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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. 

Lotta 
SäfStRöm

Vår åsikt

Mejla oss på 

info@ 
stadsmissionen.org

Kommentera

Vad ska Vi göra med barnen?
ad ska vi göra med barnen?
Vi har sett i nyheterna rätt länge 
nu om hur barnen inte klarar av 
dagens skola.

Vad ska vi göra med barnen?
I höstas klev barnen och ungdomarna av i 
strida strömmar på centralstationerna i vårt 
land, inte minst här i Göteborg. 

Vad ska vi göra med barnen?
De som säger att de är stressade, har ont i 
magen, har ont i huvudet.

Vad ska vi göra med barnen?
Som måste finna sig i hur livet gestaltar sig där 
hemma med en förälder med psykisk ohälsa 
och ingen mat i kylskåpet.

Vad ska vi göra med barnen?
Tandläkarna säger att barn från fattiga delar 
av vår stad har mycket mer karies än barnen 
från de delar av staden där familjerna har det 
ekonomiskt bättre

I mitten på april kom Unicef med en inter-
nationell rapport om barnens ekonomiska 
utsatthet. Gapet ökar mellan barnens olika 
ekonomiska förutsättningar. Det är föräldrar-
nas ekonomi, men barnen påverkas starkt. Och 
barnen är dubbelt utsatta, eftersom de inte 
kan göra något åt situationen. 41 länder inom 
OPEC jämförs, Sverige är på 16:e plats. Norge, 
Danmark, Island, Finland ligger i topp. Sverige 
rasar nedåt i jämförelsen.

Detta stämmer, tyvärr, väl överens med våra 
erfarenheter på Göteborgs Stadsmission. Göte-
borg är en segregerad stad, klyftorna har ökat 
markant. Barnen kommer i kläm och i värsta 
fall far de också illa. 

Stöd, förstärkning, erbjudanden till föräldrar 
och barnen och de unga. Vår verksamhet på 
Drottninggatan har detta i fokus varje dag. Nu 
närmar vi oss sommarmånaderna och särskilt 
viktigt är det för oss nu att kunna möjliggöra 
för barnen, och deras föräldrar, att göra sådant 
som hör sommaren till. Roliga saker, annorlun-
da saker, sånt som ”alla andra gör”. Våra årliga 
lägerveckor närmar sig, Liseberg öppnar, snart 
går det att åka till havet och sjöar och bada. 
Kanske köpa glass om pengarna räcker.

Ungdomarna som saknar vuxna att tala med, 
som saknar vuxenkontakter över huvudtaget. 
De hittar till vår samtalsmottagning. Dit får de 
komma tills de känner att de är klara. Numera 
möter vi unga föräldrar på vår öppna förskola 
som riktar sig särskilt till dem som blivit för-
äldrar innan de själva är helt vuxna. Vi möter 
de unga papporna som behöver stöd och sup-
port i att ta sitt ansvar för ett nyfött barn. 

Vi möter dem hela tiden, barnen, de unga och 
deras föräldrar.

Så vad ska vi göra med barnen?
Vi ska göra allt som står i vår makt för att bar-
nen får det som de behöver! Alla barn.

V
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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 följer oss på 
Facebook. Följ oss du 
också! Vi finns även på 
Instagram och Twitter.

Ät en god lunch!
På vårt Kafé Drottninggatan serveras lunch för 65 kr 
kl 12 varje vardag. Överskottet går till vår verksamhet 
på Drottninggatan 33. Veckans meny publiceras på 
www.stadsmissionen.org och på vår Facebooksida.
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Du missar väl inte  
Ebbedagarna 27-29 maj?
Varje år firas Ebbedagen i våra 
second hand-butiker. I år slår vi 
på stort och utökar till tre dagar! 
Helgen 27-29  maj firar vi Eb-
bedagarna.

Alla våra butiker kommer vara 
sprängdfyllda med kläder och 
saker och som vanligt till ett 
mycket bra pris!

Vår insamlingscentral slår upp 
portarna och kör med lagerför-
säljning och dessutom kommer 
det att blir roliga aktiviteter. 
Information hittar du på vår 
hemsida eller i din närmaste Eb-
bes Hörna.

