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Crossroads. Verksamheten utvecklas.

 ■  Denisa Sava har varit i Helsingfors på 
nordisk expertkonferens om arbetet mot 
exploatering. 

Fokus : Familj  till Familj

julHjälp som 
gör alla till 
vinnare
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Göteborgs kyrkliga 
stadsmission har 
ett 90-konto och 
granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det 
innebär att vår redovisning granskas av en 
auktoriserad revisor och att alla givare har 

rätt att ta del av vår redovisning av de  
insamlade medlen. 

Enligt Svensk Insamlingskontrolls riktlin-
jer måste minst 75 procent gå till ändamålet 
och max 25 procent får användas för admi-
nistrations- och insamlingskostnader.

Göteborgs kyrkliga stadsmission 
är medlem i organisationen FRII 
– Frivilligorganisationernas In-
samlingsråd. FRII verkar för etisk 
och professionell insamling. 
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Lotta 
SäfStRöm

DIREKTORN HAR ORDET

Mejla oss på 

info@ 
stadsmissionen.org

Kommentera

intern kom med all kraft efter års-
skiftet. Till och med till Göteborg. 
Då var det väldigt skönt att vi fick 
till stånd en tillfällig nattlösning i 
väntan på nytt Gatljus! Nu kan vi 

erbjuda åtminstone sovplatser. Vi har fort-
farande inte helt klart med den långsiktiga 
lösningen men den är inom räckhåll hoppas 
vi! Gatljuset är viktigt ur många aspekter. Inte 
bara som ”tak över huvudet” utan för den 
möjlighet människor ges till att skapa långsik-
tig och hållbar förändring i sitt liv. Glädjande 
är också det samarbete som inleddes vid års-
skiftet med Vasa församling i Göteborg och 
Social resursförvaltning där vi nu tillsammans 
öppnar kyrkan för övernattning åt EU-med-
borgare som behöver skydd mot 
vinterns kyla.

Båda dessa insatser är typ-
exempel på vad Göteborgs kyrk-
liga stadsmission som idéburen, 
värdegrundad organisation har 
möjlighet att göra. Exempel på 
insatser som såväl det offentliga 
som det privata näringslivet har 
mycket svårare att åstadkomma. 
De idéburna organisationerna 
behövs mer än någonsin. Höstens alla insatser 
från såväl gamla och nyetablerade idéburna 
organisationer  som Svenska kyrkan och 
andra samfund och har visat detta med kraft. 
Det händer något när människor går samman 
och bestämmer sig för att göra något, bidra 
med något, förändra något. Civilsamhället 

är kraftfullt och kapabelt. De journalister, 
redaktioner, politiker och andra som yrvaket 
tittade sig omkring och undrade vad det var 
som hände har fog att skämmas en bit. Detta 
är en grundval i vårt samhälle. Detta är en av 
våra grundläggande fri- och rättigheter som 
tas tillvara, föreningsfriheten, och vi vårdar 
den väl sen generationer tillbaka. Detta är på 
intet sätt något nytt!

för vår KyrKas del är det verkligen inget 
nytt! I 2000 år har kyrkor öppnat upp sina 
portar för människor i nöd. Svenska folket 
har en mycket stor förväntan på att Svenska 
kyrkan ska bistå, utföra barmhärtighet. ”Pre-
dika alltid evangeliet, och om så är nödvän-

digt, använd ord!” skrev för mycket 
länge sedan Franciskus av Assisi. 
Nu har våra biskopar skrivit ett 
så kallat biskopabrev om diakoni. 
Det är glädjande läsning! Inte 
minst den plats i det diako-
nala och sociala  arbetet de ger 
stadsmissioner och diakoniinsti-
tutioner och det samarbete man 
önskar att församlingarna runt 
om i landet ska etablera med oss. 

ett nytt år har kommit en bit på väg. 
Göteborgs kyrkliga Stadsmission arbetar 
träget vidare även 2016. Vi ser fram emot ett 
ökat samarbete med många goda krafter, vi 
vill vara en aktiv del av vår stad och vi hoppas 
på ett fortsatt starkt stöd för arbetet bland de 
mest utsatta människorna i vår omgivning.

TA vARA på cIvIlsAmHällETs KRAfT

V

” Vi vill vara 
en aktiv del av 
Göteborg och 
hoppas på fort-
satt stöd i vårt 
arbete bland de 
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nYTT i korTheT

DIN åsIKT
Skriv till Göteborgs Stads-
mission om du har frågor 
eller kommentarer som rör 
våra verksamheter. 

Skriv till; 

info@stadsmissionen.org 

eller 

Tidningen Gatljus,  
Stigbergsliden 6 
414 63 Göteborg

■ Så många säckar med julklap-
par och presentkort samlade 
Stadsmissionen och Ringlinien in 
när  Julklappsvagnen  for genom 
staden den 5 december förra året.  

Dubbelt jubileum! 
I år fyller S:t Johanneskyrkan 150 år. Samtidigt har 
Göteborgs kyrkliga stadsmission  hållit till i kyrkan i 
precis 20 år. Det skall vi så klart fira. För närvarande 
planeras det roliga aktiviteter för fullt! Håll ögonen 
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”Det är inte längre nödvändigt 
att resa till kontinenten och med 
egna ögon se allt lidande dessa 
människor får gå igenom. Dessa 
tusentals hemlösa, utkörda, som 
saknar mat, bostad och det allra 
nödvändigaste. De som mist 
allt och tappat tron på allt. Det 
räcker med en rundvandring i 
Göteborg för att se att det inte är 
ont om hemlösa, och på olika sätt 
nödställda.”
Ovanstående rader skrevs i GP 
1952 av Isaac béen, en av Stads-
missionens grundare.  
Jag konstaterar: kampen mot nö-
den är inget nutidsfenomen. Inte 
heller kampen mot det själviska.
Frågan är då; varför ska Du skänka 
dina surt förvärvade slantar till 
dem som lever i hemlöshet? Alla 
får självfallet göra som de själva 
vill. Jag vet. Det är mycket nu. Alla 
är rädda. Det är terrorism. Det 
är flyktingfrågan och det är EU-
migrationsfrågan. Det är tiggare. 
Det är nöd.  Ingen verkar ha något 
svar.  De enda som verkar säkra är 
de som säger; Var och en för sig. 
Var och en ser till sitt. Sverige för 
sig. Göteborg för sig. Du för dig. 
Jag för mig. Men jag vädjar; ställ 
inte grupp mot grupp. Slut inte 
era hjärtan. Inte nu. Absolut inte 
nu. Låt oss tillsammans vara med 
och skapa ett Göteborg där alla är 
innanför och ingen är utanför.

