internationella, engelskspråkiga församlingsenheten gudstjänst med ca 200
deltagare från 30 länder.
Började hjälpa flyktingar
redan 2011
Kyrkans stora samhällsengagemang
började under sportlovet 2011 då
ett 30-tal papperslösa, politiska flyktingar från Iran knackade på dörren.
De kallade sig ”misstro oss inte” och
behövde akut hjälp. De ville också
anordna en aktion i kyrkan.
– Vi började att be med, och för,
gruppen. Då kände jag att det hände
något, både med dem och med
församlingen. Helt plötsligt blev vår
nya vision om en öppen gemenskap
tydlig för mig.
Det är lätt att dra paralleller mellan
detta och det som vi ser i samhället
nu. Även då protesterade man mot
asylregler och flyktingpolitik. Då var
det Iran som ingen ville bli skickad
till, idag är det Afghanistan. Gruppen
ordnade demonstrationer och aktioner med utgångspunkt i Smyrnakyrkan och lyckades också organisera ett
möte i riksdagen.

Mark Beckenham är pastor med ansvar för
Smyrnakyrkans internationella arbete.
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– Jag tror att det här öppnade ögonen
på oss som församling. Där började
vårt mer utåtriktade arbete och vårt
sociala engagemang, säger Urban. En
stor grupp av flyktingarna kom till
tro under den här tiden och några
av dem finns kvar i församlingen
fortfarande.
Firar gudstjänster på många
språk
Smyrnas Farsiförsamling möts varje
torsdag och har blivit så många att
de fått flytta in till den stora salen.
Många av dem är fortfarande papperslösa/asylsökande. Några andra
har varit i Sverige längre och kommit
till tro i församlingen.
– Stora delar av vårt sociala arbete
handlar om att hjälpa familjer i det
här gänget att komma på fötter och
komma in i samhället, säger Urban.
Med jämna mellanrum har kyrkan
en sk ”Supersunday” då alla församlingar i kyrkan firar gudstjänst
tillsammans.
– Då gör vi gudstjänst på tre språk,
berättar Urban. Svenska, engelska
och farsi. Ibland lite arabiska också.
Detta har inneburit en fullständig
scenförändring för oss i vårt arbete,

i vårt sociala fokus och inte minst i
vårt gudstjänstliv.
Formellt sett är Farsiförsamlingen en
del av Smyrna International. Man har
ett två farsitalande personer anställda
som pastorer och det är just språket
som är den gemensamma nämnaren.
– Vi kopplar Smyrna Farsi till ett
språk och inte till nationalitet eller
etnicitet. Människorna här kommer
ifrån Afghanistan, Kurdistan, Iran
och Irak, säger Mark.
– Några tycker att vi enbart ska ha
gemensamma samlingar, berättar Urban, men jag tror att det här gänget
har ett behov av egna samlingar. Men
det förutsätter en tydlig riktning mot
en djupare integration med övriga
församlingen.

”Vi kan inte sätta välfärden
före människovärdet.”

En härlig och utmanande resa
Att under en kort tid ta emot så
många människor från olika kulturer
har naturligtvis inte bara varit enkelt.

”Vi kan inte
undvika
samhällsfrågor –
det har vi inget
bibliskt stöd för.”
– Nej, vi har upplevt mycket missförstånd kring både vår tro och annat,
säger Urban. Det har funnits många
barnsjukdomar och mycket vånda
kring olika beslut. Men ur varje kris
har det kommit något gott och vi har
kunnat flytta fram positionerna hela
tiden. Det ha varit en både härlig och
problematisk resa. Bara det att de här
människorna inte har någon erfarenhet av ett demokratiskt föreningsliv
är en stor utmaning för oss.

