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Volontär. sture undervisar i svenska

 ■   Sture Johansson är en av 180 volontärer på Göte-
borgs Stadsmission. Han lär ut svenska språket.

En Tidning från göTEborgs kyrkliga sTadsmission  nummEr 3 | 2015

Rapport. En osynlig grupp

 ■  I Fattigdomsrapporten kan Sveriges Stadsmissio-
ner lyfta fram en annars osynlig grupp svenskar.

Profilen: Yvonne Kjellman 

erfarenheten
redsKap för att
hjälpa andra
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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

amtalen fortsätter att föras, och pe-
riodvis rasa, om den allt mer synliga 
fattigdomen på gator och torg. Obe-
kväma samtal med ibland trevande 
försök att förstå och hantera, men 

också ofta kategoriska, arga och kränkande 
inslag. 

Detta är en av huvudfrågorna för alla 
stadsmissioner över hela världen. Människor 
lever i ekonomisk fattigdom och bristen på 
ekonomiska resurser leder till många andra 
brister. Idag har såväl FN som WHO frågor 
om fördelningen av ekonomiska resurser högt 
upp på sin agenda. Skola, utbildning, arbete 
tillsammans med mödra- och hälsovård, det 
är politiska åtgärder som måste 
till för att lyfta människor ur den 
djupaste fattigdomen. 

I SverIge talar vi idag nästan 
aldrig om fattigdom i något 
annat sammanhang än tiggarna 
på gatorna. Fattigdom har inte 
betraktats som någon akut fråga i 
Sverige på länge. Nu finns den där. Synlig. 

och vI på Göteborgs Stadsmission säger att 
den finns på fler ställen! Vi försöker vidga 
perspektivet från tiggarna på gatan och tala 
om detta näst intill tabubelagda ämne. 

SamtIDIgt Som allt fler i Sverige har fått det 
allt bättre de senaste åren möter vi allt fler 
som fått det allt svårare. Tillsammans med 

våra kolleger på de andra stadsmissionerna ser 
vi att det finns grupper av människor i vårt 
land som lever under oerhört små, kanske 
inga, ekonomiska förhållanden. De finns inte 
med i någon officiell statistik, får inte tillgång 
till de sociala skydd som vi har i vårt land. 
Människor i Sverige lever, av olika orsaker, i 
något som närmar sig det som brukar kallas 
absolut fattigdom. Människor med person-
nummer och medborgarskap. Våra välfärds-
system är inte så heltäckande och uppfång-
ande som vi gärna vill tro. Systemen brister.

Det är uppenbart att vi inom stadsmissio-
nerna möter delvis andra människor, delvis 
också människor i andra situationer, än de 

offentliga systemen gör. Vi gör det 
för att vi INTE är myndigheter 
utan idéburna stadsmissioner, vårt 
varumärke leder människor till oss.

tIllSammanS Står vI inför en 
gigantisk samhällsutmaning. Både 
politikerna och vi som medborgare. 

tacK vare våra gåvogivare kan vi stötta 
med insatser och det gör vi i en allt ökande 
omfattning. Samtidigt är det viktigt för oss 
att öka kunskapen och medvetenheten om 
hur det faktiskt ser ut. Påverka politiken, 
bidra med lösningar, arbeta strategiskt och 
långsiktigt.

vI måSte börja med att våga, orka och vilja 
se. 

Det sVenska systemet brister

S

”fattigdom har 
inte betraktas 
som någon akut 
fråga i sverige 
på länge”
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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 månadsgivare har 
Göteborgs Stadsmission. Våra 
månadsgivare är oerhört värde-
fulla för oss och gör att vi kan pla-
nera verksamheterna långsiktigt.

Café drottninggatan utökar öppettider
Tidigt i våras öppnade Café Drottninggatan i vår 
lokal på Drottninggatan 33. Under hösten är caféet 
öppet tisdagar, torsdagar och fredagar kl 10-15. Kl 
12 serveras en hållbar lunch. Välkomna!
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1470

totalt har 233 av Drottningga-
tans besökare deltagit på årets 
sommarläger. Av dessa är 142 
barn. Liksom tidigare år har som-
marlägret erbjudit aktiviteter 
som simning, cykling, brännboll, 
fotboll, kanotpaddling, spök-
vandring, grillning och mycket, 
mycket mer. Med på lägret finns 
fritidsledare som håller i aktivite-
ter, men också kuratorer för den 
som känner behov av samtal. 
Nedan följer några citat från 
personer som varit på lägret.