Lars Eriksson, personligt om-
bud, Gatljuset 
(Detta är ett utdrag. Läs hela 
blogginlägget på Stadsmissionen.
org) 

Slut inte era hjärtan

ögONblIcK

eBBes Hörna, stigBergstorget. Här 
kan du fynda kläder för hela familjen, men 
även leksaker, prydnader och textilier. I 
källarvåningen finns mängder med böcker. 
Välkommen!
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det är någon  vecKa före jul och The-
rese Svensson som är samordnare för 
Göteborgs Stadsmissions julhjälp lotsar 
mig genom korridorerna på Drottning-
gatan. Kaféet på bottenplan är spräng-
fylld med julklappar. I ljusgården ligger 
kartonger med ris och pasta staplade. 
Strax intill är golvet fullt av matkassar. 

Längs väggen står diverse barnprylar. 
- Har du tandborstar och tandkräm? 
frågar Camilla från ungdomsfält som 
för tillfället fått lägga fokus på att se till 
att människor i som sökt extra hjälp 
under julen får vad de behöver. Hon 
plockar och sorterar så att allt hamnar 
rätt. Behoven ser lite olika ut beroende 

vem den hjälpsökande är. I ett rum 
strax intill personalens pentry har man 
samlat alldeles särskilda julklappssäckar. 
Det är de som skall gå från familj till 
familj. Tidigare under hösten har flera 
av de familjer som Stadsmissionen haft 
kontakt med fått lämna in önskelistor 
till Socialt och ekonomiskt stöd (tidi-

En fembarnsfamilj får julklappar och presentkort skänkta av en annan familj. Ett företag engagerar 

sina anställda att fixa klappar till 12 familjer.  Resultatet blir delad och därmed dubbel julglädje. 

På Drottninggatan 33 i centrala Göteborg ligger Stadsmissionens familjenhet. Det är också där julhjälpen huserar varje år. 

alla Vinner på 
Familj till Familj  
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gare Rådgivningsbyrån). Listorna har 
sedan mailats ut till givare som anmält 
sig för att köpa julgåvor (saker, kläder 
och presentkort) riktade till just dessa 
familjer. Det kan handla om föräldrar 
och barn som gärna vill dela med sig av 
sitt överflöd, kompisgäng som går ihop 
eller om företag som i julklapp till sina 
anställda låter dessa fixa en fin jul för 
andra. 
- Allt det här är till familjen du skall 
träffa, säger Therese leende och pekar 
på flera säckar och påsar med paket. På 
ett av de allra största paketen har pap-
perets rivits upp lite i kanten och man 
kan skönja en fin docka. Den kommer 
nog någon att bli väldigt glad för. 
Strax därefter dyker de upp. En mam-
ma, en pappa och deras son i 10-årsål-
dern (de fyra resterande i syskonskaran 
om fem barn mellan 2-15 år har fått 
stanna hemma den här förmiddagen). 
De är glada och förväntansfulla när de 
tar emot sina paket. Och inte minst är 
de tacksamma över att det finns de som 
vill hjälpa. 
- Vi lever just nu på ekonomiskt stöd. 
Tidigare har vi arbetat båda två men 
sedan blev jag allvarligt sjuk och min 
man förlorade jobbet, berättar kvinnan. 
Mina vänner tipsade mig om Stads-
missionen och nu får vi hjälp härifrån 
ibland. 
- När man arbetar är det helt annorlun-
da. Jag kämpar hårt för att få ett nytt 
jobb och jag tänker inte ge upp, men 
konkurrensen är hård och det är inte 
lätt, säger hennes man. 
Båda två framhåller hur de tillsammans 
gör allt för att den situation de hamnat 
i inte skall drabba barnen. Hur de alltid 
prioriterar barnen före sig själva men 
att det är lätt att känna sig otillräcklig. 
- Min son är 15 år och när han ser en 
snygg jacka som någon klasskamrat 
har vill han också ha en sådan. Men de 
inkomster vi har räcker sällan till. Allt 
har blivit dyrare. Och om ett av barnen 
får något nytt vill de andra också ha så 
klart, berättar kvinnan. 
Familjen menar också att de kan se hur 
situationen blivit tuffare i samhället 
runt omkring dem. Allt fler människor 
behöver hjälp och stöd från kommu-
nen och de idéburna organisationerna. 
Något som stämmer väl överens med 
det Stadsmissionen upplever och som 

givetvis är väldigt oroande. Mitt i det 
tråkiga finns det dock något väldigt 
hoppfullt i det faktum att viljan att 
hjälpa är så stor. Och det är en familj 
uppfylld av julglädje som lämnar Stads-
missionens barn och familjeenhet med 
famnarna fulla av klappar. 
- Nu skall vi hem och 
lägga paketen under gra-
nen, vi får se hur länge de 
ligger kvar där med tanke 
på tvååringen... Sen skall 
jag laga mat. Jag lagar allt 
själv. Att äta tillsammans 
är det bästa med julen, 
ler mamman. 
I framtiden hoppas familjen på att 
kunna byta plats och bli en av de 
familjer som hjälper andra. Så blir 
det säkert. Samtidigt har de och alla 
andra som tagit emot julhjälp redan 
spelat en viktig roll. För familj till 
familj är en aktivitet där alla vinner. 