Här finns våra butiker:
Vårväderstorget, Hisingen
Bellevue, Korpralsgatan 1
Centrum, Vallgatan 1
Frölunda, Lergöksgatan 4
Alelyckan, Lärjeågatan 12
Stigbergstorget, Amerikagatan 4
Svingeln, Norra Ågatan 6
Alingsås, Göteborgsvägen 16
Insamlingscentralen lagersale, 
Korpralsgatan 2

ögonblicket
Öppna Förskolan har fått besök av clownen Daisy, som här syns tillsammans med 
förskoleläraren Agneta.

Ebbe 
Hagard
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Det hänDer Då och då att den frågan 
kommer, precis i slutet av samtalet, när 
jag träffar en ungdom för första gången. 
Ofta har då den unge just vågat berätta 
om det svåraste, allra svartaste och 
tyngsta i livet. Om något som fortfa-
rande känns alltigenom omöjligt att 
förändra. 

Jag hör rädslan och misstron i den 
där frågan. Varför skulle det spela roll 

att prata? Det finns ju ändå ingen som 
kan förstå mig fullt ut. Ingen som hör 
hur det faktiskt låter inne i mitt huvud. 
Ingen som vet hur jag påverkats av det 
jag varit med om.

Men någonstans tänker jag att det 
också finns ett litet spirande hopp 
insmuget i frågan. Ett hopp som gjort 
att den unge letat fram mottagningen 
på nätet och hört av sig. Eller efter lång 

tid påmint sig om rådet någon gett: 
”Du borde gå och prata med någon!”  
Det där hoppet, det är skört.  

Vad kan jag då svara på frågan? Vet 
jag att samtal kommer att hjälpa just 
den här unga människan?  Svaret på 
den frågan är nej. Det kan jag inte veta. 
Men min uppgift där och då är att 
understödja det där hoppet som den 
unge själv känner. Om än i liten skala 

Berit Dahl är kurator och arbetar på Stadsmissionens samtalsmottagning för unga. Kan samtal 

hjälpa? Det är en fråga som hon får av de unga människor hon möter.

Hjälper det 
verkligeN att prata?

text: BeRit DahL BiLD: Sofie eRikSSon
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I väntrummet finns en anslagstavla med texter som en del besökare stannar till vid. Känslan i de olika rummen är varm och fridfull. Bord 
och väggar är utsmyckade med vilsamma saker och prylar.

KUM (Kyrkans ungdomsmottagning) 
har bytt namn till Stadsmissionens 
samtalsmottagning för unga. Inne-
hållet i verksamheten är detsamma 
som det varit sedan starten 1990. 

På samtalsmottagningen arbetar 
både kuratorer och präster för att 
kunna erbjuda ett brett mottagande. 
Mottagningen vänder sig till unga 
14-25 år. Trots sitt tidigare namn har 
verksamheten alltid funnits under 
Göteborgs Stadsmissions tak, men 
kom igång efter initiativ från kyrko-
politiker som ansåg att kyrkan skulle 
bidra när de kommunala ungdoms-
mottagningarna skapades i Göteborg.

Alla besök bokas i förväg och det 
är alltid 45 minuters samtal. Samtals-
serierna har olika längd utifrån den 
unges behov.

Det finns många orsaker varför 
unga söker samtalsstöd bland annat 
oro, nedstämdhet, känsla av att det 
inte fungerar på egen hand längre, 
ohälsa, konflikter kopplade till 
vuxenblivandet, relationssvårigheter, 
självbild, existentiella funderingar, 
känsla av ensamhet eller att man 
fastnat i destruktiva mönster och 
självskadebeteenden.

Samtalsmottagningen kan vara en 
plats att landa på och en möjlighet att 
skapa en trygg relation till den som 
lyssnar. Att kunna prata fritt om sina 
bekymmer och få stöttning fram till 
egna svar. Ibland kan kuratorn eller 
prästen behöva lotsa vidare till andra 
instanser exempelvis till läkare.

Under 2015 gick drygt 250 indivi-
der i samtal.

Kum byter namn! 
stadsmissioNeNs 
samtalsmottagNiNg för uNga

än så länge. Jag 
kan visa på möj-
ligheterna – att 
tiden finns till 
vårt förfogande, 
att platsen är 
trygg, att tilliten 
i relationen mel-
lan oss får öka 
i sin egen takt. 
Jag kan välja 
att berätta om vår erfarenhet, att vi 
alla som jobbar här, under de över 25 
år som mottagningen funnits, många 
gånger fått uppleva att en människas 
liv kan förändras i grunden just av att 
bli hörd, sedd, mottagen.