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

”Jag saknar ord vad den här 
lägerveckan har betytt för mig 
och min dotter.”

”Får jag komma med nästa 
år även om min mamma har 
mer pengar då? För när jag är 
här mår jag bra och det är det 
bästa på hela året för mig att få 
komma på detta läger.”

Till höger bilder från lägret.

ögonblick

”Sommarlägret det 
bästa på hela året”
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– tänK att jag som har varit en bedra-
gerska får förtroendet att ha hand om 
föreningens ekonomi. Och det kan jag 
säga att här saknas inte en krona!

Yvonne slår ut med händerna och 
skrattar. Sedan 2006 arbetar hon 
för föreningen KRIS – Kriminellas 
revansch i samhället – är stolt över det 

hon gör och har hittat sin plats i tillva-
ron. Men så har det inte alltid varit.

– Jag växte upp på Kungshöjd mitt 
inne i Göteborg. När jag var i tolvårsål-
dern ville mamma flytta till ett nybyggt 
område i Västra Frölunda.

Så blev det och i det nya bostadsom-
rådet förändrades tillvaron för Yvonne. 

Hennes trygghet slogs i spillror när allt 
var nytt, annorlunda och mer rörigt. 
Snart började Yvonne röka. När hon 
var något äldre åkte hon och kompisen 
in till stan och hängde vid Götaplatsen. 
På den tiden var det ett tillhåll för per-
soner som använde droger och alkohol. 

– Vi var naiva och förstod inte vad 

Yvonne Kjellmans liv har växlat mellan perioder av missbruk och perioder då hon varit ren. Den to-

tala vändningen kom en novemberdag då hon satt i häktet och pratade med sin mamma i telefon.

Yvonne Kjellman levde ett destruktivt liv med missbruk i många år. Idag använder hon sina erfarenheter för att hjälpa andra.

erfarenheten redsKap 
för att hjälpa andra
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vi gav oss in på. Jag träffade en kille 
som var några år äldre. Jag såg hur han 
blev av drogerna, att han verkade må 
bra. Jag sa till honom att han skulle ge 
mig och det gjorde han, sen var jag fast, 
minns Yvonne.

Yvonne lYcKaDeS Sluta med drogerna 
några år senare. Hon gifte sig och arbe-
tade som buss- och spårvagnschaufför. 
Livet var ordnat, men efter tio år föll 
hon dit i missbruket igen. Äktenskapet 
tog slut. Så där höll livet på. Fram och 
tillbaka. Det sista återfallet blev det 
längsta och också det värsta. Drogerna 
höll greppet om henne i 13 år.

– Jag brände alla skepp. I november 
2004 satt jag på häktet. Då ringde jag 
mamma, som jag brukade göra när jag 
hamnade där. Mamma tyckte att det 
var bra att jag var där. Hon tyckte det 
var skönt för hon visste vart jag var, att 
jag var trygg och att ingen slog mig, 
berättar Yvonne.

– Så sa hon varje gång jag hamnade 
i häktet eller i fängelse. Jag tyckte hon 
var dum. Varför var det bra att jag satt 
inne? Men den här gången kände jag 
hennes ord. De gick in i mig och jag 
fattade vad hon menade. Då bestämde 
jag mig för att nu får det vara bra.

Eftersom Yvonne var skriven i 
Vänersborg vid den här tiden skulle 
hon skrivas in i ett boende i Väners-
borg. Där bodde mannen som hade 

sålt droger till henne och hon kände att 
hon inte kunde stanna där. Här påbör-
jade hon en resa för att ta sig tillbaka 
till Göteborg, vilket inte var alldeles 
enkelt. Eftersom hon var skriven i en 
annan kommun, ville socialtjänsten i 
Göteborg inte ta emot henne. Yvonne 
gav inte upp. Tack vare att hon var 
född och uppvuxen i 
Göteborg kunde läns-
styrelsen slutligen besluta 
att socialtjänsten skulle ta 
emot henne.

– Jag blev tilldelad en 
härlig socialsekreterare 
i Tynnered. Hon mötte 
mig med respekt. Med 
hjälp av henne fick jag en 
referenslägenhet. Eftersom jag skötte 
mig prickfritt fick jag senare en egen 
lägenhet.

Yvonne hade önskat att få bo i 
Tynnered där hon hade sin mamma, 
men hamnade på andra sidan stan, i 
Bergsjön.

