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Mötesplats. För pappor och barn

 ■   Göteborgs Stadsmission har skapat en mötesplats  
i Biskopsgården för pappor och deras barn.
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Profilen. Engagerad kyrkoherde

 ■  Henrik Törnqvist var med och startade dagens 
verksamhet i S:t Johanneskyrkan.

Daniela anDreoli: ”Det var total misär”

På Plats i rumänien
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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

Vår åsikt

Mejla oss på 

info@ 
stadsmissionen.org

Kommentera

et finns olika slags bristvaror. 
Vatten. 
I stora delar runt om vårt jord-
klot är rent, friskt vatten en stor 
bristvara.

Bostäder. 
Bara i Sverige saknar närmare 35 000 männ-
iskor en egen bostad. De flesta av dessa bor 
någonstans, men inte i en EGEN bostad med 
ett EGET kontrakt. Inom den Europeiska 
unionen räknar man att två miljoner männ-
iskor är akut hemlösa.

Sen finnS det tidsbrist. 
Under en tid har jag funderat över 
just den bristen utifrån de båda 
frågorna: Vem är du? och Vad 
behöver du? som vi låtit utgöra 
sammanfattningen på vårt värde-
grundsarbete. 

Vem är du? Vad behöver du?
Smaka på de frågorna och du känner säkert 
att varje fråga kräver tid att besvara. Att bli 
människa tar tid. Att vara människa tar tid. 
Att möta människor på riktigt tar tid. Rela-
tioner tar tid.

och i Vårt samhälle springer vi fort förbi 
varandra. Det sägs att vi ägnar mer tid åt den 
nya teknikens möjlighet till uppkoppling mot 
nätet än den ”gamla tekniken” uppkoppling 
människa till människa. Kanske är det så. 

Mycket troligt att det är så. Hur många mid-
dagssamtal som söker efter kunskap, trevar 
efter riktning, delar vetande, klurar över 
problem avbryts inte genom ett raskt sökande 
på Google och sen är det punkt för det sam-
talet.

Vem är du? Vad behöver du? Frågorna utgör 
grunden för ett förhållningssätt som sitter 
djupt i vår organisation. Och vi vet att det 
inte sällan tar tid innan frågorna har besva-
rats, på djupet. Och det är först då som vi 

verkligen kan börja göra resan 
mot en förändring. Ingen annan 
kan säga vem jag är eller vad 
jag behöver. Inte mer än högst 
tillfälligt i alla fall.

Våra VecKor nu i sommar som 
fylls med Göteborgs Stadsmis-
sions lägerverksamhet handlar 
också om tid. Naturligtvis 

handlar de om bad och aktiviteter, om lek 
och spring och god mat. Men de handlar 
framför allt om tid tillsammans. Där ett sam-
tal som började i förmiddags kan få fortsätta 
på eftermiddagen och sen tas upp igen nästa 
dag. Därför att det finns tid till det.

och då Kan det faktiskt ske mirakel. Tack alla 
ni som bidrar till att vi kan ge människor av 
bristvaran tid!

Vem är du? Vad behöVer du?

D

”Frågorna utgör 
grunden för ett 
förhållningssätt 
som sitter djupt i 
vår organisation”
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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 volontärer hade 
Göteborgs Stadsmission vid års-
skiftet, och det är fler än någon-
sin! Engagemanget är enormt 
och det är vi tacksamma för.

ebbes Hörna följer farligt avfall-bilen
Har du prylar och kläder som du inte längre behö-
ver? Lämna dem till oss samtidigt som farligt avfall-
bilen kommer till ditt område. Körschema finns på 
www.stadsmissionen.org.
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Sommarläger för de 
mest utsatta barnen
Även i år erbjuder Göteborgs 
Stadsmission barn och deras 
föräldrar att åka på sommarlä-
ger. För många av de familjer vi 
möter tillbringar de allra flesta 
sommarledigheten hemma i 
bostadsområdet. Det finns inga 
pengar till andra upplevelser.

Sommarlägret blir en frist 
från vardagen. En veckas semes-
ter i en idyllisk miljö där barn och 
vuxna umgås med varandra. Det 
finns ledare på plats som håller 
i aktiviteter. Det kan vara bad, 
simskola, pyssel, disco, paddling 
och mycket mer. Personalen kan 
även stötta de vuxna genom 
samtal.

Det serveras rikligt med mat. 
Frukostbuffé, lunch och middag, 
men även fika och mellanmål. 
Om vädret tillåter kanske gril-
larnas tänds på kvällen.

En mamma som var på lägret 
med sina två söner förra året sa 
med ett leende: Mina barn vill 
inte åka härifrån.