Det jag måste komma ihåg och 
visa respekt för är att det är den unga 
personen som lever sitt liv. Att jag, 
även när jag blir berörd och påverkad 
av det jag hör, klarar av att stanna i 
mitt uppdrag: att hjälpa ungdomen 
att hitta sina egna svar, sina egna vä-
gar framåt. Till en början handlar det 
om att förmedla att jag vågar vara just 
där den unge befinner sig, alldeles 
intill. 

Berit Dahl
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De ungDomar som söker Stadsmissio-
nens samtalsmottagning för unga har 
en förväntan att få möta någon för att 
på allvar få tala om sitt liv - inte för att 
få en diagnos och behandling. Många 
är dock i ett läge av förtvivlan då de 
hör av sig. De har ofta kämpat länge 
på egen hand och ser inte längre hur 
de ska kunna komma vidare ur låsta 
situationer och sinnestillstånd. 

många av De unga som vänt sig till 
samtalsmottagningen under de senaste 
åren har på olika sätt beskrivit sin 
tillvaro som kännetecknad av – å ena 
sidan press och å andra sidan vilsenhet. 
De har berättat om att de har stränga 
krav på sig själva att de ska kunna 
forma sitt eget liv – allt ligger öppet 
och ska vara möjligt. Mot detta står 
realiteterna att vårt land fortfarande 
har en hög ungdomsarbetslöshet och 
att det råder hård konkurrens om de 
utbildningsplatser som finns. Flera 
stora undersökningar pekar på vår tids 
krav som en betydande orsak till att 
den psykiska ohälsan ökar bland unga. 
Vi möter många ungdomar som berät-
tar om att de är hänvisade till osäkra 
timanställningar, där kravet är att de 
ständigt ska finnas tillgängliga, ofta hos 

uNga upplever 
press ocH vilseNHet
Vägen in i vuxenlivet är tuff och dagens unga känner stor press. Förutom att man ska vara lyckad i 

skolan ska man också vara lyckad i sociala medier. Maria Bäcklund är enhetschef på Drottningga-

tan. I sin text berättar hon hur situationen ser ut för de unga som söker hjälp.

text maRia BäckLunD BiLD: Sofie eRikSSon

flera olika arbetsgivare. Detta gör för-
stås att det blir mycket svårt att planera 
sitt liv både på kort och på lång sikt. 

2010-talets unga förväntas ständigt 
närvara och vara aktiva på sociala me-
dier av olika slag. Mycket som tidigare 
ansågs privat, har nu blivit offentligt 
och beskådat av andra. Vi träffar många 
som känner sig handlingsförlamade av 
social ångest. Yttringar av detta, som 
alltfler berättat om, är panikattacker, 

kroppsliga reaktioner på stress och 
sömnproblem. 

verKsamheten möter ocKså många 
unga som känner att livet har stannat 
upp och fastnat i nedstämdhet och 
missmod. De brottas med ”menings-
frågor” och har svårt att känna tilltro 
till framtiden. Mer än en fjärdedel av 
ungdomarna som kommit för samtal 
under 2015 har använt antidepressiva 
läkemedel. Även om medicin kan vara 
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Vi träffar många som känner sig handlingsförlamade av social ångest, berättar Maria Bäcklund.

Maria Bäcklund

till stor hjälp, vet ungdomarna själva 
att de också måste prata med 
någon för att varaktigt kunna 
må bättre. När samtalen får ta 
tid och relationen till den man 
möter bär, kan skeva självbil-
der omprövas och självkänslan 
stärkas. De förluster och brister 
som varit en del av ens liv kan 
bli möjliga att hantera och kan-
ske till och med försonas med 
när man fått hjälp att finna en större 
stabilitet i sitt inre. 

många av ungDomarna har vuxit upp 
i familjer med missbruk och psykisk 
ohälsa av olika slag. Antalet som talat 
om detta har ökat rejält de senaste 
åren. Flera har själva fått ta ett mycket 
stort ansvar som omsorgsgivare, tagit 
hand om de vuxnas uppgifter, bland 
annat genom att ta ansvar för sina 
syskon. Många har erfarit att de saknat 

känslomässigt stöd av sina föräldrar un-
der uppväxten och att det har 
påverkat självkänslan negativt. 
Denna tillitsbrist får många 
gånger följden att det blir svårt 
att våga gå in i nära kärleks- 
och vänskapsrelationer. Många 
upplever stark press att ändå må 
bra, uppnå ett lyckat liv, göra 
rätt val. Man förväntas ha en 
tydlig och självklar identitet. 