– Det var inte alls vad jag ville, men 
jag bestämde mig för att vara nöjd. Jag 
hade tak över huvudet och det ledde till ett 
förstahandskontrakt. Efter två år lyckades 
jag flytta till Tynnered igen. Nära mamma, 
nära havet. Då var jag hemma igen.

när Yvonne flYttaDe hem till Göte-
borg började hon att gå på NA-möten 
(anonyma narkomaner). Hon gick på 

möte varje dag i sex månader och till 
slut var det en kamrat som sa till henne 
att hon måste jobba.

– Han sa ”Följ med mig till KRIS!”. 
Jag var jätterädd, men jag följde med. 
Jag visste inte vad jag skulle kunna 
bidra med, men till slut hittade jag 
mina skötebarn. I lokalerna fanns tre 

toaletter som jag skötte om, 
berättar Yvonne.

Med tiden utökades upp-
gifterna och idag arbetar hon 
som kassör och har hand om 
föreningens ekonomi, hon 
är ute och föreläser, möter 
politiker och varje vecka åker 
hon till anstalten Sagsjön i 
Lindome som är en behand-

lingsanstalt för kvinnor. 
– Det känns stort och fint att få 

det förtroendet som jag har fått här på 
KRIS. När jag gick här för nio år sedan 
och skrubbade toaletter kunde jag 
aldrig tänka mig att jag skulle få ansvar 
för ekonomin.

Yvonne berättar att KRIS har fått 
henne att växa. Mycket. Här kan hon 
vara sig själv. Förutom arbetet på 
KRIS är Yvonne också timanställd på 
Göteborgs Stadsmission. Det har hon 
varit sedan 2005. I början arbetade hon 
i caféet i S:t Johanneskyrkan, hon har 
arbetat på sommarlägren och nu är hon 
chaufför och hämtar bröd till brödut-
lämningen i S:t Johanneskyrkan.

– Att jobba i S:t Johanneskyrkan har 
gett mig så mycket. Både att vara i den 
miljön och att få vara omgiven av alla 
goa gäster. Det har hjälpt mig i mitt 
tillfrisknande. Jag har alltid känt mig 
omtyckt där.

Yvonne beSKrIver lIvet som enkelt och 
fantastiskt. Erfarenheterna från ett liv i 
missbruk kan hon idag använda som ett 
redskap för att hjälpa andra människor. 
Exempelvis kvinnorna hon möter varje 
vecka på Sagsjöanstalten. 

– Livet jag hade var destruktivt, 
men det har format mig till den jag är 
idag och jag vet att jag är en värdefull 
människa. Idag har jag lärt mig att 
älska mig själv och kan själv älska och 
ge tillbaka till andra människor. Till 
slut hittade jag den självkänslan, säger 
Yvonne Kjellman.

Sofie eRikSSon
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erfarenheten redsKap 
för att hjälpa andra

”Idag har jag 
lärt mig att 

älska mig själv 
och kan själv 
älska andra”

Yvonne är kassör och ansvarig för ekonomin på KRIS.
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ture Johansson var på bibliote-
ket på Norra Hamngatan för 
att låna en bok på franska. På 
hyllkanten satt information på 
franska om Crossroads. Det 

stod att man kunde få hjälp med att 
kontakta myndigheter och att söka jobb 
med mera. Sture tänkte att han kanske 
skulle få möjlighet att öva på franska 

tillsammans med fransktalande männ-
iskor och tog kontakt med Crossroads. 
Utgången blev inte riktigt som han hade 
tänkt sig.

– När jag ringde till Crossroads fick 
jag istället frågan om jag kunde tänka 
mig att undervisa i svenska, berättar 
Sture.

Sture är pensionerad journalist och 

har bland annat arbetat på GT, Afton-
bladet, Nerikes Allehanda och slutligen 
30 år på Sveriges Radio och P1. De sista 
åren var hans fokus inom journalistiken 
samhälle och litteratur. Han har under-
visat på journalisthögskolan i praktisk 
journalistik, men aldrig språk och Sture 
berättar att han inte har någon pedago-
gisk utbildning.

S

stuRE läR ut sVEnska
Sture Johansson har aldrig varit volontär och heller aldrig tänkt 

tanken att han skulle vara det, men en skylt på ett bibliotek ledde 

till just det.

Sture Johansson har ingen pedagogisk utbildning, men nu som pensionerad journalist lär han ut svenska på Crossroads.
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på croSSroaDS erbjuDS besökarna 
gratis undervisning i svenska. De flesta 
är så kallade tredjelandsmedborgare*. 
Eleverna är uppdelade i två grupper. 
En nybörjargrupp och en för dem 
som har kommit en bit på vägen med 
språket. Sture undervisar den senare 
gruppen.