Urban berättar att när Farsiförsamlingen själva ville hjälpa till med det
sociala arbetet syntes de kulturella
skillnaderna tydligt. Det handlade
framförallt om hur och vem som
skulle leda arbetet.
– Men i och med att vi har goda
relationer att falla tillbaka på så löser
vi det mesta. Huvudsaken är ju att
de vill hjälpa till och vara med och
bygga vår gemensamma kyrka.
– Tack vare arbetet med Farsiförsamlingen har det sociala benet hos oss
blivit lika viktigt som det andliga,
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säger Mark. Vi möter hela människan. Det innebär att vi gör vad vi kan
för att hjälpa till med myndighetskontakter och ibland ställer upp som
vittnen i asylärenden. Vi har byggt
nya relationer med både myndigheter
och företag, vilket känns berikande.
Positivt med en internationell
gemenskap
Vi pratar vidare om huruvida det
finns någon gräns för hur stort ett
samhällsengagemang kan bli och
några röster i församlingen har
undrat om politiken är på väg in i
kyrkan.

– Vi ska definitivt inte ta hit någon
partipolitik, säger Urban bestämt.
Det finns en gräns för vad vår plattform ska användas till. Men vi kan
inte undvika samhällsfrågor som har
med rättvisa att göra. Det har vi inget
bibliskt eller kyrkohistoriskt stöd för.
Och det roliga med att leva idag, är
att det inte längre finns några motpoler mellan kyrkans uppdrag och ett
samhällsengagemang.
De allra flesta reaktionerna på församlingens sociala fokus är positiva.
Men församlingsledningen har också
varit tydlig från början med att detta
är en linje som man tror på.
– De som är inblandade i det här
arbetet under veckorna är väldigt
positiva medan de som inte riktigt
vet vad vi gör kan vara mer skeptiska.
Men så är det nog med allting, säger
Mark. Det är svårt att gilla det man
inte riktigt känner till.
Församlingens vision handlar om
att vara en internationell gemenskap

som följer Jesus och som förändrar
liv och samhälle.
– Några tyckte att vi skulle beskriva
oss som en ”svensk församling” men
det stämmer ju inte, säger Urban.
Vi ser annorlunda ut idag därför att
samhället ser annorlunda ut. Men,
som jag sa förut, vi har aldrig varit så
mycket pingstförsamling som vi är
idag. Här finns en stark hängivenhet i
både det andliga livet och det sociala
engagemanget.
Önskar att kyrkor leder tåget
emot utanförskap
Tillbaka till Urbans facebookinlägg
om samhällets tondövhet när det gäller flyktingsituationen. Vad menade
han egentligen och vad kan kyrkan
göra?
– Jag gråter när jag tänker på hur
vi behandlar flyktingar och ensamkommande ungdomar, säger han. Jag
tycker det är ovärdigt och oförenligt
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med allt det som vi har fått med oss
i vårt kristna arv. Vi kan inte sätta
välfärden före människovärdet.
Engagemanget och viljan att göra
skillnad genom ett socialt arbete i
Smyrnaförsamlingen går inte ta miste
på. När jag lämnar kyrkan är det
fullt med folk i foajén och caféet. Det
serveras soppa och delas ut mat i ett
myller av volontärer, anställda och
gäster.
– Vår önskan är att församlingar och
kyrkor ska få vara med och spela en
roll till ett förändrat samhälle och
förändrade människoliv. Att få se enskilda människor bli upprättade och
hela. Tänk om man i framtiden säger
om den här tiden att det var då kyrkorna tog på sig ett ansvar och ledde
tåget emot fattigdom, samhällsklyftor, diskriminering och utanförskap.
Till ett helat samhälle med helade
städer och helade människor, avslutar
Urban Ringbäck.