när Kriser Drabbar, som till exempel 
att man förlorar en anhörig eller står 
inför ett uppbrott ur en betydelsefull 
kärleksrelation, blir många osäkra och 
famlande. Även om man har människ-
or omkring sig känns det svårt att våga 
belasta. Många unga saknar helt männ-
iskor i sitt nätverk som tröstande kan 
visa på att sorg är något naturligt som 
hör till livet. Alltfler unga i sorg har 
sökt sig till oss de senaste åren. Under 

2015 var det ungefär en fjärdedel av 
ungdomarna som talade om förluster 
av nära anhöriga. Det öppna uppläg-
get, där allt i livet får rymmas, öppnar 
upp för tankar av existentiell karaktär. I 
drygt hälften av samtalskontakterna har 
frågor om liv och död, mening, tro och 
tvivel funnits med. 

oavsett vilKa påfrestningar uppväx-
ten kan ha inneburit för var och en, går 
det inte att bortse från ett lika viktigt 
som naturligt tema i samtalskontak-
terna – att frigöra sig från sina föräldrar 
och uppväxtmiljöer, för att kunna söka 
sin egen väg. Oavsett vad man har 
fått eller inte fått i sina nära relationer 
måste detta ske. Här får samtalsper-
sonen ta emot det svåra, ilskan, men 
också sorgen över det som inte fanns 
under uppväxten. När den unge upple-
ver sig hörd är det lättare att gå vidare 
och hitta sin väg. 
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textila är en kreativ mötesplats för 
kvinnor för att bryta ensamhet och 
utanförskap. Hit bjuds kvinnor in i 
första hand från Göteborgs Stadsmis-
sions verksamheter. Gruppen träffas en 
gång i veckan för att arbeta kreativt, 
oftast med textila inslag. Det sociala 
sammanhanget i kombination med 
skapandet blir något extra för deltagar-
na. Några av kvinnorna berättar att det 
är en möjlighet att komma hemifrån, 
att se något annat än hemmets väggar, 
ett sätt att få vänner och en plats som 
känns trygg. Kvinnorna är i blandade 

åldrar och här kan de mötas, prata av 
sig och byta erfarenheter. 

– Vi är här av liknande orsaker och 
därför blir det aldrig konstigt för vi 
förstår varandra, berättar en av dem.

Varje träff inleds med fika. Innan 
skapandet sätter fart går man laget runt 
och var och en får berätta något. Det 
kan vara något svårt eller något glatt. 
Det är upp till en själv vad man vill 
dela med sig av.

Varje tillfälle presenteras en ny tek-
nik som alla får pröva och efter det får 
man återgå till det man helst vill göra. 

Kanske virka med återvunnen trikå, 
väva på miniväv eller kanske måla.

– Det finns inga krav. Och vi får 
vara som vi är, säger en deltagare.

Textila började på prov våren 2014. 
Då var det bara några få tillfällen, 
men redan från hösten samma år har 
man setts varje vecka. Det är en stabil 
kärna som kommer i princip varje gång 
och några som kommer då och då. 
Förutom att gruppen pratar och delar 
saker med varandra finns det även möj-
lighet till kortare enskilda samtal med 
personalen som håller i Textila. 

eN trygg plats att växa på
Textila är mycket mer än en hantverksgrupp. Även om skapa-
dent står i centrum är det samtidigt en trygg plats för kvinnor 
att mötas på och för att bygga relationer.

text och BiLD: Sofie eRikSSon
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positiva miNNeN 
fråN sommarlägret

Många av de familjer vi möter till-
bringar sommarledigheten hemma 
i bostadsområdet. Det finns inga 
pengar till andra upplevelser. Famil-
jerna har ingen bil och de flesta har 
inte ens cyklar. Utan pengar kan de 
inte köpa busskort. De lever isolerade 
i sin stadsdel. För dessa familjer blir 
sommarlägret en frist från vardagen 
och en möjlighet att se och uppleva 
en annan del av Sverige.