– Jag har inga prov eller liknande, 
men man märker på dem som blir kvar 
en längre period att de faktiskt lär sig. 
Det märks framför allt på deras frågor 
om språket.

Lärarvolontärerna möter sina elever 
en gång i veckan och Sture berättar att 
han förbereder ett material som ska fylla 
de två timmarna, men det är ganska 
vanligt att lektionerna tar sina egna vä-
gar baserat på behoven och frågorna från 
eleverna.

– För det mesta undervisar jag på 
engelska för det är det språket de flesta 
kan, men det blir lite på svenska och lite 
på franska. Funkar inte det ena språket, 
funkar det andra. Många kommer från 

Nordafrikanska länder där franskan är 
utbredd.

Han berättar att vissa varken kan 
svenska, engelska eller franska, men att 
dessa personer ofta har någon landsman 
med sig som får översätta åt dem. De 
flesta är unga. 40 år och yngre, och de 
flesta är män.

huvuDSaKlIgen går unDervISnIng ut 
på att få en språkgrund för att kunna ta 
sig fram i vardagen, men också hur man 
söker jobb och pratar med en arbetsgi-
vare.

– En del är väldigt angelägna och vill 
veta hur man pratar korrekt. Kicken i 
uppdraget är deras motivation. De vill 
verkligen lära sig för att komma in i det 
svenska samhället. Jag träffade på en 
person som varit med på undervisningen 
tidigare och som hade fått ett jobb. 
Vilken nivåskillnad det var på språket 
sen sist vi träffades!

Sture har aldrig tidigare varit volon-
tär och något som han inte själv haft i 

tankarna. Skylten på biblioteket ledde 
honom på nya vägar och han gillar sitt 
uppdrag.

– Det ger mig en struktur som 
behövs i pensionärslivet. Det är roligt 
att vara behövd och stimulerande att 
få ruska liv i hjärncellerna. Här får jag 
dessutom träffa människor jag förmod-
ligen aldrig skulle ha mött annars, säger 
Sture Johansson.

Sofie eRikSSon

f a K t a

*tredjelandsmedborgare är människor 
som kommer från länder utanför eU, 
men som fått permanent uppehålls-
tillstånd i ett eU-land. Därmed har de 
viss frihet att flytta inom eU. många 
tredjelandsmedborgare i Sverige 
kommer från nordafrikanska länder 
och har uppehållstillstånd i italien eller 
Spaninen.
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Henriks konsert-
serie ger klirr

I 15 år har elDSjälen Henrik Cervin 
ordnat konserter till förmån för Göte-
borgs Stadsmission. Vid varje konsert-
tillfälle tas en kollekt upp. Under åren 
har många artister och musiker ställt 
upp helt utan ersättning och de mycket 
uppskattade evenemangen har inbringat 
en hel del pengar till Stadsmissionens 
viktiga arbete.

– Jag var domkyrkoorganist i 21 år 
och gick i pension år 2000. Eftersom 
jag hade entusiasmen kvar fanns det en 
del saker jag kände att jag ville göra när 
jag nu hade möjlighet. En av dessa var 
att göra något bra för ett gott ändamål, 
berättar Henrik. 

– Att det blev just Göteborgs Stads-
misson var lite av en slump. Samtidigt 
visste jag att Stadsmissionen har en 
väldigt bra verksamhet och att det man 
samlar in hamnar rätt, fortsätter han. 

De förSta tIo åren höll Henrik Cervin 
och hans gäster till i S:t Johanneskyr-
kan. Det fungerade bra, men samtidigt 
fanns tanken om att man skulle kunna 
locka ännu mer folk. S:t Johanneskyr-
kan är ändamålsenlig och vacker, men 
den ligger lite avigt. Framförallt med 
tanke på de branta trapporna. För fem 
år sedan flyttade man därför konser-
terna till Domkyrkan, vilket har givit 
resultat. 

– Domkyrkan är idealisk, inga trap-
por och lätt att ta sig till. Vi kan ha 200 

eller fler som kommer och lyssnar säger 
Henrik. 

Vid 81 års ålder har Henrik Cer-
vin inga planer på att sluta med sina 
konserter. För närvarande håller han på 
att planera inför kommande år.  Han 
berättar att det är många som erbjuder 
sig att komma och vara med och att han 
aldrig har fått nej när han frågat. Bland 
tidigare gäster som säkert dyker upp 
igen finns Göteborgs kammarkör under 
ledning av Gunnar Eriksson och Daniel 
Björkdal, organist i Lundby församling 
och Lundby symfoniorkester. 

henrIK cervIn är ett lysande exempel 
på hur man med engagemang och goda 
idéer kan använda sig av det man är bra 
på för att göra gott för andra. 