även i en annan del av staden  har 
aktiviteten varit extra hög inför julen. 
I västra Göteborg ligger Ljungbloms 
elektriska och där arbetar Mathias 
Karlsson med produktionsledning 
inom el och vvs. Där bestämde man 
sig för att istället för att ge personalen 
julklappar låta dem handla gåvor till 
människor som bättre behöver ett till-
skott under granen.
-  Vi satt och pratade här på företa-
get och vi har velat samarbeta med 
Göteborgs Stadsmission i många år. 
Det är ett sätt att hjälpa i vår egen 
stad. Det  Stadsmissionen arbetar 
med ligger också så nära till hands. Vi 
kan alla hamna utanför samhället, det 
räcker med att man råkar ut för en 
skiljsmässa, blir av med arbetet eller 
hamnar i missbruk,  säger Mathias 
Karlsson. 
- Ulrica Hellichius (ansvarig för 
företagssamarbeten och CSR reds 
amn.) var här och pratade och berättade 
om Familj till familj. Vi tänkta att det 
skulle passa oss och att vi skulle göra en 
rolig grej av det för alla anställda. Först 
blev det lite gnäll men efter att vi satt 
ihop grupper som fick ansvar för att gå 
ut och handla ihop till en eller ett par av 
de 12 familjer vi beslutat oss att hjälpa lät 
det helt annorlunda. Engagemanget var 
fantastiskt. 

matHias Karlsson berättar om hur 
medarbetarna på Ljungbloms elektriska 
gjorde allt för att ordna så bra julklap-
par som möjligt till de familjer de fått 
tilldelade från Stadsmissionen. Om hur 
en del av de anställdas fruar till och med 
for ned till GeKås i Ullared för att peng-

arna skulle räcka så långt 
som möjligt och att vissa 
av handlarna man besökte 
sköt till extra när de förstod 
vad det handlade om. Per-
sonalen la till och med ut 
egna pengar på julklappar 
till de utsatta barnen och 

deras familjer. 
- Det här är verkligen något vi kommer 
att göra om nästa år och vi rekommende-
rar andra företag att göra samma sak. Det 
är väldigt lätt att skänka pengar. Men det 
här är något större och man får en helt 

annan bild av hur verkligheten ser ut när 
man ser vad de önskar sig. Det är både 
skrämmande och lärorikt, säger Mathias. 
Han riktar dock samtidigt lite kritik 
mot Stadsmissionen som han tycker 
borde vara bättre på att tala om för både 
privatpersoner och företag att den här 
möjlighen att hjälpa finns. Det tar vi till 
oss. Nästa år är målet att ännu fler skall 
involveras i Familj till familj. Ett givande 
där alla vinner och där delad julglädje blir 
dubbel. 

maLin LERnfELt

alla Vinner på 
Familj till Familj  

”att äta tillsam-
mans är det 

bästa med julen” 

Mathias Karlsson
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rossroads göteBorgs 

KyrKliga stadsmissi-

ons  informations- och 
stödcenter för utsatta 
EU-medborgare och 
tredjelandsmedborgare 

med uppehållstillstånd i ett annat 
EU-land, har under de tre senaste 
åren drivits i projektform. Från och 
med 2016 blir Crossroads en perma-
nent del av Stadsmissionens verk-
samhet och därmed tas också viktiga 
steg för att utveckla enheten. Bland 
annat inom området trafficking och 
exploatering och då med särskilt fo-
kus på när människor utnyttjas som 
arbetskraft för nästan ingen lön alls 
eller luras till Sverige för att tigga.   

Denisa Sava är specialiserad på mig-
rationsfrågor och arbetar som EU-
vägledare på Crossroads sedan i juni 
2015. Hon är ursprungligen från 
Rumänien och har en universitets-
examen i Internationella relationer. 
I höstas deltog Denisa i ett semi-
narium i Helsingfors anordnat av 
Scandinavian Research Council for 
Criminology. Där möttes forskare, 
experter, socialarbetare, polis och 
åklagare från de nordiska länderna 
för att dela med sig av sina kunska-
per och erfarenheter samt diskutera 
hur man bäst arbetar för att motver-
ka exploatering och trafficking.  
- Här på Crossroads arbetar 
vi än så länge inte aktivt med de här 

frågorna. Men vi möter människor 
som råkat illa ut och som berättar 
om vad de varit med om. Vi del-
tar också i dialogmöten med andra 
samhällsaktörer. Tanken är att vi i 
framtiden skall jobba mer organise-
rat för att stödja de människor som 
blir utnyttjade, men exakt hur är 
ännu inte klart. Vad som är viktigt 
är att vi om vi väljer att arbeta mer 
med det här området, gör det på ett 
sätt som kompletterar det som redan 
finns, säger Denisa Sava. 

Hon Berättar ocKså om Hur Hon 

under mötet i Helsingfors fick ta del 
av flera goda exempel på hur man 
i de olika länderna arbetar för att 

C

Vill lyFta oFFren 
Denisa Sava är specialiserad på migrationsfrågor och vill utveckla stödet till männ-

iskor som exploateras utnyttjas som arbetskraft.