De vuxna slipper oron för mat. 
Här bjuds man till dukat bord med 
vällagad mat och alla kan äta tills de 
är mätta. Barnen får sommarlovskul 
och roliga minnen att berätta om när 
de kommer tillbaka till skolan.

På sommarlägret får man känna 
sig som vem som helst och som alla 
andra. Deltagarna ingår i en gemen-
skap. De vuxna kan samtala med 
andra vuxna, ta en kopp kaffe på 
bryggan eller gå en stillsam promenad 
i det lummiga området. Barnen hittar 
nya vänner och kan delta i lekar och 
utmaningar tillsammans med fritids-
ledarna på plats. 

Både vuxna och barn får en chans 
att lära sig nya saker. Som att cykla, 
fiska, paddla eller kanske simma 
och för den som behöver finns det 
möjlighet till enskilda samtal med 
personalen.

En förälder som var med förra året 
berättar:

– Det bästa med den här veckan 
är att jag och mina barn har kom-
mit varandra så nära. Vi har inte 
haft tillgång till varken tv, dator eller 
internet här och det har gjort att vi 
har legat och pratat med varandra på 
kvällarna om hur dagarna har varit. 
Jag tyckte att jag vara nära barnen 
innan, men nu har vi verkligen kom-
mit varandra ännu närmare.

ny präSt på
drottninggatan
göteborgs staDsmission är inte något 
nytt för prästen Anders Anderberg. I 
många år har organisationen funnits 
med i tankarna och han har tänkt att 
”vad spännande det skulle vara att få 
jobba där”. Så föll det sig att en tjänst 
blev ledig på Stadsmissionens samtals-
mottagning för unga på Drottning-
gatan. I mitten av februari började han 
sin tjänst.

– Jag känner mig privilegierad som 
får bryta upp vid 50 år och göra något 
annat, säger Anders.

Närmast kommer han från för-
samlingstjänst i Stenungssund och 
dessförinnan i Spekeröd. Han är född i 
området och bor på Orust. Även i tidi-
gare tjänster har samtalet var en viktig 
del, men han har inte arbetat enbart 
med samtal förut.

– Det är otroligt ärofyllt att få lyssna 
på personernas historier. Vilket förtro-
ende man får! 

Inom kyrkan har han mest mött 
människor i medelåldern och i sin nya 
tjänst möter han bara unga männ-
iskor. Anders beskriver att den största 
omställningen är att jobba individuellt 
och inte i grupp som i församlingslivet 
där flera olika yrkesgrupper samverkar 
kring exempelvis en gudstjänst. Men 
också att det är lyxigt att kunna ägna 
45 minuter åt gången till en person.

– Man märker att det är lika, att de 
existentiella frågorna hänger med. Att 
vara ung idag är inte så skillnad från 
när jag var ung. Allt står mellan liv och 
död, tankarna är väldigt svartvita, säger 
Anders Anderberg.

Varje sommar bjuder Göte-
borgs Stadsmission in till ett 
mycket uppskattat som-
marläger. Detta kan vi göra 
tack vare gåvor från privat-
personer.
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i somras tvingaDes Göteborgs Stads-
mission stänga Gatljuset, vår verksam-
het för människor som lever i hemlös-
het, sedan lokalerna drabbats av mögel. 
Sedan dess har vi arbetat intensivt för 
att hitta nya lokaler, eftersom behovet 
av akuta nattplatser är stort. I dagsläget 
har vi fått en tomt på Hisingen anvisad 
av kommunen och inväntar nu svar 
på vår ansökan om bygglov. Vi har 
tagit fram ritningar över nya lokaler 
tillsammans med Cramo och hop-
pas, om bygglovet beviljas, vara igång 
med ordinarie verksamhet inom några 
månader. 

De nya lokalerna innebär större och 
mer funktionella ytor, bland annat när 
det gäller dusch, kök och servering. Vi 
hoppas också att de nya lokalerna ska 
främja vårt förändringsarbete bland 
våra gäster. Vårt mål är att erbjuda en 
sängplats för natten, men även stöd 
på vägen till ett självständigt liv. Det 
kan handla om drogfrihet, psykisk 
hälsa, tryggt boende och sysselsättning. 
Vi kommer även att utöka vår perso-
nalstyrka för att på bästa sätt kunna 
bedriva ett kvalificerat psykosocialt 
arbete.

vad HäNder 
med gatljuset?

efterlysNiNg
voloNtärer!
Göteborgs kyrkliga stadsmission är i akut behov av volon-

tärer som kan ta uppdrag långsiktigt. Är du den vi söker?