Vi vet att lägret betyder 
mycket för dem som åker. Tack 
vare er gåvogivare kan vi ordna 
sommarläger även i år.

ögonblicket
Från Kulturkväll i S:t Johanneskyrkan. Artisten Kazzen bjöd på musik om livet.
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torSdagar i BergSjönS kyrka är lika 
med smakrik lunch för en tjuga. Det 
doftar gott av kyckling som kokats 
länge tillsammans med grönsaker. Ett 
60-tal människor sitter runt borden 
och samtalar; en del av dem har kyrkan 
som sin fasta punkt i tillvaron. Henrik 
Törnqvist lämnar sin halvätna måltid 

och sätter sig bredvid en äldre man. 
Sedan rör han sig under en stund från 
bord till bord, tar sig tid och samtalar.

– Jag är oerhört glad och stolt över 
det arbete som utvecklats i denna kyrka 
under många år. Den här kyrkan är en 
av de största mötesplatserna i Bergsjön. 
Här upplever jag en mångfald av männ-

iskor i olika livssituationer. Här finns 
många människor som aldrig kommer 
in i samhället och som inte har de fyra 
sista siffrorna, säger Henrik Törnqvist.

Efter lunchen tar loppmarknaden på 
nedervåningen vid. Här säljs allt till en 
mycket billig penning. 

Kyrkan i Bergsjön är sedan länge en 

Trovärdighet och respekt är två nyckelord för Henrik Törnqvist, idag kyrkoherde i Bergsjöns för-

samling. Det gällde när han var med och startade verksamheten i S:t Johanneskyrkan och det 

gäller som ny styrelsemedlem i Göteborgs Stadsmission.

Henrik Törnqvist var med och startade dagens verksamhet i S:t Johanneskyrkan.

Henrik söker Det äkta
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viktig utpost för papperslösa människ-
or. Det sociala engagemanget är stort, 
liksom arbetet med att dela ut mat och 
kläder till behövande.

det är SKärtorSdag och under kväl-
lens andakt planerar Henrik Törnqvist 
att tvaga fötterna på tolv personer. Han 
har frågat lika många kvinnor som 
män, och fått ja. Det är en symbolisk 
handling som går tillbaka till Jesus och 
lärjungarna. Men det är också ett slags 
statement.

– Det är en handling som visar ett 
sätt att vara ledare på. Att inte sitta på 
toppen av en pyramid, utan att led-
ningen kommer underifrån, förklarar 
Henrik Törnqvist.

Han växte upp i en kyrklig familj 
i Uddevalla. Därifrån var steget inte 
långt till att engagera sig i Kyrkans ung-
dom. Det var en viktig tid av radikalitet 
som handlade om att ord blev till hand-
ling, vid sidan om alla samtal om tro.

Redan där fångade han upp Göte-
borgs Stadsmissionen som en plats som 
stämde överens med hans önskan om 
trovärdighet. 

hanS förSta tjänSt blev som distrikts-
präst i Biskopsgårdens kyrka. Året var 
1989 och under de fem år som han 
arbetade där sökte han efter förebilder. 
Ett stipendium resulterade i en resa till 
Kirkens bymisjon i Norge.

– Jag sökte en plats där det skedde 
äkta och vanliga möten - mitt i livet, 
minns Henrik Törnqvist.

Svaret på den önskan blev S:t Johan-
neskyrkan, ovanför Stigbergsliden. 
1995 låg den öde. Tillsammans med 
Göteborgs Stadsmissions fältavdelning 
startades en febril aktivitet. Bänkarna 

åkte ut och en vägg byggdes upp för 
att skapa ett rum till kafé. Den första 
soppmässan hölls i februari 1996. Sam-
tidigt startades självhjälpscentret med 
12-stegsgrupper och Frivilligcentralen 
flyttade in. 

– S:t Johanneskyrkan har fått en 
viktig och spännande roll i Göteborgs 
Stadsmissions historia men även för 
många göteborgare, poängterar Henrik 
Törnqvist som påminner om att S:t 
Johanneskyrkan sedan den byggde 
1866, var till för de ”kyrkolösa” – en 
annorlunda kyrka som stod för en an-
nan slags kyrklig tradition:

– Lite ljusare, lite varmare, lite 
enklare, lite närmare, sammanfattar 
han och påpekar att just denna ”äkthet” 
tilltalar honom.

BergSjönS KyrKa har just detta. Där-
för sökte han sig hit 2008.  