Denisa Sava  hoppas att Crossroads kommer att vara en av de samhällsaktörer som arbetar aktivt mot trafficking. 
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hjälpa människor som utnyttjas. Till 
exempel har man i Norge kommit 
relativt långt när det kommer till ex-
ploaterade barn. Där ser man till att 
minderåriga får särskilt stöd vilket är 
grundläggande om man skall få dem 
att våga berätta.
I Helsingfors blev det också tydligt 
att samtliga länder som arbetar med 
de här frågorna har stora svårigheter. 
En sådan är att det ofta är problema-
tiskt att identifiera offren. Att det fak-
tiskt begåtts ett brott kan också vara 
svårt att bevisa då det sällan förekom-
mit fysiskt tvång. Samarbete mellan 
polis och åklagare i olika länder kan 
också försvåras av att lagstiftningen ser 
olika ut. 

ytterligare ett proBlem är att männ-
iskor är rädda.
-Vi försöker alltid att få de människor 
som utnyttjas att kontakta polisen 
men de vågar sällan göra det. Här 
måste vi bli bättre på att utgå från 

offerperspektivet och stödja under hela 
processen. Ställa frågor om hur livet blir 
efteråt för de som vågar tala om vad de 
utsatts för? Hur går det till exempel för 
de som väljer att återvända till sitt hem-
land och kanske råkar illa ut igen? 
-Vi här på Crossroads för höra om fall 
där människor tvingats att tigga, där 
det tas ut hyra för särskilt lönsam-
ma platser och om individer som 
luras hit med löften om arbete men 
som när de väl kommit till Sverige 
upptäcker att inget av det som utmå-
lats finns i verkligheten. De fattiga 
EU-medborgare som kommer hit har 
heller inga möjligheter att hitta en 
bra bostad. Man kan också tvingas 
betala tusentals kronor för enkel 
information om eller för att få hjälp 
med att ordna ett personnummer.  
Enligt Denisa Sava arbetar en del 
av dem som kommer i kontakt med 
Crossroads svart till väldigt låg lön. 
De har ibland blivit lovade ett av-
tal med något sådant dyker sällan upp. 

Även om de vet att det inte är rätt vågar 
de inte säga ifrån eftersom de behöver 
varje krona att skicka hem till sin familj 
och är rädda för att inte få arbeta alls. 

i framtiden Hoppas man på Crossroads 
att kunna samarbeta mer med bland an-
nat fackföreningar för att få arbetsgivare 
att lyssna. 
- Det handlar om att bygga förtro-
ende och få människor att våga stå 
upp för det de har rätt till, säger 
hon. 
Förhoppningsvis kommer Denisa 
Sava och Crossroads kunna ut-
arbeta en strategi för att på ett 
än mer omfattande sätt än idag 
kunna arbeta med frågor som rör 
arbetskraftstrafficking och exploatering 
av utsatta människor som kommer till 
Sverige. Att låta mötet i Helsingfors och 
de kunskaper och kontakter Denisa Sava 
tog med sig därifrån bli ett avstamp för 
det arbetet är en utmärkt väg att gå. 

maLin LERnfELt

tTill Crossroads kommer EU-medborgare i behov av stöd.  
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Ser med Spänning 
fram emot Sin 
nya roll 

Du har tidigare sagt ja till att hjälpa  
Göteborgs stadsmission vid olika 
tillfällen bland annat i vår film om 
innanförskap häromåret. Nu är du ny 
styrelseledamot. Varifrån kommer ditt 
engagemang för Stadsmissionen? 
- Jag har varit med på julen i S:t Johan-
neskyrkan och det är ett fantastiskt 
arrangemang. Jag har också under åren 
haft många samtal med Göteborgs 
Stadsmission utifrån de samarbeten 
organisationen har med staden. Så det är 
en relation som vuxit fram. 

Finns det någon av Stadsmissionens 
verksamheter du känner lite extra 
starkt för?
- Det arbete som görs i S:t Johanneskyr-
kan är viktigt. Även bostadsdelen med 
bland annat de Bostad först-inspirerade 
projekt som Stadsmissionen driver 
tillsammans med olika stadsdelar är 
något jag uppskattar mycket. Och 
ungdomsverksamheten på Drottningga-
tan med bland annat fältarbetarna. Som 
helhet skulle jag vilja säga att det sätt 
Stadsmissionen arbetar på, när man inte 
bara hjälper akut utan engagerar sig och 
försöker stödja människor att förändra 
sina liv, är väldigt bra. 

 Hur tänker du att din erfarenhet och 
kompetens kan bidra till att förbättra 
och utveckla Stadsmissionens verk-
samhet? 
- Det vågar jag inte säga. Som helt ny i 

styrelsen kommer jag att lyssna och lära. 
Är man helt ny i gänget är det det klo-
kaste man kan göra. Det skall bli väldigt 
spännande. 

De flesta göteborgare känner ju till 
dig, men kanske inte alla, hur skulle 
du beskriva dig själv? 
- Som en liten tant i sina bästa år för att 
parafrasera Karlsson på taket. Dock är 
jag inte så självupptagen som Karlsson. 
Jag gillar att engagera mig eftersom jag 
tror att det vårt samhälle behöver är 
människors engagemang. 

Stadsmissionen driver sju Second 

hand-butiker, brukar du handla på 
second hand? 
- Jag köper mycket Second hand. Både 
kläder och prylar. Det är bland det 
roligaste jag vet. Det är ju en helt annan 
miljö än andra butiker och det är spän-
nande att bara gå runt och filosofera 
över alla plaggen och deras historia.

Har du varit volontär någon gång 
eller skulle du kunna tänka dig att 
vara det? 
Absolut. Jag hade tänkt anmäla mig som 
volontär i kyrkan i julas men det blev 
för ont om tid. Men framöver skulle 
jag gärna ställa upp. 