papper på sin ålder inte kan betraktas
som barn. Och för en vuxen bedöms
asylskälen strängare.
-Man måste kunna bevisa att det
föreligger ett personligt hot mot
en. Det räcker inte att ens pappa
har mördats inför ens ögon. Mitt
uppdrag i början av 2015 var att leda
dessa ungdomar genom en rättssäker
asylprocess. Nu måste jag i stället förbereda dem på att de kanske skickas i
döden, säger hon.
Hon påpekar att hon alltid varit medveten om att alla hon träffar inte skulle få uppehållstillstånd, men menar
att skillnaden är att asylprocessen
inte längre är rättssäker.
-Detta fick mig att tappa fotfästet.
En kväll såg jag en statusrad på
Facebook från en bekant där det stod
”Ingen av dem som jobbar med ensamkommande kommer att stå ut.”
VI STÅR INTE UT / TEXT: JENNIE DANIELSSON / FOTO: KATJA RANGSTAM

Från en facebook-uppdatering
till regeringens remissinstans
Ena dagen är de asylsökande barn som ska få hjälp att hitta in i det svenska
samhället. Andra dagen bedöms de vara vuxna och ska skickas tillbaka till
krigshärdar. Helena Lindroos stod bara inte ut och startade nätverket Vi står inte ut.

-Jag har aldrig känt mig så stolt över
Sverige som hösten 2015. Alla, från
politiker till vanliga människor, ville
visa sin solidaritet med dem som
då flydde till Sverige, säger Helena
Lindroos, initiativtagare till nätverket
Vi står inte ut och anställd på ett av
Räddningsmissionens boenden för
ensamkommande flyktingbarn.

Allt började hösten 2015
Det var på hösten 2015 som lille Alan
Kurdi spolades i land på en strand i
Turkiet och bilden på det döda barnet
väckte stark medkänsla och medvetenhet om de mänskliga katastrofer
som pågår i världen. Men en bit in på
hösten förändrades tonläget markant.
Regeringen gick från att förespråka en
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generös flyktingpolitik till att bedöma
situationen som ohållbar och den 24
november införde Sverige lagar som
kraftigt begränsade möjligheten till
asyl.
Plötsligt började de ensamkommande skrivas upp i ålder och idag
är läget sådant att den som inte har

”Jag tänkte att vi
kanske kunde bli
några hundra, men
inom en vecka var
vi tusen personer.”
Det satte fingret på den känsla
Helena Lindroos hade, och det var
det som gav henne idén att i en
facebookgrupp samla alla som i sitt
jobb möter ensamkommande och
som kände samma vanmakt som hon
själv. Tillsammans med fyra andra
startade hon så Vi står inte ut.

”Det finns en stor ironi i att de nya
hårdare lagarna som skulle minska på
trycket för oss som jobbar i boendena
istället har gett helt motsatt effekt.”
Lämnat namnunderskrifter
till Stefan Löfvén
Gruppen har funnits sedan slutet av
september förra året och idag består
nätverket av 8000 personer som i sin
profession kommer i kontakt med
ensamkommande, och deras Facebooksida har 32 000 följare.
Nätverket arbetar med opinionsbildning på flera sätt. På årsdagen av de
nya asyllagarna hölls en ljusmanifestation flera torg runt om i Sverige.
Helena Lindroos har personligen
överlämnat 11 885 namnunderskrifter till statsminister Stefan Löfvén.
I mars samlades de under parollen
”Röda tråden” i Stockholm för en
marsch där de tryckte på allas har
rätt till trygghet, framtid och ett sammanhang, kort sagt, att alla måste få
ha en röd tråd som löper genom livet.
Varje lagförslag som kommit i frågan
har de skrivit remissvar på trots att
nätverket inte är någon remissinstans. Men alla deras remisser finns
prydligt redovisade på regeringens

hemsida. Och deras arbete har gett
eko i medierna:
-Vi har lyckats uppmärksamma
medier på att flera unga har begått
självmord efter besked om avslag
och avvisning. Det har inte hänt på
boendet jag jobbar på, men runt om i
Sverige, säger Helena Lindroos.
Nätverkets mål är helt enkelt att
förmå beslutsfattarna att ändra
lagarna igen. Om det går? Helena
Lindroos säger att hon måste tro det.
Hon tycker det finns en djup ironi
i att dessa hårdare lagar, som skulle
minska trycket på dem som arbetar
med ensamkommande, i stället har
gett rakt motsatt effekt.
-Vi som jobbar med de ensamkommande går sönder. För vi har inga
redskap. Det talades om en systemkollaps i slutet av 2015. Men så var
det inte då. Systemkollaps, det är det
vi har nu.