– Jag klarar inte av miljöer där man 
stannar på ytan. För mig är det viktigt 
att det är på riktigt. För det som är på 
riktigt är äkta, oavsett om det är vackert 
eller ej – och det berör mig, förklarar 

Henrik Törnqvist med stort allvar. 

nyligen BleV han utsedd till ledamot 
i styrelsen för Göteborgs Stadsmission. 
Det är en plats som han tar på stort 
allvar, med allt vad det innebär av möj-
ligheter och makt att påverka.

– Göteborgs Stadsmission har gett 
mig mycket. Här har jag fått förverkliga 
nya och vildvuxna visioner om en kyrka 
i storstad. Nu får jag vara med lite från 
andra hållet och ge tillbaka, men också 
att styra arbetet i en oerhört spännande 
tid. 

För honom är makt inget man behö-
ver vara rädd för. Däremot innebär det 
ett stort ansvar om hur man hanterar 
makten. 

– Samtidigt så tror jag att jag har 
en förmåga att förmedla en vision och 
skapa en samsyn kring den. Och jag har 
en envis övertygelse om att det går att 
förändra saker till det bättre. Jag vägrar 
säga att det är hopplöst och kört, säger 
han.

agneta SLonawSki
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namn: Henrik Törnqvist
arbetar: Kyrkoherde i bergsjöns kyrka, 
ledamot i Göteborgs Stadsmissions 
styrelse
Ålder: 53 år
Bor: I Gunnilse
familj: Hustru och fem barn
intressen: Musik, segling, vandra i fjällen



6 Gatljus 2 2015

et är måndag morgon. 
Verksamheten på Gatljuset, 
vid Götaälvbrons fäste på 
Hisingssidan, har bara varit 
öppen i någon timma. Vid 

entrén sitter två medelålders män och 
smuttar på gratiskaffe och äter enkro-
nasmackor.

Daniela Andreolis arbetsrum ligger 
lite längre ned i baracken. Det har varit 
en väldigt bra helg för henne. Hon är 
full av energi och kraft efter en två da-
gar lång och dansande salsakongress i 
Göteborg. 

Utanför fönstret visar sig en grådaskig 
måndagsmorgon. Samma färgskalor som 
när hon tittade ut från ett härbärge i 
Bukarest i början av mars. Men det stäl-
let var betydligt ruffigare än det boende 
för tio hemlösa per natt, som hon själv är 
enhetschef för.

daniela andreoli har varit på besök 
i Rumänien en gång tidigare. Den här 
gången åkte hon tillsammans med kol-
legan Bernadett Pakucs. De ville se hur 
människor lever, och prata på plats med 
frivilligorganisationer och myndigheter. 
De är båda knutna till Crossroads som 
bland annat informerar EU-medborgare 
om deras rättigheter och skyldigheter.

– Min bild är att det pågår en stor 
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På Plats
i ruMäniEn
Daniela Andreoli är en tuff tjej som åkt runt i fattiga länder. Hon 

har arbetat med socialt utsatta människor i flera år. Men stipen-

dieresan till Rumänien ruckade marken under hennes fötter. Hen-

nes fördomar fick sig en törn efter besök i getto och härbärgen.

debatt i Sverige om tiggare – om deras 
vara eller inte vara. Det har handlat 
mycket om att ge eller inte. Jag tycker 
att vi har fastnat i detta, säger Daniela 
Andreoli med emfas. 

Med sig i bagaget hade de många 
frågor - som: Är tiggare hitforslade av 

människor som tjänar pengar på dem 
eller kommer det hit av egen fri vilja? 
Efter att ha samtalat med flera olika 
instanser, inklusive polisen, i Bukarest, 
så blev en sak uppenbar:

– Genom att prata runt förstod vi 
att det inte är enbart tiggarna som lever 

Daniela Andreoli och hennes kollega Bernadett Pakucs hade med sig en resväska 
med husgeråd och 150 pennor som de gav bort till kvinnan på bänken.
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På härbärget i Bukarest fanns sex sängplatser, i form av madrasser på golvet och ett kök där man kunde laga mat. Männen kan 
bo här i ett år. Överallt Daniela Andreoli och hennes kollega Bernadett Pakucs gick runt i gettot, stannade folk och frågade efter 
hjälp.

under svåra förhållanden, utan även de 
unga tjejer som utnyttjas som sexslavar, 
inlåsta i lägenheter, i Göteborg och 
andra städer i Europa. Jag blev verkligen 
helt bestört av att inse att det förekom-
mer så nära oss och att det är våra 
män som köper dessa kvinnor, 
säger Daniela Andreoli.

hon är fortfarande tagen av 
insikten och skall ta de samlade 
kunskaperna vidare för att se om 
och hur Göteborgs Stadsmission 
skulle kunna stötta kvinnorna.