Anneli Hulthén. En liten tant i sina bästa år som gillar second hand.

b
ILD

: SO
c

IA
LD

E
M

O
k

R
A

TE
R

N
A

 G
b

G

Anneli Hulthén har varit både riksdagsledamot, EU-parlamentariker 

och kommunalråd. Nu trappar hon ned  sitt politiska engagemang och 

i samband med det tar hon plats i Stadsmissionens styrelse.
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prenumerera på Hopp!
Alla gåvor vi får in bidrar till att göra livet mera hoppfullt för de människor som vi hjälper. Men vi behöver hjälp för att 
hjälpa. Vi har kraft, vilja och engagemang, men vi behöver ditt stöd i form av pengar – för att uttrycka det rakt på sak. 
Att stödja utsatta människor är inget tillfälligt jobb och vi behöver fler som stödjer vårt arbete regelbundet. Därför sö-
ker vi fler som kan tänka sig att bli månadsgivare. Regelbundna gåvor innebär att administrationen kan minskas och 
att ännu större del av varje gåva kan gå direkt till vårt arbete bland utsatta. Tillsammans skapar vi hopp för människor 
som lever alldeles i din närhet men ändå i en helt annan verklighet.

JAg vIll blI måNADsgIvARE TIll göTEbORgs sTADsmIssION

Banklönekonto

personkonto

plusgirokonto

Clearingnr nummer på checkkonto
eller bankbokslöst konto

Bankens namn

jag bidrar med

 500 kr/mån    300 kr/mån    100 kr/mån

 annat belopp....................... (minst 50 kr/mån)

Personnummer

efternamn   Förnamn

Gatuadress

Postnummer   Postadress

Tel. bostad   Tel. arbete

Mobilnr   e-post

namnteckning  ort/datum

Betalningsmottagare: stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission
Medgivandet omfattar endast betalning avseende:
Göteborgs stadsmission

jag medger härmed att uttag görs från ovan angivet konto 
för överföring till stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission. ut-
tag får göras den sista bankdagen i varje månad.

Jag förbinder mig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på 
kontot på betalningsdagen.

Göteborgs stadsmission svarar för betalningarnas riktigthet och 
återbetalar på min begäran det som på grund av misstag eller 
annan felorsak kan ha överförts från mitt konto.

detta medgivande gäller tills vidare och upphör efter det att jag 
underrättat Göteborgs stadsmission, vilket ska ske senast de 
10:e i aktuell månad.

Jag är införstådd med att mina uppgifter kommer att registreras
i Göteborgs stadsmissions givarregister och att de kommer att 
lämnas till Bank- och Plusgirot för månadsvis automatisk drag-
ning av det av mig angivna gåvobeloppet.

Via BetterNow kan vem som helst starta en 
egen insamling där pengarna går till Göteborgs 
Stadsmission. Det enda som egentligen behövs 
är tillgång till en dator och engagemang. Följ 
instruktionen nedan.
                           
1. Gå in på www.betternow.org/se/goteborgsstadsmis-
sion. Där trycker du på ”starta insamling” och du är på 
god väg. 

2. Sen hittar du på en rubrik på insamlingen. Skriv en liten 

text om varför du skapat insamlingen och vad du samlar 
in pengar till. Du kan också lägga in ett foto om du vill.

3. Dela din insamlingssida med din familj, vänner, kollegor 
och bekanta. Detta kan du lätt göra genom exempelvis 
Facebook, Twitter eller skicka ett personligt e-postmedde-
lande till alla i din kontaktbok.

4. Medan din familj och dina vänner bidrar så kan du se 
hur insamlingen växer. Insamlingssidan du lade fem minu-
ter på att skapa har plötsligt kommit till liv.

Skapa din egen insamling via Betternow
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en FrÖjDeFUll jUl 
HOS StaDSmiSSiOnen

värme, mat, Klappar ocH gemensKap.  

Som vanligt var julen hos Göteborgs kyrkliga 
stadsmission hektisk. Tillsammans med 
gåvogivare och volontärer gjorde stadsmis-
sionens anställda allt för att de vi möter 
skulle få en så fin jul som möjligt. Den stora 
julkampanjen fokuserade på människor 
som lever i hemlöshet och det faktum att vi 
i augusti tvingades stänga Gatljusets lokaler 
på Ringön.  
I julkampanjen ingick bland annat en film 
där vanliga göteborgare med hjälp av mo-
dern teknik fick möjlighet att känna på hur 
det är att vistas i en typ av miljö människor 
som lever i samhällets utkanter ofta hamnar. 
Filmen heter ”5 minuter i hemlöshet” 
och den har hittills setts av cirka 130 000 
människor. Filmen kommer att ligga kvar 
på Göteborgs Stadsmissions Youtubekanal 
även framöver så att alla som vill kan se (eller 
se om) den. 
Pengarna som julkampanjen glädjande nog 
resulterade i kommer att gå till att bygga och 
inreda ett nytt permanent Gatljus. 

på spåret för Barnen. En annan av 
julens stora begivenheter var Jul-
klappsvagnen. Tillsammans med Spår-
vägssällskapet Ringlinien bestämde 
sig Göteborgs kyrkliga Stadsmission 
för att återuppta en 100 år gammal 
aktivitet. Under en lördag i december 
reste vi runt i nästan hela staden med 
en över hundra år gammal spårvagn 
och samlade in julklappar till utsatta 
barn och deras familjer. Resultatet 
blev fantastiskt. Var vi än kom mötte 
människor upp och totalt fick vi in 
55 säckar med julklappar och 25 
000 kronor i presentkort vilka sedan 

delades ut via familjeenheten.Tillsam-
mans med de gåvor och julklappar 
som lämnades in direkt till Drottning-
gatan ledde det till att Stadsmissionen 
kunde ge julhjälp i form av pengar, 
familj till familj eller riklig julklapps-
påse inklusive mat till 577 hushåll, 
varav 480 familjer med sammanlagt 
1009 barn.

mat ocH mys i KyrKan.  Som van-
ligt höll S:t Johanneskyrkan öppet 
under så väl jul- som nyårshelgen. På 
julafton, juldagen och annandag jul 
bjöds det på såväl jul- som gottebord 

och på nyår dukades det upp till 
nyårsbuffé. Den goda maten som till 
stor del skänkts av generösa företag och 
individer,. kompletterades av sång, musik, 
gudstjänster och en massa annat trevligt. Till 
vår stora glädje hade kyrkan besök av nästan 
2000 personer under dessa dagar och över 
100 volontärer ställde upp för att hjälpa till 
och fixa julstämning och mat. Sammantaget 
kan Stadsmissionen när vi ser tillbaka på 
julen 2015 kontstatera att vi alla, gåvogivare, 
volontärer och anställda, tillsammans gjort 
skillnad för många människor. Det värmer 
i hjärtat. 

maLin LERnfELt

Ett nytt år är kommet och Göteborgs Stadmission ser med 
glädje och stolthet tillbaka på den jul som precis dansats ut. 