Vårt behoV:
För våra verksamheter och våra besökare är det viktigt med konti-
nuitet därför söker vi nu volontärer som kan bidra med sin tid en 
gång i veckan och gärna under en längre period. Du behöver vara 
social och bra på att möta människor, du är inte rädd för att hugga 
i och du kan ta egna initiativ. Uppdragen är dagtid.

Lediga Uppdrag:
Vi har två kaféverksamheter som är i akut behov av volontärer. 
Uppgifter: Plocka disk, diska, torka bord, stå i kassan samt möta 
våra besökare. I ena kaféet får du även hjälpa till med maten.

Låter det intreSSant?
Anmäl ditt intresse genom att maila volontar@stadsmissionen.org 
eller ring Anna Forsell 031-704 73 23. Om du blir aktuell för upp-
draget kallas du till intervju. Innan du förbinder dig till uppdraget 
får du göra ett provpass. Om du tackar jag till uppdraget efter 
provpasset får du gå en volontärutbildning.
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future eyewear tog med sig grill-
mästaren Jimmy Hemmingsson till S:t 
Johanneskyrkan en fredagskväll i april. 
Företaget grillade 150 angushamburga-
re som de bjöd kyrkans gäster på. Det 
var rykande åtgång och nöjda leenden 
spreds bland besökarna. Gott!

Janne Jonsson, vd på Future Eye-
wear, berättar att företaget för några 
år sedan slutade att dela ut julklappar 
till personal och kunder och istället 
skänktes pengarna till Göteborgs Stads-
mission. På så vis blev Future Eyewear 
organisationens Företagsvän.

– Det är många aktörer som vill 

ha med oss, men vi kände att vi vill 
vara delaktiga på ett tydligare sätt och 
samtidigt engagera vår personal. Den 
här grillkvällen är ett exempel, säger 
Janne Jonsson. 

På senare tid har man velat fördjupa 
samarbetet med Göteborgs Stadsmis-
sion. Bland annat är företaget Event-
partner för både Göteborgsgirot och 
GöteborgsVarvet. Företaget har även 
skänkt läsglasögon till besökarna i S:t 
Johanneskyrkan. Nu går Future Eye-
wear och Göteborgs Stadsmission in i 
ett mer långsiktigt samarbete. Företaget 
blir organisationens Framtidspartner 

och kommer att sponsra bygget av nya 
Gatljuset.

– Vi vet att Göteborgs Stadsmis-
sion gör ett bra arbete och eftersom vi 
finns i samma närområde ser vi också 
vart pengarna tar vägen, säger Janne 
Jonsson.

med fokus 
på framtiden
Future Eyewear har i flera år varit Företagsvän till Göteborgs Stadsmis-
sion, men nu vill man ta nästa steg, jobba mer långsiktigt och bli Fram-
tidspartner. Samtidigt som man vill involvera och engagera sin personal.

Företaget Future Eyewear bjöd våra gäster i S:t Johanneskyrkan på en grillkväll och kön ringlade sig lång.

text och BiLD: Sofie eRikSSon

Vill ditt företag bli Företagsvän 
eller Framtidspartner? Kontakt:
Ulrica Hellichius 031-755 36 18 
Anette Tingets 031-755 36 20
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Vackra stycken från förr och nu
Ovan rad är temat för nästa konsert till förmån för Göteborgs 
Stadsmission – Henrik Cervins 16 konsertserie.
Konserten hålls 6 augusti kl 12.00 i Domkyrkan och kollekten 
går oavkortat till Göteborgs Stadsmission. På scen: Kvartetten 
Ann-Catrin, Anna, Karin och Henrik.
 

Postnumret kan vara värt miljoner

postkodlotteriet.se 
Gå in på www.stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket.

Hos oss är postnumret en del av lottnumret. Så när en 
i postnumret vinner gör alla andra det också. Sveriges 
Stadsmissioner och övriga 54 organisationer som delar 
på överskottet vinner alltid. 