– Detta pratar vi inte om i Sverige. 
Vi ser inte dessa kvinnor, utan allt fokus 
är på tiggare, säger Daniela Andreoli.

Två ord återkommer under samtalet: 
preventivt och långsiktigt. Det gäller 
arbetet i Sverige likaväl som i Rumänien. 
Oavsett om det handlar om trafficking 
eller tiggare. Daniela Andreolis bild är 

att flera organisationer arbetar aktivt 
med problemen i Rumänien, men att 
svårigheterna är så stora och övermäktiga 
att landet behöver hjälp och support 
utifrån för att kunna omfatta det hela.

– Det innebär inte att allt 
är katastrof i Rumänien, men 
klyftorna mellan människor är 
väldigt stora, konstaterar Da-
niela Andreoli som själv bodde 
på ett chickt hotell i centrala 
Bukarest. 

Runtom fanns hippa ställen. 
En kvarts taxiresa därifrån ligger 

stadens största getto, där många av de 
boende är romer. Och där fasadernas 
framsidor är målade medan husens 
baksidor är betonggrå. Det är ett litet ex-
empel på EU-medel som kommit i ”fel” 
händer och använts för eget bruk, istället 
för att rusta upp hela bostadsområdet.

– Det såg inte alls ut som jag trodde. 

Alla därinne var inte romer till exempel, 
säger Daniela Andreoli.

förutom Kollegan Som för övrigt pra-
tar rumänska, så var två studenter med 
i ressällskapet. De förklarade att det är 
upp till individen själv att definiera sig 
själv som rom.

– Alla stirrade på oss vart vi än gick. 
Folk ropade till oss och frågade om vi 
tillhörde ”De upplysta”, eftersom det 
oftast är kyrkoarbetare som kommer dit. 
En påverkad ung man kretsade runt oss 
och vill prata spanska och en liten pojke 
förklarade att hans mamma arbetade 
som prostituerad i ett annat land. Vi 
blev rätt chockerade när de svarade att 
någon måste dra in pengarna. Många 
kom fram och frågade om vi kunde 
hjälpa dem, berättar Daniela Andreoli.

Hemma i Göteborg arbetar hon till 
vardags i en miljö med fattiga männ-

Daniela Andreoli 
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iskor, som ibland har drogproblem eller 
är utan ett eget hem. Hon beskriver 
sig som en rätt tuff tjej. Men i det här 
sammanhanget överväldigades hon av en 
massiv hopplöshet.

– Så har jag inte riktigt känt någon 
annanstans i världen. Kan man över 
huvud taget känna trygghet i ett sådant 
getto? Det var total misär. Med sophö-
gar mellan husen och barn som sprang 
vind för våg. Folk var så uppgivna. Det 
är så korrupt. Här skapar vi ett EU för 
att enas, hur kan vi då tillåta ett land att 
falla så djupt? 

daniela andreoli Känner det som 
om vi bara står och ser på. Hon menar 
att det måste till hjälp på plats och att 
hjälpen måste innehålla långsiktiga lös-
ningar och då menar hon inte projekt-
bidrag eller tillfälliga EU-medel och tar 
Frankrike som exempel. 

Landet bidrog nyligen med en stor 
summa pengar för att människor skulle 
få köpa kor och bli självförsörjande. Det 
var bara det att man inte upplät mark 
till romer. Därmed rann hjälpen, liksom 
pengarna ut i sanden. 

Daniela Andreoli är även självkritisk 
när det gäller de verksamheter hon själv 
arbetar i.

– Vi måste börja prata med dem som 
berörs. Mig veterligen har vi inte under-
sökt vad de cirka 400 tiggare i Göteborg 
skulle behöva. Vi är snabba på att sätta 
upp sovplatser och inrätta kaféer, men vi 
glömmer att fråga dem själva. Det är en 
bra start att börja hos dem som berörs, 
poängterar Daniela Andreoli.

Känner du dig uppgiven?
– Nej, snarare fick jag en massa nya 

idéer. Det handlar om information 
och prevention i vårt arbete. Det finns 
mycket att göra på den punkten, konsta-
terar Daniela Andreoli som gärna skulle 
se en stor landskampanj om trafficking 
inom en snar framtid. 

agneta SLonawSki

Fasaderna skulle målas, men pengarna 
försvann med den politiker som skulle 
hålla i projektet. I dag är han häktad och 
pengarna är ”borta”, men folk i gettot 
är fortfarande upprörda. Mellan husen; 
sopor, sopor, sopor…
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loKallotS är ny Bronsvän till Gö-
teborgs Stadsmission. I sitt hållbar-
hetsarbete har företaget förutom 
miljöaspekten även tagit in etiska och 
sociala aspekter i sitt arbete. Utifrån den 
processen bestämde de sig för att stödja 
en organisation som arbetar med social 
verksamhet.