Nätverket VI STÅR INTE UT har
en Facebooksida som heter Vi
står inte ut - men slutar aldrig
kämpa. Den som vill stötta
nätverkets arbete kan gå in på
den sidan och klicka ”gilla”.

-Jag tänkte att vi kunde bli ett par
hundra och skriva en debattartikel,
men inom en vecka var vi 1000
personer.
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porrkonsumtionen blir som en drog
och att det är hög tid att spräcka hål
på hemlighetsbubblan. Hon avslutade
med några handfasta tips om hur
man kan prata porr med ungdomar
och hur man ska göra för att komma
ur ett beroende.

KONFERENS HANSELSVARA MÄNNISKA / TEXT: JOACHIM LUNDELL / FOTO: JUDIT HABBE

Ungas attityder viktiga för att
förebygga prostitution och
trafficking

Andra dagen inleddes med en
tillbakablick på förra årets konferens
och några frågor och önskningar
som moderatorn Malin Oest tagit
med sig. Det gällde frågan om att ge
polisen större resurser att jobba mot
människohandel och prostitution, att
motverka efterfrågan och lagföra alla
inblandade, samt ett önskemål om ett
skyddat boende för de kvinnor som
vi vill ta sig ur prostitution. I en paneldebatt framkom att en del av detta
hade, eller var på väg att, åtgärdas. I
debatten deltog Marina Johansson,
ordförande i Social Resursnämnd,

Anna Skarhed, justitiekansler, Mikael
Albertsson från Reningsborg och Caroline Casco från Göteborgs Räddningsmission. Caroline berättade att
Räddningsmissionen i samarbete
med en annan ideell organisation nu
har öppnat ett boende där upp till tre
kvinnor kan få bo i max en månad.
Marina Johansson berättade att hon
sitter med i polisens insynsråd, fd
polisstyrelsen, och att dessa frågor
har diskuterats där. Polisen omorganiserar och mer resurser är på gång.
Hon sa också att kommunen försöker
skaffa sig en lägesbild av situationen
i staden och att det är viktigt att man
arbetar med attityder hos barn och
unga i förebyggande syfte.
Panelen var överens om att samarbeten i form av IOP-avtal (Idéburet
offentligt partnerskap) fungerar bra
och att man gärna ser fler samarbetsområden i denna form.

Hoppfullt projekt i Moldavien
Dagen avslutades med ett anförande
av Vladimir Ubeivolc. Han är direktor och en av grundarna av organisationen Beginning of Life i Moldavien,
som arbetar mot sociala orättvisor
och människohandel. Moldavien räknas som Europas fattigaste land och
har en stark grogrund för människohandel. Genom både förebyggande
och rehabiliterade insatser bedriver
organisationen ett stort arbete för att
förändra och förbättra människors
livsvillkor i Moldavien. Vladimir
berättade om Drömmarnas Hus, som
är ett hem för unga, fattiga flickor,
som riskerar att hamna i händerna
på människohandlare. I drömmarnas
hus kan flickorna under en treårsperiod fokusera på utbildning och
en meningsfull fritid, vilket ger dem
goda förutsättningar till ett bra liv.

Sagt om konferensen!