Julklappsvagnen från 1902. På sin väg genom Göteborg passerade den bland annat 
Majorna, Linnéstaden, Hisingen, Härlanda och så klart Avenyn. 
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under Hösten Har nattverksamheten med akutsovplatser 
hos Stadsmissionens verksamhet för människor som lever 
i hemlöshet, Gatljuset, legat nere eftersom våra lokaler vid 
Ringön dömts ut av hälsoskäl. Att inte kunna erbjuda denna 
typ av hjälp har känts tungt med tanke på att det runt om 
i Göteborg finns människor som sover ute och som är stort 
behov av att få komma in i värmen när kylan tränger sig på. 

Glädjande nog har 
dock Gathusets 
övriga delar - fältar-
bete, ombudsman-
naskap, råd och stöd 
och andra aktiviteter 
- kunnat fortgå i 
tillfälliga lokaler i S:t 

Johanneskyrkan.  Nu har situationen förändrats till det bättre 
och Stadsmissionen kan (sedan i början av januari) återigen 
erbjuda akuta sovplatser. Gatljuset natt återfinns idag vid 
Frölunda Smedja i sydvästra Göteborg (där Göteborgs stad 
tidigare drev Vägskälet). Detta är dock bara under en begän-
sad tid. Målet är ett nytt återuppbyggt komplett Gatljus med 
samlad dag- och nattverksamhet. 
Men ändå. Nu finns vi återigen där och kan hjälpa till med 
med mat på bordet, en varm dusch och en plats att sova. 

Under den tid Gatljuset var stängt saknade många människor 
som lever under svåra förhållanden denna tillflyktsort. En 
plats där de kune få en paus från en tuff vardag. 
Under lång tid har Stadsmissionen sökt med ljus och lykta 
efter nya lokaler som kan ersätta de nedgångna på Ringön. 
Arbetet intensifierades ytterligare när vi var tvugna att stänga 
och flytta. Lennart Forsberg är socialchef på Göteborgs 
Stadsmission och en av de som arbetat hårt med att hitta en 
lösning som kan ersätta de gamla lokalerna och han har goda 
nyheter:  - Idag har vi en tomt och söker för tillfället bygglov, 
berättar Lennart.
Förhoppningen är att bygget kan komma igång framåt vår-
kanten och att ett nytt och bättre Gatljus skall stå klart snarast 
möjligt. Det behövs i en stad där utanförskapet växer. 

VälkoMMen Till 
kaFé droTTninGGaTan
sedan i Början av januari har Kafé Drottninggatan som hu-
serar i bottenvåningen på Drottninggatan 33, där Göteborgs 
kyrkliga stadsmission har sin enhet för barn, unga och familj, 
utökat sina öppettider. Numera är alla som är sugna på en 
mysig fika eller en nyttig lunch med hållbar profil välkomna 
in varje vardag mellan 10-15. Lunchen serveras mellan 12-14. 
Varje dag finns det ett vegetariskt lunchalternativ. 
Särskilt välkomna är så klart våra gåvogivare och därför vill 
vi bjuda er på tackfika. Om ni klipper ut kupongen här intill 
och tar med er till Stadsmissionens kafé så får ni en kopp 
kaffe och något gott av oss. Vi hoppas att ni vill komma in 
och göra oss sällskap en stund! 

I dag har vi en tomt och söker 
för tillfället bygglov, säger 
Stadsmissionens socialchef 
Lennart Forsberg.

nYtt Om GatljUSet natt 
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I PostkodLotteriet vinner man oftast med sina 
grannar i postnumret. Så när en av dem vinner, ja då 
vinner också alla andra i postnumret som har en lott. 
Några som alltid vinner är Göteborgs Stadsmission 
och övriga organisationer som delar på överskottet.

Ny vinstchans varje dag
De högsta dagliga vinsterna lottar vi ut på fredagar 
– upp till 100 000 kr per lott, en Volvo V60 och en 
miljon kr. I snitt blir det 200 000 vinster varje månad. 
Och alla vinster är skattefria!

Vinner en vinner alla

postkodlotteriet.se 

GtbStadsmission_september.indd   1 2015-08-12   14:42

PUBLIKENS  
KÄRLEK?

VILL DU LIKT STADSMISSIONENS AMBASSADÖRER FÅ

JOHAN RYLANDER
Journalist  GP

KIA COHN LINDE
VD Marknadsföreningen

JOHAN TROUVÉ
VD Handelskommaren 

ÅSA BERGGREN
Dansare, hälsoprofil

GLENN HYSÉN
Fotbollslegend

DANIEL STENBÄCK
VD GOTHIA TOWERS 

KENNET ANDERSSON
Fotbollslegend

ANNIKA SJÖÖ
Hälsobloggare

EMRIK LARSSON
Artist

aDu startar i grupp 12 eller i egen bättre startgrupp.
aDu får en snygg funktionströja med texten ”Jag springer för Stadsmissionen”. 
aDu kan som del av Team Stadsmissionen räkna med extra mycket kärlek och hejarop längs vägen!
aVi värmer upp tillsammans (om man önskar). 
aStadsmissionen vaktar dina värdesaker medan du springer.
aViktigast av allt: Du bidrar till vårt arbete med utsatta barn och unga. 