– Lokallots är lokalt företag. Vi har 
inga regionkontor på annat håll, utan 
vår verksamhet är förankrad i Göteborg. 
Här har vi funnits sedan starten, vi är 
göteborgare. I och med det kände vi att 
vi ville stödja en lokal aktör och då var 
det lätt val att välja Göteborgs Stadsmis-
sion, som ju är en av de största inom 
sitt område. Den lokala kopplingen var 
viktig för oss, säger Sven Fraenkel, VD 
Lokallots.

loKallotS är mäKlare för kommersiel-
la lokaler som kontor och industriloka-
ler. Företaget är väl förankrat i Göteborg 
och firar 25 årsjubileum i år. Lokallots 
är marknadsledande i Göteborg och hyr 
årligen ut 40 000-60 000 kvadratmeter 
åt de stora fastighetsägarna i staden. Lo-
kallots har fem anställda, fyra mäklare 
och en administratör, och ingår tillsam-
mans med sex fastighetsbolag i nätverket 
Plazagruppen.

utöVer gåVan företaget skänkt som 

LokaLLots viLL 
stötta LokaLt
Som starkt förankrat Göteborgsföretag var det viktigt för Lo-
kallots att stödja en organisation som bedriver ett lokalt arbe-
te. Därför har de valt att stödja Göteborgs Stadsmission.

Monica Zeander, Mona Stjernström, Mikael Karlsson, Agneta Clark och Sven Fraen-
kel från Lokallots.

Bronsvän har Lokallots lovat att skänka 
ytterligare under året.

– Vi skänker 50 öre för varje uthyrd 
kvadratmeter. Om vi hyr ut lika mycket 

i år som vi brukar kommer det att bli 
omkring 25 000 kronor ytterligare till 
Göteborgs Stadsmission, säger Sven 
Fraenkel.
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mötesPlats För 
PaPPor ocH barn

– det SKa Vara en mötesplats där 
behoven får styra. Vi har inget färdigt 
koncept utan innehållet kommer att 
skapas tillsammans med våra besökare, 
säger Per Åslund, som tillsammans med 
Ulrika Thieme Högberg är projektle-
dare.

För drygt ett år sedan startade Göte-
borgs Stadsmission en öppen förskola på 
Drottninggatan. Redan då fanns en plan 
på att skapa en verksamhet för pappor 
och deras barn i Biskopsgården. Pengar 
från Childhood Foundation har nu 
möjliggjort för starten av projektet och 
Mohammed El Nabolsi och Ashar Khan 
har anställts för att arbeta på mötesplat-
sen.

På öppna förskolor runt om i Göte-
borg är mammorna överrepresenterade 
bland besökarna. Öppna förskolan 
på Drottninggatan är inget undantag. 
Papporna utgör en marginell del av 
besökarskaran.

– Vi ser vikten av att skapa en plats 
för pappor där de får vara med sina 
barn. Dels för att skapa bättre rela-

tion till sina barn och dels för att träffa 
andra pappor och deras barn, säger Per 
Åslund.

Verksamheten kommer att hålla till i 
Biskopsgårdens kyrka. Man kommer in 
i kyrkan direkt från Vårväderstorget och 
lokalen ligger precis innanför dörren. 
Dess fönster vetter ut mot torget och det 
finns en lekplats alldeles runt hörnet. 
Där kommer man att kunna fika och 
kanske grilla när vädret tillåter.

– Linda Lindblad som är präst och 
distriktschef i Lundby församling är 
personligt engagerad i detta och vi får 
lov att hålla till i lokalerna utan att 
betala hyra. Det är vi så klart oerhört 

tacksamma för, säger Per Åslund.
Therése Wissö som är socionom och 

forskare kommer att följa verksamheten 
i forskningssyfte. Bland annat kommer 
hon att intervjua en del av papporna 
som kommer till mötesplatsen. Idag 
finns det i stort sett ingen forskning alls 
på området pappor och deras barn.

Göteborgs Stadsmissions arbete 
med unga föräldrar och deras barn har 
en egen grupp på Facebook som heter 
Unga föräldrar Göteborg. Gå gärna med 
för att ta del av verksamheterna Mötes-
plats och Öppna förskolan.