För andra året i rad arrangerade Göteborgs Räddningsmission, Reningsborg
och Bilda tillsammans konferensen ”Handelsvara människa”. Konferensen
genomfördes under två dagar och uppmärksammade frågan kring
människohandel och prostitution i Göteborg. Årets tema var ”Ett nätverk av
ondska” och innehåll även frågor om tillgången och attityden till pornografi
bland ungdomar.
Konferensen, som hölls i Redbergskyrkan, lockade deltagare från
många olika organisationer och
myndigheter. Första dagen var vikt
åt gymnasieungdomar där Maria
Ahlin, ordförande i organisationen
Freethem, gjorde stort intryck.
Porrkonsumtion utbredd
bland ungdomar
Maria Ahlin pratade om porr utifrån

sin bok ”Visuell drog”. Ur ett hälsoperspektiv beskrev hon vad som händer
i hjärnan hos den som konsumerar
pornografi. Hon menade att det finns
ett samband mellan pornografikonsumtion och attityder, relationer och
sexliv som vuxna behöver ta på allvar.
Särskilt talade blev det när hon först
visade statistik på att 96% av alla killar
i 16 års-åldern har tittat på porr och
sedan frågade åhörarna som var ca 80
gymnasieungdomar om de hade pratar
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om detta i skolan. Då räckte endast 4
ungdomar upp handen.
Maria Ahlin berättade att porrkonsumtionen hos ungdomar är mycket
mer utbredd än man kan tro. Genomsnittsåldern hos ungdomar som
konsumerar porr för första gången
är 12,3 år och så många som 70% av
16-åriga killar tittar på porr minst
en gång i veckan. Maria berättade att

”Det var en informativ och
inspirerande dag helt utan
pektpinnar om ett ämne som känns
svårt som vuxen ibland att prata
om med ungdomar. Statistiken
förvånade oss mycket om hur
vanligt det är med porrkonsumtion
vid tidig ålder.”

”Jag var redan insatt lite i frågan
då jag gjort ett arbete om detta
på gymnasiet. Det är jätteviktigt
att prata om sådana här
frågor och ge kunskap om vad
konsekvenserna kan bli av porr
och människohandel så det inte
är tabu.”

Annika Buregård Eklund,
Steve Jansson
Schillerska gymnasiet

Olivia Mousa
Student

”Jag brinner för den här typen av
frågor. Vi i Dreamgroup har ju
följt projektet som organisationen
Beginning Of Life ansvarar för
med Drömmarnas hus i Moldavien
ända från starten. Det är ett
fantastiskt jobb de gör.”
Ulrika Hagby
Medlem i Dreamgroup
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”Jag lästa om konferensen på
Facebook. Jag är fascinerad av
Maria Ahlin och det arbete hon
gör. Jobbigt men viktigt att lyssna
på. Det hon visade tyder på att
någonting är snett när det gäller
ungdomars vanor och attityder
till porr.”
Henrik Westbacke
Grafisk formgivare

Han hade just missat sin mammas begravning. Han gråter
utan tårar. Vi skriver ett brev och ber en bön innan vi skickar
det. Gud är hos oss.
Hon är på rymmen från en man som slår. Kommer in till mig
en kort stund och skyndar sedan vidare. Tänd ett ljus och be
för mig, säger hon. Jag lovar.
I en lägenhet i norra Göteborg befinner jag mig ensam
med tre arabisktalande flyktingbarn. Mamman har åkt till
förlossningen för att föda sitt fjärde, och pappan är med
henne. Det är mitt i natten. Jag sitter i soffan och barnen
sover med huvudena lutade emot mig. Framtiden är så
oviss. Vi har inget gemensamt språk. Men vi är människor
och Gud är hos oss.
Jag får ibland frågan om vilken teologi vi på Göteborgs
Räddningsmission står för. Jag brukar svara att vi är en
bordsgemenskap mer än en åsiktsgemenskap. Att det finns
olika sätt att tolka och tro som får plats hos oss.

Aktuellt!

Krönika

Gud mitt i skiten.

BLI FAMILJEHEM!
Vi söker familjer som har ett överskott av kärlek, ett ledigt
rum och tid för en ny familjemedlem. Våra familjehem får
professionell handledning, familjehemsutbildning och en
bra ekonomisk ersättning.
Kontakt: Sara Odén, 072-145 42 19
sara.oden@raddningsmissionen.se

En man jag mötte nöjde sig dock inte med detta svar. ”Vad
tror du, Eva, om Gud och hur världen ser ut och hur det som
händer är möjligt?” frågade han.