– Det känns väldigt meningsfullt 
att hålla på med det här, eftersom alla 
pengar går till Stadsmissionens sociala 
verksamheter, understryker han. Jag är 
också med i Göteborgs Stadsmissions 
vänförening och det syns runt om i sta-
den att det organisationen gör betyder 
mycket.

maLin LeRnfeLt

Henrik Cervin ordnar konserter för att samla in pengar till Göteborgs Stadsmission.

b
ILD

: M
A

LIN
 LE

R
N

FE
LT

Henrik Cervin har i 15 år ordnat konserter och på så sätt samlat 

in pengar till Göteborgs Stadsmission. Hans engagemang är ett 

fint exempel på hur man kan göra gott för andra människor.
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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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rapport BelYser dem 
som Ingen ser

I Dagarna preSenteraS Fattigdomsrap-
porten, ett underlag som tagits fram av 
Riksorganisationen Sveriges stadsmissio-
ner i samarbete med Magnus Karlsson, 
forskare från Ersta Sköndal Högskola. 
Rapporten lyfter bland annat fram den 
utsatthet som normalt inte syns i offent-
lig statistik. Det handlar om en form 
av absolut fattigdom som många länge 
trott varit mer eller mindre utrotad i 
Sverige, men som nu börjar synas allt 
mer. 

– Vi upptäckte som en del i det 
här arbetet att det finns en ganska stor 
grupp bland dem som stadsmissionerna 
möter som har svenskt personnummer, 
men som trots det av olika anledningar 
befinner sig helt utanför systemet. 
Människor som inte har någonting 
blev plötsligt mer synliga, säger Len-
nart Forsberg, socialchef på Göteborgs 
Stadsmission. 

– Bland de allra fattigaste finns också 
långvariga biståndsmottagare. Eftersom 
det inte är tänkt att ekonomiskt bistånd 
skall vara annat än en övergångslösning 
har dessa människor ofta en helt urhol-
kad ekonomi. Om TV:n går sönder eller 
soffan rasar har de till exempel ingen 
möjlighet att ersätta dessa, fortsätter 
Forsberg. 

åretS fattIgDomSrapport Sätter dock 
inte bara ljus på sådant som stora delar 

av samhället tycks vilja gömma och 
glömma. Den skapar också förutsätt-
ningar för en bättre framtida forskning 
om hur fattigdomen i Sverige de facto 
ser ut. Tanken är att rapporten skall vara 
återkommande, inte minst på grund av 
att det finns ett stort behov av att lyfta 
fattigdomsfrågan ännu högre upp på 

samhällsagendan. Eftersom stadsmissio-
nerna är några av få aktörer som kom-
mer i kontakt med människor som lever 
i en helt annan ekonomisk verklighet 
än den de flesta svenskar känner till, är 
det nästan bara genom den här sortens 
kartläggning det är möjligt. 

maLin LeRnfeLt

Det finns människor som faller helt utanför det svenska 
skyddsnätet. Trots att de borde fångas upp. En ny rapport 
lyfter fram denna gömda grupp.

Sveriges Stasmissioner möter människor som faller utanför systemen. Genom Fattig-
domsrapporten kan man kartlägga och följa denna grupp från år till år.



11Gatljus 3 2015

gatljusets verKsamhet 
har tvIngats flYtta

unDer Sommaren har Göteborgs 
Stadsmissions verksamhet Gatljuset 
hållit stängt nattetid. Anledningen till 
det är att man uppmärksammat dålig 
lukt i lokalerna. Efter att Anticimex 
kopplats in beslutades det med hänsyn 
till både personal och gäster om en 
temporär flytt från Ringön. I dagsläget 
bedrivs Gatljusets dagverksamhet i S:t 
Johanneskyrkan vid Stigberget och en 
del av dem som normalt arbetar på 
Ringön har flyttat med dit. Andra delar 
av personalstyrkan arbetar mobilt för 
att fånga upp de hjälpbehövande som 
av olika skäl inte lyckas ta sig till S:t 
Johanneskyrkan. 