Sofie eRikSSon

Göteborgs Stadsmission har startat en verksamhet på Vårvä-
derstorget i Biskopsgården. Verksamheten riktar sig till pap-
por och deras barn.

f a K t a

mötesplats för pappor och deras barn
Biskopsgårdens kyrka
Vårväderstorget 8
Fredagar kl 9.30-11.30

Mohammed El Nabolsi, Ashar Khan, Per Åslund och Therése Wissö samt Ulrica 
Thieme Höglund (ej på bild) arbetar med mötesplatsen i Biskopsgården.
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slut meD Hemtjänst  
i mölnDals staD

Göteborgs Stadsmission upp-
hör att erbjuda hemtjänst i 
Mölndals stad.

Den 27 februari valde Mölndals stads 
Vård- och omsorgsnämnd att säga upp 
alla externa aktörers gällande avtal för 
hemtjänst.

Efter den 26 maj ändrar Mölndals 
stad förutsättningarna för hemtjänsten. 
Man gör det genom att bland annat 
ändra tidsutrymmet för en insats - hur 
lång tid det ska ta att hjälpa en person 
med morgonhygienen, toalettbesök, 
frukost, lunch, påklädning eller smuts-
tvätt.

Vi konstaterar att svårigheten att 
utföra hemtjänstverksamhet utifrån 
vår värdegrund, i kombination med 
de nya ekonomiska förutsättning-
arna, leder fram till beslutet att vi 
fortsättningsvis inte kommer kunna 

vara en valbar aktör inom Kundval 
hemtjänst enligt LOV (Lagen om 
valfrihet) i Mölndals stad. Det är 
med sorg i hjärtat som vi gör be-
dömningen att det kommer att vara 
omöjligt att utföra hemtjänstinsatser 
på ett för oss värdigt sätt. Dessutom 
är det helt oförenligt med de kvali-
tetskrav som vi själva och kommu-
nen ställer på våra tjänster.

Mölndals stads motiv är ett politiskt 
beslut som tagits för att sänka kommu-
nens kostnader med 10 procent. 

Göteborgs Stadsmission har drivit 
Boserviceverksamhet och Hemtjänst-
verksamhet i Mölndals kommun sedan 
2006. Nu stänger vi ner. Cirka 70 
medarbetare berörs och 140 brukare 
behöver lära känna nya vårdgivare. 
Göteborgs Stadsmission står med hela 
den ekonomiska risken och kostnaden. 
Ungefär 3 miljoner kronor kostar det 
att stänga ner vår hemtjänstverksamhet 
i Mölndal. Vi har mycket små möjlig-
heter att erbjuda annat arbete.

skapa en egen 
insamling 
till göteborgs 
staDsmission

Om du vill hjälpa till att skapa 
förändring i andra människors 
liv kan du göra det genom att 
starta en egen insamling via Bet-
terNow och skänka medlen till 
Göteborgs Stadsmission.

Vad är BetterNow?
Göteborgs Stadsmission samarbetar med 
BetterNow där du enkelt kan samla in 
pengar till oss genom att sätta upp din 
egen ”hemsida” med text och bilder. Här 
kan du lätt sköta insamlingen, engagera 
dina vänner och bekanta via mejl, Face-
book och i realtid se hur den växer.

Vid vilka tillfällen kan man använda 
det?
Man kan göra en insamling i samband 
med en aktivitet som man arrang-
erar – en konsert, en fest, skolprojekt, 
kakförsäljning, en insamling på jobbet 
eller sportsliga utmaningar. Det kan vara 
ett bra alternativ när man fyller år och 
känner att man redan har allt – istället 
kan gratulanterna skänka pengar till 
Göteborgs Stadsmission och något av 
våra projekt som ligger just dig varmt 
om hjärtat.

Måste man samla in en viss summa?
Alla bidrag är viktiga och vi är tack-
samma för alla pengar vi kan få. 200 
kronor kan räcka till en kasse mat för en 
familj. Det finns varken någon övre eller 
undre gräns.

Hur gör man? 
På nästa uppslag, längst ner till höger, 
finns en anvisning hur man gör.

Kan man få hjälp?
Absolut! Kontakta Karin Spigelman på 
karin.spigelman@stadsmissionen.org 
eller 031-755 36 14.
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heja på Våra löpare och träffa oss!
omKring 1 300 perSoner springer GöteborgsVarvet för Göte-
borgs Stadsmission. Det inbringar en fantastisk summa på nära 
700 000 kronor till vår verksamhet för barn och unga.