Jag blir en alltmer stadig anhängare av något jag skulle vilja
kalla motgångsteologin. Gud finns hos oss, här mitt i skiten.

I en musikalisk berättelse speglas några av
vår tids stora utmaningar mot tangons själ
och ursprung.

Vi ber för varandra och alla som vill, har ingen aning om vad
det kommer leda till, men vi är sedda av Gud. Det är det
som är grejen, som gör hela skillnaden.
I detta språng, denna bekännelse, blir det trasiga vackert
och det sköra helt. Om så bara för en stund.
Men livet består av stunder, och när det enda som känns
naturligt är att älska varje människospillra som kommer in
genom våra dörrar, då har Gud landat hos oss.
Och det är klart att det får konsekvenser för allt vi gör.
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Henrik Melkstam
hjarterum@raddningsmissionen.se

EN TANGO FÖR
DEN FATTIGE

Så jag fick sätta mig ner och formulera mig. Så här blev det:

Eva Erlandsson,
diakon

Idag saknar fler göteborgare än någonsin
tidigare en fast punkt i tillvaron. För dem
präglas vardagen av korttidsboenden och
tillfälliga adresser. Därför söker vi med ljus
och lykta efter ledigt utrymme i och runt
om Göteborg. Vi hjälper dig att hitta en
lämplig familj eller person som behöver
tak över huvudet och står som garant för
att allt fungerar som det ska. För varje
kvadratmeter du hyr får du en månatlig
ersättning från oss, samtidigt som du bidrar
till att minska bostadsbristen i Göteborg.
Hör av dig, så berättar vi mer.

Eva Erlandsson: kontrabas och manus
Ulf Bornstein: dragspel
Föreställningen är ca 50 minuter och bokas
på: eva.erlandsson@raddningsmissionen.se

VÄLKOMMEN PÅ
ÖPPET HUS!

BLI VOLONTÄR
För oss är de ideella insatserna en del av
organisationens hjärta. Du bidrar med dina
kunskaper och dina erfarenheter, din tid och din
närvaro.
Kontakta volontärenheten: 031-7121220
volontar@raddningsmissionen.se

Välkommen till Matteuskyrkan kl.16.30–
19.30 på torsdagar. Vi fikar, pysslar, tävlar,
språktränar, musicerar och mycket mer!
Öppet hus är en plats för möten med olika
kulturer, sammanhang, människor och språk.
raddningsmissionen.se/verksamhet/oppet-hus
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Stöd oss!

SWISHA MED HJÄRTAT!
Det finns många olika sätt att stötta Göteborgs
Räddningsmission. Ett bra sätt är att swisha pengar direkt
till någon av våra verksamheter. Ange vilken verksamhet du
vill skänka pengar till när du spishar. Skriv HEMLÖSHET,
UTSATTA KVINNOR, UTSATTA EU-MEDBORGARE eller
SOLROSEN i meddelandefältet så ser vi till att dina pengar
hamnar rätt. Stort tack för din gåva!

Swish: 900 44 41
Du kan också skänka pengar via bank- eller postgiro.

Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441

SKÄNK MAT ELLER KLÄDER
Har du kläder du vill skänka eller gör ni en insamling på din arbetsplats?
Välkommen att lämna dina gåvor till oss! De gåvor vi får in delas ut till
deltagare i våra verksamheter som lever i socialt utsatta situationer.