Ny vinstchans varje dag
De högsta dagliga vinsterna lottar vi ut till helgen 
– upp till 100 000 kronor per lott, Volvo V60 och 
1 miljon. Dessutom har du chans på elbilar, cyklar, 
lyxkryssningar med mera. Och alla vinster är 
skattefria!

GtbStadsmission_maj.indd   1 2016-04-21   15:24

crossroads och positiVa gruppen
Sedan en tid tillbaka har Crossroads, Göteborgs Stadsmissions 
center för utsatta EU-medborgare, inlett ett samarbete med 
Positiva gruppen väst. Positiva gruppen är en mötesplats för 
HIV-positiva och deras anhöriga där man kan få stöd, råd och 
hjälp. De erbjuder också snabba och säkra tester för den som är 
orolig för att ha smittats av HIV. 

Gemensamt har Crossroads och Positiva gruppen väst tagit 
fram ett material på flera olika språk, bland annat rumänska, 
bulgariska och spanska, med information om var man kan testa 
sig, vad som är säkert sex, hur det är att leva med HIV och vilka 
behandlingar som finns tillgängliga . Genom samarbetet ges vi 
en möjlighet att nå ut med viktig information till de människor 
som kommer till vårt center och som riskerar att smittas av HIV. 
Att vi gör detta är viktigt både ur ett individ- och samhälls-
perspektiv. Kunskapen om HIV och hur det sprids är inte alltid 
särskilt stor hos dem vi möter och genom att minska risken för 
smittspridning skapar vi förutsättningar för en bättre tillvaro för 
människor som redan befinner sig i ett utsatt läge.

pengar från postkodlotteriet och rss
Sveriges Stadsmissioner är en av Postkodlotteriets förmåns-
tagare och i år tilldelades riksföreningen 25 miljoner kronor 
(21 miljoner 2015). Av dessa får Göteborgs Stadsmission 3,9 
miljoner kronor varav 30 procent ska användas i vårt arbete på 
Crossroads och 70 procent till vårt arbete i S:t Johanneskyr-
kan. Vi riktar ett stort tack till Postkodlotteriet. Dessa pengar 
kommer till stor nytta för människor som lever i någon form av 
utanförskap.

Sveriges Stadsmissioner bedriver viss insamling från företag 
och har bland annat haft ett samarbete med Coca Cola. Av 
detta har Göteborgs Stadsmission fått 700 000 kronor. Det är 
ännu inte bestämt hur pengarna ska användas. 

Göteborgs 
Stad

Göteborgs 
kyrkliga 
samfällighet

Församlingar/
kollekter

Postkodlotteriet Stiftelser/
föreningar

Företag

Testamenten

Allmänheten

iNsamlade gåvor 2015
Det är med hjälp av gåvor från flera olika parter som kan vi 
bedriva viktigt och nödvändigt arbete. Stort tack till alla som 
skänker till oss! Drottninggatan - barn, unga och familj, S:t Jo-
hanneskyrkan, Gatljuset, Crossroads och RÖST är alla verksam-
heter som helt drivs med hjälp av dessa pengar.
Härifrån kommer pengarna:

• Allmänheten 10,5 miljoner kronor
• Testamente 5 miljoner kronor
• Företag 3,6 miljoner kronor
• Stiftelser/föreningar 3,9 miljoner kronor
• Postkodlotteriet 3,6 miljoner kronor
• Församlingar/kollekter 1,8 miljoner kronor
• Göteborgs kyrkliga samfällighet 13,3 miljoner kronor
• Göteborgs Stad 3,4 miljoner kronor

Vårt Varmaste tack till alla som hjÄlper 
oss att hjÄlpa de mest utsatta i Vår stad
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bli månagsgivare!
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:

Jan Johansson
Svea Sköldholm
Sture Nordgren
Ulla Karreskog
Dagny
Sune Eriksson
Britt-Marie Svedholm
Johan Holm
Leif Arne Dahlquist
Greta Wigren
Katarina Bokström
Helmer Svedberg
Lars Ramtzén
William Setterborg
Carl-Anders Mag-
nuson
Ing-Britt Thim
Frank Mattsson
Ingrid Karlfeldt
Dagmar Svensson
Bengt Grattenberg