ANMÄL DIG PÅ WWW.GOTEBORGSVARVET.SE

SPRING FÖR EN GOD SAK DU MED.  
VI HAR PLATSER KVAR! 

ALEXANDRA ZAZZI
Kock och TV-profil

SARA ÖHMAN
Konsult Sociala medier

RICKARD OLSSON
Programledare

Gå meD i team StaDSmiSSiOnen
i GÖteBOrGSVarVet eller GÖteBOrGSGirOt

anette tingets, eventansvarig, varför sKa man  

springa eller cyKla för stadsmissionen?. 

- Det skapar en möjlighet att väcka ett intresse 
för det viktiga arbetet som Stadsmissionen utför 
dygnet runt året om i vår stad för att hjälpa 
människor som har det svårt.

Det möjliggör också  för människor i vår om-
givning att få göra gott och hjälpa till på ett nyt-
tigt, roligt  och hälsosamt sätt, och att göra något 
för någon annan bidrar till en vänligare stad.

Att tillhöra gruppen som springer eller cyklar 
för en god sak ger en skön känsla i magen, och de 
extra hejaropen man får när publiken ser att man 
springer för barnen ger ny energi i uppförsback-
arna. 

Anmälan görs på goteborgsvarvet.se 
samt goteborgsgirot.se
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varför Har ni valt att stödja göte-

Borgs stadsmission?

-Vi tror på och tycker om det 
arbete som Stadsmissionen gör i 
Göteborg. Vi stödjer sedan tidigare 
socialt arbete internationellt, men 
för oss är det viktigt att även stödja 
något lokalt och något som känns 
nära, så därför kändes det helt rätt 
att välja just Stadsmissionen. 

på vilKet sätt Har ni Bidragit?

 
-Vi har skänkt pengar, men den 

här gången valde vi att även att en-
gagera hela kontoret för att få med 
oss de anställda. Vi lät Stadsmis-

sionen komma till oss och hålla ett 
frukostföredrag, våra anställda äter 
lunch på Kafé Drottninggatan en 
gång i veckan och vi har även startat 
en hållbarhetsgrupp som ska arbeta 
för att öka engagemanget för den 
här typen av frågor. För oss är det 
viktigt att alla känner delaktighet 
och stolthet över det vi gör. 

Hur Har det tagits emot av de an-

ställda?

 
-Det har varit jättepositiva reaktio-

ner hos kollegorna. Det har skapat en 
känsla av vi kan göra skillnad och det 
i sin tur skapar en sammanhållning. 
Det är många här på kontoret som re-

dan skänker kläder eller på annat sätt 
försöker hjälpa människor som har det 
svårt. Vårt samarbete med Stadsmis-
sionen är därför väldigt uppskattat.

Hur ser ert ni på ett framtida samar-

Bete med stadsmisionen?

-Vår förhoppning är att vi ska 
fortsätta att arbeta tillsammans. Exakt 
hur det samarbetet ser ut vet vi inte 
i dagsläget, men en idé som vi har 
haft är att låta alla medarbetare arbeta 
för Stadsmissionen en eller två dagar 
per år, till exempel bidra med något 
hantverksmässigt eller hjälpa till vid 
något event. 

vERonica Sundén

Advokatfirman Lindahl stödjer Göteborgs Stadsmissions sociala 
verksamheter och samarbetet är väligt uppskattat bland med-
arbetarna som upplever att de kan göra skillnad.

LINDahL VILL
Göra SkILLNaD
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Nu är det fjärde året jag håller i julen men ändå är jag lika 
nervös varje år – vad händer om vi inte får in tillräckligt 
mycket julklappar? Hur skall vi då kunna hjälpa familjerna 
som behöver hjälp?
Jag bor i en stad där människor går ihop och känner med-
känsla för andra som behöver hjälp i juletid då allt skall 
vara så glatt och familjärt och meningsfullt. Men vem kän-
ner allt det där om man sitter hemma själv eller om man 
är mamma till tre barn som har jullov och man kan inte ge 
dem mat för dagen eftersom pengarna inte räcker till? 
Tänk att du är ett barn som kommer tillbaka till skolan 
efter jullovet och det enda dina klasskompisar pratar om 
är vilka snygga skor de fått eller visar sin nya Ipone 6 de 
fick i julklapp. Frågan kommer sen till dig, VAD FICK DU 
I JULKLAPP? Vad skall du säga? Sanningen - jag fick inga 
julklappar?  Eller ljuger du? 
Jag hade helt klart ljugit. Vad skulle annars mina klass-
kompisar tänka om mina föräldrar?

Att möta människor som kommer till oss i förtvivlan 
och oro att inte kunna ge sina barn mat eller julklappar är 
svårt.  Men ni göteborgare sviker aldrig! Ni finns där och 
delar med er till de mindre lyckligt lottade. När de familjer 
som sökt stöd hos Stadsmissionen sedan hämtar sina jul-
klappar en vecka innan jul så möter vi dem och ser i deras 
ögon att lättnaden infinner sig.
Man blir helt varm i hjärtat, utan alla er som skänker hade 
vi aldrig klarat att hjälpa så många människor. Som de två 
kvinnor som kom till mig och sa att de ville göra något 
för andra . Det slutade med att de ordnade ett julmingel 
för grannar och vänner där de samlade in presentkort till 
utsatta familjer. Jag har två trogna volontärer som har varit 
med och hjälpt mig att packa julklappspåsar under flera 
år. De har egna insamlingar bland vänner som de sedan 
skänker till julhjälpen. Den ena sprang till och med till 
ÖB för att köpa julpynt till en gran som en familj skulle 
få. Den andra köpte tre jackor till en familj som var i stort 
behov av vinterkläder till sina barn.