Tanken är dock att Gatljuset skall 

tillbaka till sin ursprungsplats och att 
man återigen skall hålla öppet nattetid. 
Behovet av sovplatser för människor 
som lever i hemlöshet i staden är stort 
och platserna som finns hos Räddnings-
missionen och i stadens regi räcker 
inte till. Dock måste Gatljusets lokaler 
ersättas helt, eftersom de både är slitna 
och inte särskilt ändamålsenliga. 

– Arbetet med nya lokaler har på-
börjats och kommer att fortsätta under 
hösten. Vi hoppas att allt skall vara 
färdigt senast vi årsskiftet, säger Daniela 
Andreoli, enhetschef för Gatljusets dag- 
natt- och fältverksamhet. 

Tidigare har det också varit tal om 
att Gatljuset på grund av kommunens 
planer för området skulle behöva 
flytta. Men som det ser ut nu kommer 
detta inte ske inom de närmaste åren. 
Göteborgs Stadsmission har fått ett 
förlängt kontrakt till 2019 och fram till 
dess kommer Gatljuset att finnas kvar 
på Ringön. 

maLin LeRnfeLt

ny Chef i s:T  
Johanneskyrkan

SeDan I början på augusti är Ulrika 
Lindeson ny enhetschef för S:t Johan-
neskyrkan. Ulrika är dock inte ny inom 
Göteborgs Stadsmission utan har tidi-
gare arbetat bland annat som enhetschef 
inom organisationens hemtjänst. Nu 
ser hon fram emot att utveckla en del 
av Göteborgs Stadsmission som betyder 
mycket för många olika sorters männ-
iskor.       

– Kyrkan har en fantastisk levande 
verksamhet. Många av våra gäster ser 
detta som sitt vardagsrum och sin familj. 
Utan S:t Johanneskyrkan skulle en del 
nästan inte ta sig utanför dörren, säger 
hon. 

Exakt vad som kommer att hända 
framöver är inte klart. Ulrika Lindeson 
har många tankar om vad hon skulle 
vilja göra, men poängterar att det även 
finns många goda idéer hos övrig perso-
nal och inte minst hos S:t Johannesky-
rans gäster. Öppethållandet sju dagar 
i veckan kommer dock att bibehållas 
liksom flera av de andra återkommande 
och mycket uppskattade evenemangen. 
Nästa år firar kyrkan 150 år och det 
hoppas Ulrika Lindeson att man kan 
göra något roligt av.

maLin LeRnfeLt

I sommar stängdes Gatljusets 
nattplatser och dagverksam-
heten har flyttat till S:t Johan-
neskyrkan.

På grund av brister i inomhusmiljön har Gatljusets verksamhet flyttat från Ringön.

Ulrika Lindeson.
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spring i team staDsmissionen!
nu är Det dags att anmäla sig 
till nästa års Göteborgsvarvet! 
Glöm då inte bort att det finns 
möjlighet att springa för Team 
Stadsmissionen. Av anmäl-
ningsavgiften på 1 200 kronor 
går hälften till organisationens 
verksamhet för utsatta barn och 
unga. 

Som löpare för Göteborgs 
Stadsmissions räkning får man 
en tröja med logga så att det är 
tydligt att man springer för en 
god sak. Ju fler som väljer att 
springa Göteborgsvarvet för 
Göteborgs Stadsmission desto 
mer kan vi göra för de allra mest 
behövande. Var med du också! 

anmälan till göteborgsgirot
Den förSta September öppnade Göteborgsgirot för anmäl-
ningar inför nästa års cykellopp som går av stapeln 13-15 maj. 

I år finns det förutom halvgirot och MTb-girot på vardera 
3,5 mil samt stadsgirot på 7 mil möjlighet för såväl elit som 
motionärer att delta i det stora Göteborgsgirot på 14 mil, som 
går genom stadens alla stadsdelar.  Och självklart kan man cykla 
för Göteborgs Stadsmission och därmed hjälpa till att sponsra 
organisationens viktiga lägerverksamhet för barn och unga. 
Som cyklist i Team Stadsmissionens kläder kan du räkna med 
extra hejarop längs vägen och en vetskap om att du förenat 
nytta med nöje. 

rensa ut – lämna in!
näSta gång Du ska rensa i garderober och förråd – lämna dina 
hela och rena prylar, möbler och kläder till Göteborgs Stadsmis-
sion!

Allt som samlas in hamnar på vår Insamlingscentral. Där sor-
teras alla saker och fördelas sedan till våra second hand-butiker 
Ebbes Hörna. En del kläder förmedlas direkt till våra sociala 
verksamheter. Pengarna som kommer in i våra butiker återinves-
teras i verksamheten så att vi kan hjälpa fler människor.