Kom och heja på våra löpare som springer för oss! Hjälp 
dem att komma runt varvet med applåder och pepp. Du kan 
också komma och träffa oss i vårt tält som finns nära startområ-
det. Där kommer vi att ha porslinsmålning för barn. Vi finns på 
plats både den 23 och 24 maj.

sommarkonsert till förmån för 
göteborgs stadsmission
VälKommen på SommarKonSert den 15 augusti kl 12.00 i 
Domkyrkan med artisterna Susanne Rangstedt sång och bengt 
Magnusson gitarr. 

Konserten ingår i Henrik cervins konsertserie 15. En kollekt 
kommer att tas upp och pengarna går till Göteborgs Stadsmis-
sion.

bastugrupp och bowling
på gatljuSet finnS en aktivitetsgrupp och en gång varannan 
vecka hittar man på en aktivitet för dem som vill delta. bland 
annat har man startat en bastuklubb. Nyligen var personal och 
tolv gäster iväg och bowlade tillsammans. Det är gästerna själva 
som kommer med idéer  och önskemål om olika aktivieter.

I PostkodLotteriet vinner man med sina grannar i 
postnumret. Så när en av dem vinner, ja då vinner 
alla med lott. Några som alltid vinner är Göteborgs 
Stadsmission och övriga förmånstagare som delar 
på överskottet.

Ny vinstchans varje dag
Med en lott i PostkodLotteriet har du en ny vinst-
chans per dag. Bland annat en miljonvinst i veckan, 
upp till 100 000 kr per lott varje fredag och en Volvo 
V60. Varje månad delar vi ut cirka 200 000 vinster. 
Och alla vinster är skattefria!

Delad glädje är dubbel glädje

Köp en lott på postkodlotteriet.se 

GtbStadsmission_nr2.indd   1 2015-04-14   09:44

ebbes hörna på kulturkalaset
eBBeS hörna har även i år en pop up-butik i samband med 
Kulturkalaset den 11-16 augusti. butiken kommer som vanligt 
att finnas vid fontänen inne i Trädgårdsföreningen. Sortimentet 
kommer att ha fokus på barnkläder, leksaker och barnböcker.

– Vi ser fram emot årets upplaga av Kulturkalaset. Det känns 
som en tradition att vara med på barnens kulturkalas, säger Linus 
bergström, verksamhetsutvecklare Göteborgs Stadsmission.

gratis telefonnummer till gatljuset
nu äntligen har Gatljuset fått ett nummer som är gratis att 
ringa till. önskemålet kommer från gästerna. Gratisnumret är av 
vikt då människor som lever i hemlöshet inte alltid har telefon 
eller råd att ringa betalsamtal. Därmed stängs de ute från en 
rad tjänster i samhället.

– Det är lättare att få låna en telefon av någon annan om 
man säger att man skall ringa ett gratisnummer, säger Daniela 
Andreoli, enhetschef på Gatljuset.
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NYTT i korTheT

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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hit går din gåVa
Din gåva går till våra sociala 
verksamheter. Den blir till en säng 
för natten, en stunds gemenskap, 
någon vuxen som lyssnar eller 
kanske årets enda glada sommar-
minne för ett barn.

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:

Siv Andersson
Elsie Runstedt
Ulla Nilsson
Gun Andersson
Eira Ivarsson
Otto Teetz
Suzanne Dymling
Signe carlsson
Ruth bengtsson
Lennart Fridefors
Irene Johansson
Stig Karlsson
Gudrun Antonsson
claes Andersson
Siv Gunnarsson
Elsa Eriksson
Signhild bergh
Ester Lindholm
william Zetterborg
Elsa Sköld
barbro Andersson
Siw och Rolf

Kjell berntsson
Tibór Rozsa
Märta Hultberg
Inger-Maj walker
Reine Svedberg
Kerstin Hultin
willgodt Ekberg
Olle carlson
Arne Karlsson
Eivor Niva
Inez Forsberg-Sjögren
Ester Lindholm
Sven carlsson
barbro Johansson
Paul Hyson
Ingvar Petersson
Kerstin Hultin
Anna Greta Gunne
Gunnar Hallman
Henry Hansson
bengt-Jörgen Moberg
Gösta Talinsson

I samband med högtidsdag har gåva skänkts till Göteborgs Stadsmission:

giVarserVice

testamentera

Du vet väl om att du kan testamentera till Göteborgs 
Stadsmission? Har du frågor kring testamentesären-
den – kontakta Sofia Svensson så hjälper hon dig. 
Du når Sofia på tel: 031-755 36 02 eller 
e-post: sofia.svensson@stadsmissionen.org