Ingrid Petersson
Elisabeth Hanson
Hjördis Andersson
Moster Lisa
Ingrid Svensson
Mats Åkesson
Helen Åstrand
Greger Karlsson
Annika Joakimsson
Margareta Stendahl
Hans Johansson
Gunhild Ottosson
Sigrid Nilsson
Hans Wikman
Karin Johansson
Sonja Larsson
Lilly Askne
Kjell Magnusson
Lennart Franck
Kerstin Edvinsson
Lily Karlemon

Ruth Skoglund
Dragica Dzaferovic
Karin Mellgren
Kerstin Svensson
Inga Björhede
Bengt Hartwig
Ella Wallström
Per Henriksson
Till vår underbara vän 
Ulrika
Per-Ola Westlund
Elisabeth Hansson
Berit Bergh
Marianne och Leif 
Nelhage
Ingegerd Neptun
Erna Eriksson
Karl Vestby
Claes Larsson
Hans Strömberg

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 Nygren så hjälper hon dig. 
Du når Sofia på tel: 031-755 36 02 eller 
e-post: sofia.nygren@stadsmissionen.org

Anna Larsson
Aina Högberg
Carl-Åke Sande
Agneta Preifors Ståhl
Sten Wahlqvist
Eddie Janson
Kajsa Feuk
Leif Lorentzon
Göran Sällfors
Finn Johnsson
Magnus Lundkvist
Morgan Hedman

Martin Panzar
Christina Lindblad
Nils Nilsson
Stig Gustafsson
Frida Simfors
Åsa Karlemon
Karin Aztor
Ingemar Johansson
Rolf Eriksson
Karl Erik Allsén
John Erik Lindén
Stefan Ericson

Henrik Håkansson
Thomas Samelsson
Stefan Ytterbrink
Björn Larsson
Dario Espiga
Tomi Räty
Renée Lernestam
Ronny Gustafsson
Leif Andersson
Erik Monié

Göteborgs Stadsmission startar ett 
boende för ensamkommande unga och 
därmed flyttar administrationen till nya 
lokaler.

Göteborgs Stadsmission har fått frågan från Göteborgs 
Stad om vi kan vara med och hjälpa till med mot-
tagandet av barn och unga flyktingar som kommer 
hit. Svaret på frågan är ja! Tillsammans med Angereds 
församling driver vi redan idag ett transitboende i Löv-
gärdet. Vi vill göra mer. I huset på Stigbergsliden finns 
möjligheter. De lokaler där administration sitter idag 
är ursprungligen lägenheter och så ska det åter bli. 
Under maj och juni kommer lokalerna att anpassas till 
boende för ensamkommande barn och unga. I slutet 
av augusti ska det vara klart för inflyttning. 

På Stigbergsliden kommer ensamkommande unga att 
bo medan de är i asylprocesen och väntar på beslut 
om uppehållstillstånd. Om de får beslut att stanna 
kommer de även kunna bo kvar på Stigberget. Det blir 
alltså ett så kallat Asyl-PUT-boende. Vi kommer ha 
möjlighet att ta emot 19 individer till att börja med.

Administrationen kommer att flytta till mer kontors-
anpassade lokaler i Amerikahuset på andra sidan av 
Isaac Béens plats och mitt emot vår egen kyrka – S:t 
Johanneskyrkan. Alltså blir flytten bara ca 50 meter.
Hyresvärd är Eklandia som också är vår företagsvän. 
Amerikahuset är ett känt landmärke i Göteborg och 
har den stora fördelen att det ligger nära våra verk-
samheter på Stigbergsliden, något som varit en viktig 
aspekt i sökandet av nya lokaler.

Nytt boende på 
Stigbergsliden
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Skicka in ditt svar senast den 12 augusti 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 1 2016 

Iréne Carlander, Västra Frölunda, Gun Aronsson, 
Alingsås, och Barbro Mårdh, Alingsås. 
Boken Medan han lever: ett utsatt barn träder fram 
ur mörkertalet av Elaine Eksvärd skickas till er.

Grattis!

Rätt ord i föregående nummer: GÖTEBORG
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Sten Cederquist G216
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tack framtidspartners och företagsvänner som valt att stödja oss under 2016!
Våra framtidspartners samt företagsvänner på guld- och silvernivå.

Vill du bli framtidspartner kontaka anette tingets 031-755 36 20, anette.tingets@stadsmissionen.org

Vill du bli företagsvän kontakta ulrica Hellichius 031-755 36 18, ulrica.hellichius@stadsmissionen.org

fastighetsbranschens unga nätverk
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