Det går att lämna saker på Ebbes Hörna. Vi har sju butiker 
runt om i stan (se karta). Adresser till samtliga butiker finns på 
vår hemsida www.stadsmissionen.org. Vid återvinningscentra-
len i Alelyckan kan man lämna prylar i en container till oss.

Det går även att lämna saker direkt till vår Insamlingscentral 
på Korpralsgatan 2. Har du mycket eller tunga saker går det att 
ringa 031-84 20 20 för hämtning.

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
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varför har nI valt att StöDja göte-

borgS StaDSmISSIon?

– Eklandia Fastigheter AB är ett dot-
terbolag inom Castellumkoncernen som 
är ett av landets största börsnoterade 
fastighetsbolag med strategin att vara 
”nära och närvarande” på sina lokala 
marknader. Därför är det naturligt för 
oss att stötta en lokal verksamhet som 
Göteborgs Stadsmission som är en vik-
tig mötesplats för många olika grupper 
av människor med behov av hjälp och 
gemenskap, säger Cecilia Buttwill, kom-
munikationsansvarig.

förutom att StöDja organISatIonen 

meD pengar var nI här och arbetaDe 

praKtISKt I S:t johanneSKYrKan.  vaD 

gjorDe nI?

– Vi gjorde allt från att flytta köks-
skåp, sätta upp hyllor på ett flertal 
ställen och måla rum till att anlägga 

odlingslotter och montera bänkar 
utomhus. Vi gjorde även iordning 
en stentrappa, installerade spis och 
monterade bänkskivor i köket, ordnade 
skåp för återvinning och fräschade upp i 
mötesrummet samt satte upp draperier, 
berättar Carina Attenius, förvaltningsas-
sisten, som samordnade insatsen från 
Eklandias sida.

hur många var nI Som var här och 

jobbaDe?

– Alla 50 medarbetare på Eklan-
dia var med och även några av våra 
samarbetspartners, Carlbergs, Elcab och 
Johansson & Rehn, hade medarbetare 
på plats under dagen. Vi fick även stöd 
av våra hyresgäster Flügger färg och Ica 
som skänkte färg, möbler och annat, 
säger Carita. 

hur Kom nI fram tIll Den IDén?

– På Eklandia ligger vårt sociala 
hållbarhetsarbete högt på agendan och 
vi har länge engagerat oss i olika lokala 
välgörenhetsprojekt. I år ville vi göra 
något nytt och då vi redan haft en bra 
kontakt med Stadsmissionen sedan tidi-
gare och förstått att de gör ett fantastiskt 
arbete för många utsatta människor så 
bestämde vi oss för att stödja deras verk-
samhet på ett mer konkret sätt, berättar 
Cecilia.

vaD gav Den arbetSDagen för tanKar 

I ert arbetSlag?

– En vanlig reflektion efter dagen var 
hur många människor i vår närhet som 
har det kämpigt och hur lätt det är att 
hamna där. Alla tyckte att det kändes 
väldigt roligt och givande att kunna 
hjälpa till och ställde upp med stort 
hjärta och engagemang under dagen, 
säger Carita.

Fastighetsbolaget Eklandia stödjer Göteborgs Stadsmissions 
sociala verksamheter. I våras lade företaget dessutom en hel 
arbetsdag på att förbättra i S:t Johanneskyrkan.

EKLANDIA VILL 
StöttA NärA
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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:

Bengt Blomberg
Marianne Carlsson
Sara Nilsson
Svea bengtsson
Gunhild Karlsson
Kerstin Johansson
Anna Grahm
Margareta Svensson
Örjan Sahlberg
Anders Kilner
Lilly Eisenbrandt
Rolf Tarre
britten Larsson
Signhild Henriksson
birgit Gustavsson
Harriet Hernroth
Ethel Hervén
Roland Linderoth
Yngve belfrage
Jonas Högberg
Daniel Ståhl
Karl Westby
Allan Karlsson
Arne Nilsson
Nan Flodwall

Lars Örne
Eskil
Torsten Lindedal
N Palm
Karl-Gustav Odersjö
Monica Hultén
Erik börjesson
Elna Granfeldt
Ann-britt Dahlbergh
Per-Olov Pihl
Karl-Magnus Gregorsson
Inga Collins Lundberg
Ivar Danielsson
bengt Fhana
Eivor och Gerhard Sjödin
Hjördis Smedjer
Sonja Delbratt
Irma Larsson
Siv Olofsson
Ester Lindström
Viola Nelly börjesson
Anita Stiernenskiöld
Aina Lindblad
Hans bergdahl
Einar Mårtensson