Vi är många som behöver hjälpas åt för att jularbetet 
skall gå ihop och jag är stolt och glad över att få vara en 
del av detta. Känslan som infinner sig när man lämnar ut 

en julklappspåse till en mamma som 
uttrycker sin tacksamhet går inte att 
beskriva i text den måste man uppleva! 
Tack till alla ni som har hjälpt till! 

Therese Svensson, samordnare 
GKS Drottninggatan. 

Har du frågor om gåvor? Kontakta tommy Bjurström 
på Göteborgs Stadsmissions givarservice. du kan 
ringa vardagar mellan klockan 10 och 12. 
tel: 031-755 36 09

En gåva har skänkts till Göteborgs Stadsmission till minne av:

Sanne
Göran Malmström
Rune Johnsson
kerstin Lundgren
Zaida Norlin
Åke Lannefjärd
Elmer Gidsäter
bertil carlsson
birgitta Larsson
Per bertelsen
Andreas Gustafsson
Britta Berntsson
Sune Andersson
Göran Åman
Gun Alfredsson
Ivan Sundling
Gerd Jakobsson
Signhild Larsson
kjell Lundström
karl-Erik Davidsson
Elvy Åberg
bengt Hindemark

Martin Nilsson
Margareta Johnsson
kerstin Heldtander
Ulla Magnusson
Gerhard Pettersson
Uno Bengtsson
Ann-Gret kruse
Marianne Hartman
Stig Lindbom
Sven börjesson
Sven Pävesjö
Inga Mårtensson
Märtha Andersson
karl-Erik Lindberg
Marita Johannesson
Lasse Dreifeldt
britta Höök
karin Fahl
Göran Dahllöf
Ragnvald konkell
William Setterborg
Astrid Hjörne

I samband med högtidsdag har gåva skänkts till Göteborgs Stadsmission:

gIvARsERvIcE

Hans öberg
Margareta Nyström
Gunilla Åkesson
Anette Gustavsson 
Svedberg
Gunnar Lindberg
Pappa Stig Josefsson
Pappa Nils Assargård
brudparet Mona och 
Peter Strömborg
Pappa kolbjörn Waern
Marianne Andersson
börje Erlandsson
Fiskekrogen
Anna 50 år
Elisabeth och Michael
Lars Rang
Wassbofamiljen
curt Höglund
Hans karlsson
Renny Olaussen
Jonathan borghesi
kerstin Haake

Violet Gustavsson
Paul Trewe
Adella Lopez Olofsson
Gunborg Jansson
Ingrid Söderberg
Ulla Andersson
Astrid Andersson
Marianne Petersson
Sonja Theliander
Gull Ljungberg
birgit Elving
Anna Lisa Wilhelmson
Elin Edlund
Anders Sandberg
Roger Nygren
Åke Löfström
Åke carlsson
kajsa Johansson
Majken Arusell
Gerd klasson
Runa Nordvall

Ingrid Danielsson
Soror och Alireza
curt Nilsson
Tobias Widell
Margareta Axelsson
Oskar Lindh
kristin Edvardsen
Egil Edvardsen
Thomas karlsson
Urban och Lena
Göran och Eva
Robert Åberg
Per Fallenius
Jonas Fallenius
Jill Falenius
calle Falenius
Sophie Fallenius
GkS Fastighets Ab
björn Gustavsson
Håkan Modin
kerstin Staberg
Familjen Tomas Lindgren
birgitta Andersson

Gunnar Stenbäck
Marianne Ahnlund
Irene Larsson
Johanna kalin
Ulla Stenbäck
Magnus & Ulrika
kurt Jonasson
Anna-karin Jönbrink
Magnus och Ulrika 
Påhlman
Henrik börjesson
Elisabeth och Magnus
Ingela Flink Ekwall
 birgitta Antonsson
Solveig Ramboldt
Anna karin Jönbrink
Ingela Jonsson
brudparet Elisabeth och 
Magnus
Ingrid Danielsson
Lars Liljedahl
Bert Nilsson
birgitta Danielsson

insaMlinG

Krönika

Vilken jul!

HIT gåR DIN gåvA
Din gåva går till våra sociala verk-
samheter. Den blir till en säng för 
natten, en stunds gemenskap, nå-
gon vuxen som lyssnar eller kanske 
årets enda glada sommarminne för 
ett barn.
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korsordeT

Skicka in ditt svar senast den 10 maj till: 

korsord 
Göteborgs kyrkliga stadsmission 
Stigbergsliden 6, 414 63 GöTEbORG

Namn:..................................................................................

Gatuadress:........................................................................

Postadress:.........................................................................

Lös korsordet ovan. De blå rutornas bokstäver lagda i rätt ordning bildar ett ord – vilket? 

Skriv ordet här:  ..................................................................

vinnare i Gatljus korsord nr  4 2015 

karin karlsson, Hovås, Peder Sjögren, Halmstad, och 
Anna Hellgren berg, Angered. 
boken Jul med bob av James bowen skickas till er. 

Grattis!

Rätt ord i föregående nummer: JULTOMTEN



Vi driVs aV en god idé

idén att stötta 
människor som 
hamnat i utsatta 
situationer.
gåvoplusgiro 90 01 70-2

gåvobankgiro 900-1702

swish 90 01702’

Våra FraMTidsParTners saMT FöreTaGsVänner På Guld- oCh silVerniVå.

Vill du Bli FöreTaGsVän konTakTa: ulriCa helliChius 031-755 36 18, ulriCa.helliChius@sTadsMissionen.orG

taCK partners och företagsvänner som valt att stödja oss under 2016!

Tack också till Fastighetsbranschens unga nätverk och Rotary Göteborg-Säve