Tommy biwefors
Michael Ashton
Sara Axelsson
Leif Albrechtson
Arvid Ejeskär
björn Inganäs
Gerd Gunnarsson
Arne Nordevik
Åsa och bosse
Qarin Lood
birgitta Fremmäng
Lena Sällfors
Maria Mannerland
Inger och Jan Osvaldsson
Karin Asplund

Göran Andersson
Bror Niklasson
Brita Blomberg
Ruth Gustafsson
Sven Hasseläng
Gun Albertsson
Yngve Lindblom
Rolf Oscarsson
Monica Sandegård
barbro Karlsson
Yngve Lindblom
Sylvia Zachrisson
Göte Hultberg
Håkan Henning
Per-Gösta Strömberg
Stig Kennheden
Sonja Polson
Ingemar Marklinder
Lars-Erik Utbult
Bengt Nilsson
barbro von Elik
Berit Hassel

Inger Osvaldsson
Anita Torwald
Siiri Parviainen
Berndt Berndtson
Gunnar Åberg
Tuula Arnesson
Hans-Olof Hansson
Ingrid Andersson
Kerstin Anzen
Tore Jahrsten
Johan Lundin
Jonas Lekander
Inga Alexandersson
Lennart Eliasson
Ann-Marie Utstrand

Eva Grönvall
barbro Skoglund
Mary wogelberg
Anna-Sigrid Zackrisson
Anna Riis
Olof Björkman
Ulla Johansson
Ingeborg Törnqvist
Victoria och Daniel 
wendel
Kristina Tarre o Fredrik 
Monfrino
Sonja Lidén-Ericksson

insamling

goda teStamentet är ett initiativ av Frivilligorgani-
sationernas Insamlingsråd och ett 30-tal ideella orga-
nisationer. Däribland Göteborgs Stadsmission. Goda 
Testamentet vill bidra till en mer öppen och positiv 
testamentskultur i Sverige och samtidigt inspirera fler att 
faktiskt skriva ett testamente.

Varför är det så svårt att tala om testamente?
– Jag tror det är för att man inte vill tänka på att livet 

tar slut och man vill inte heller oroa sina anhöriga genom 
att prata om sitt testamente, säger Sofia Svensson som är 
ansvarig för testamentesärenden på Göteborgs Stadsmis-
sion.

teStamenten finanSierar 20-30 procent av världens 
ideella hjälpinsatser. En av fem som får hjälp får det 
tack vare testamentsgåvor. Tänkvärt, eller hur? Nu vill vi 
inspirera ännu fler att skriva ett testamente. Gärna tidigt 
i livet. Helst med en ideell organisation som arvtagare 
och det räcker med en liten del.

– Att skriva ett testamente kan vara ett sätt att visa 
respekt för sina anhöriga som på så vis slipper ta svåra 
beslut om hur kvarlåtenskapen ska fördelas, säger Sofia 
Svensson.

göteBorgS StadSmiSSion Kan via testamente ta emot 
till exempel kontantbelopp, värdepapper, fastigheter, 
bostadsrätter och lösöre. Att ge en testamentsgåva till 
Göteborgs Stadsmission är att tänka framåt, att tänka på 
framtidens utsatta göteborgare. 

– Det är inte alla som har möjlighet att skänka idag, 
men som kanske skulle vilja göra det. Genom att skriva 
in en organisation i sitt testamente kan man göra en god 
sak för framtiden, säger Sofia Svensson.

Du kan läsa mer på vår hemsida eller ta kontakt med 
Sofia Svensson: sofia.svensson@stadsmissionen.org eller 
031-755 36 02.

Ge för framtiden

RätteLSe
I förra numret av Gatljus angavs mycket olyckligt att en gåva skänkts till 
minne av Anita Franzén. Detta var fel. En gåva hade skänkts i samband 
med högtidsdag till Anita. Redaktionen ber om ursäkt för det inträffade.
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korsorDet

 

Skicka in ditt svar senast den 14 augusti till:   
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 1 2015 

berit Svenungsson, öxnevalla, Lilian Holm, Göte-
borg, och birgit Andersson, Kinna. 
boken Det är bara lite cancer: om livet, döden och 
myten om mig själv av Klas Ingesson och Henrik 
Ekblom Ystén skickas till er. 

Grattis!
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Vi driVs aV en god idé

idén att stötta 
människor som 
hamnat i utsatta 
situationer.

gåvoplusgiro 90 01 70-2

gåvobankgiro 900-1702

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 2015!

göteborgs Universitet - psykologiska institutionen, handelshögskolans partnerprogram
byggruppen Väst i landvetter ab