TACK företagsvänner!
Att stödja Räddningsmissionen kan vara ett sätt för företag att samla de
anställda kring en gemensam fråga som engagerar. En del företag skänker
pengar eller varor, andra bidrar med sin kompetens.
A
Alexanderssons Fastigheter
Autodesk			
Axess Promotion
Aspelin-Ramm Fastigheter
A Gift for Good UF
B
Beiersdorf AB		
Bic Nordic AB
Bok & Bibliotek i Norden AB
Brandwork Design &
Communication
C
Café Vasa		
Carinas Andrum		
Castellum AB
Cordovan Communication

HÄR KAN DU LÄMNA IN DINA SAKER:
Norra Ågatan 28, Mölndal. Öppet vardagar 08:30 - 16:00
Caféet för hemlösa, Vasagatan 14. Öppet mån, tis, tors och fre 09:00 - 12:00.
För information kring varuinlämning och logistik till Norra Ågatan, ring Robban
031- 712 13 00.

HÄR KAN DU LÄMNA IN MAT:
För mer information kring att lämna mat, ring Christina Berntsson
031-712 12 35 eller Siv Boqvist 0739-01 41 92.

STÖD VIA AUTOGIRO
Du som regelbundet stödjer Räddningsmissionens arbete;
passa på att lägga om dina betalningar till autogiro och bli
månadsgivare. Det betyder att mesta möjliga del av din gåva
går direkt till det sociala arbetet, eftersom administrationen
blir minimal. Det blir enkelt och smidigt för både dig och oss.
För mer information om hur du blir månadsgivare gå in på vår
hemsida: www.raddningsmissionen.se/bli-manadsgivare
Eller ring vår givarservice på 031-712 12 15
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D
Da Matteo AB		
Dagab Färskvaror
E
Elof Hansson, Göteborg
Erséus Arkitekter AB
F
Frejs Revisorer
Fröken Signes Show &
Underhållning
Furetank Rederi AB
Favor UF
G
Gillis Edman
Begravningsbyrå
Gothia Towers		
Greencarrier
Gunnar Dellborgs Advokatbyrå
Göteborgs Fryshus
Göteborgs Hamn
Göteborgs Posten
Göteborgs Symfoniker
Götiska förbundet

H
Hogia
J
Järnartiklar CG Enocson AB
K
Kjellberg & Möller AB,
Göteborg
Klädesholmens Seafood AB
Klädkällaren
L
Liba Bröd
Liseberg			
Lundin Fastighetsbyrå,
Göteborg
Lundin Revisionsbyrå,
Göteborg
LGB Projektledning
Liljengrens Product AB
M
Macforum AB
Mediagraphic, Mölndal
Meltwater

Speak of spirit		
Svenska Mässan
Spamdrain AB
Spotify
T
Techsoup
Tingstad Papper AB
TMP Media Group AB
Topline
Tulip Food Company
Tärntank Rederi AB, Donsö
U
Upper House
V/W
Wallenstam, Göteborg
Wallstreet media
Willys
Å
Åkeredshallen Livs AB
Ö
Öijared Golf & Country

N
NovoVia Consulting AB
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI)
O
Odd Fellow, Göteborg
Ordensällskapet W:6
P
Perse Kommunikation AB		
Proprius förvaltnings AB
R
Rosa Huset Förlag
Rotary Göteborg-Örgryte
S
SCA			
Seydon Ljusdesign AB		
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BLI FÖRETAGSVÄN!
Är du intresserad av ett
CSR-samarbete och få mer
info vad det innebär att vara
företagsvän till Göteborgs
Räddningsmission?
Kontakta Joachim Lundell:

joachim.lundell
@raddningsmissionen.se
031-712 12 55

TISDAG 6 JUNI

10 km
(vuxna / juniorer)

T!

NYHE

2 km
(barnlopp)

MINILOPP
(för de allra minsta)

PROMENADKLASS

ANMÄL DIG PÅ FISKEBACKSLOPPET.SE
SPONSORER

Frölunda Torg

ARRANGÖRER

KYRKAN

GRM-annons190x190mm.indd 1

Vi är en idéburen organisation som arbetar med socialt
arbete på kristen grund. Organisationens uppdrag är att
uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som
leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.
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Norhemsgatan 12, 413 27 GÖTEBORG
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E-POST: info@raddningsmissionen.se
HEMSIDA: www.raddningsmissionen.se
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