I samband med högtidsdag har gåva skänkts till Göteborgs Stadsmission:

giVarserVice

Carina
Gunnar Olsson
birgitta och Frank 
Verhagen
Gösta Engström
Harriet Vesterlund
Elisabeth Johansson
Marianne Olofsson
Ola blomkvist
Anna Cognell
Maj-britt Almerstam
Ruth Strömqvist
Inger benkel
Ulla Larsson
Håkan Jonsson
Ruth och Lars-Olof

Ebbe Trouvé
Kristina Karlsson
birgit Thorén
Lennart Svantesson
björn Hedebrant
Edith Nielsen
Margot Rasmussen
Kristina Karlsson
Gun Kilström
Karin Olin
Carl-Erik Carlson
Ulla-britt Larsson
Hjördis Smedjer
Viola börjesson
Leif Lindström
Lars Sjöström
Ingvar Karlsson
Sven Gunnar Karlsson
Eivor Johansson
Sven Hallberg
Zaida Nilsson
britt-Marie Persson
Elsie Persson
Gunnar Svegelius
Ulla Andersson

Gunvor Carlsson
Martilda Laurell
Emilia Agetorp
Stina Valfridsson
Marita Johansson
Bilt Nyberg
Anette Wadstein
Georg Andersson
Asta Persson
Ingvar Oldsberg
brita blick
Helena Högberg 
Särndahl
britt-Marie Andersson
Christina byström
Lars-Gunnar Westlund

Sonja Larsson
Anne-Charlotte Anders-
son
Tord Steffenson
Gunilla Genell
Ulla Magnusson
Margareta bengtsson
Ingrid Jarnås-Nilsson
Kerstin Andersson-Törner
Åsa Wulfsberg
bengt Inghammar
bengt Olov Albrektson
Gunilla Andersson
Catharina Westholm
Alexandra och Johan
Varbergs Stenfastigheter

insaMlinG

Du vet väl om att du kan testamentera till 
förmån för Göteborgs Stadsmission? Nedan 
får du svar på några vanliga frågor om just 

testamenten.

Om man ska testamentera till Göteborgs Stadsmis-
sion, kan man testamentera bara en liten del?
Ja! Du kan testamentera en bestämd summa pengar, du 
kan testamentera en viss procent av kvarlåtenskapen eller 
du kanske vill testamentera ett specifikt föremål. Du styr 
helt och hållet själv vad som ska testamenteras och hur 
mycket. Alla gåvor är lika välkomna.

Jag har en lägenhet. Kan jag testamentera den till 
Göteborgs Stadsmission?
Ja! Det är ganska vanligt att bostäder testamenteras till 
Göteborgs Stadsmission. Då Göteborgs Stadsmission 
tilldelas hela eller en stor del av en bostadsrätt eller fastig-
het tar vi hand om bohaget och avyttringen.  Då besöker 
vi bostaden tillsammans med aktuell bouppteckningsman 
och går igenom vad som finns. Därefter tar personal från 
vår insamlingscentral vid. De sorterar allt som finns i 
lägenheten. Det som inte går att återanvända lämnas till 
återvinningscentralen och resten fördelas i våra sociala 
verksamheter eller säljs i våra second hand-butiker. Däref-
ter städas och säljs bostaden via mäklare. 

Hur används pengarna från försäljning av prylar eller 
bostäder som testamenterats till Göteborgs Stadsmis-
sion?
Alla ekonomiska medel som kommer in via testamen-
ten går till våra sociala verksamheter. Vi har tre sociala 
områden. Gatljuset som är en dag- och nattverksamhet 
för människor som lever i hemlöshet. Drottninggatan 
som vänder sig till barn, unga och familjer. Här kan 
målgruppen få hjälp och stöd i form av samtal, ekonomi 
eller hjälp med exempelvis myndighetskontakter. Vi har 
även S:t Johanneskyrkan som huvudsakligen är en plats 
för gemenskap där också ett antal självhjälpsgrupper 
möts varje vecka. Så oavsett kommer de testamenterade 
pengarna att användas till att hjälpa människor i vår stad 
som lever i social eller ekonomisk utsatthet.

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

Frågor och svar 
om testamenten

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 16 oktober 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 2 2015 

berit Henningsson, Svalöv, Stig Fast, Alingsås, och 
birgitta Hermansson, Trollhättan. 
boken Mitt liv av Ingrid bergman och Alan burgess 
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


