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Förändring. Ny ungdomsverksamhet
Under hösten startar en ny verksamhet riktad till unga 
i åldern 16-25 år på Drottninggatan. Sida 14

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION  

Jubileum. S:t Johanneskyrkan 150 år

Vi fyller en hel vecka med programpunkter för att 
fira vårt jubileum. Kom och fira med oss! Sida 9

PROFILEN: BOSSE CARLSSON

”LIVET ÄR BÄTTRE ÄN NÅGONSIN!”
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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

STEN OCH BRÖD

”Allt vad vi gör i 
S:t Johanneskyrkan 
kan ske tack vare 
gåvogivares bidrag 
och hjälp”

år är det 20 år sedan vi fick ta över 
S:t Johanneskyrkan och hyra den 
från Göteborgs kyrkliga samfällig-
het. För dem som aldrig besökt S:t 
Johanneskyrkan rekommenderar 

jag varmt ett besök! Utifrån ser den nog ut 
som de flesta lite äldre kyrkor i vårt land. 
Men inuti, där möter något helt annat än 
det vanliga! Ofta ser jag med förundran upp 
mot kyrkan och känner mig så glad över 
att vår Stadsmission har tillgång till denna 
fantastiska byggnad! Och så tacksam över de 
ambitioner som förverkligas där. 

DEN FRÄMRE DELEN, där 
känner nog alla igen sig. Ett 
altare, ett kor, altarfönster, 
sittplatser och till och med 
en predikstol! På golvet ligger 
gatstenar formerade och det 
lyser ofta från tända värme-
ljus. 

GATSTENEN, EN SYMBOL för 
gatan, det hårda livet, men också det stadiga 
och det byggbara.

KYRKANS BAKRE DEL är en levande rörlig 
och aktiv mötesplats. Här finns caféet och 
serveringen, här möter någon och säger 
välkommen. Läktarna och andra utrymmen 
är ombyggda till grupprum. Och precis vid 

ingången finns brödskåpen. Mängder av 
bröd kommer varje dag till Johanneskyrkan 
från affärer och bagerier runt om i stan. 

BRÖDET, SYMBOLEN FÖR liv och överlevnad. 

I S:T JOHANNESKYRKAN möts och samlas 
människor av alla de slag, ofta på väg till-
baka från ett liv i stor utsatthet. Människor 
som söker sällskap och vänner, människor 
som söker tystnad och stillhet. Människor 
som söker det lågmälda och trygga i Johan-
nesmässans ritual, människor från kultur 
och näringsliv. Anställda och volontärer. 

DET HAR HÅRDNAT i Gö-
teborg det senaste året. 
Det är inte ovanligt att vi 
behöver hjälpa en besökare 
till kvalificerad psykia-
trisk hjälp och sjukvård. 
Ensamheten, utsattheten 
och något som förefaller 
vara en brist på regelbun-

den kontakt med offentliga instanser gör att 
människor allt oftare far väldigt illa. 

ALLT VAD VI gör i S:t Johanneskyrkan kan ske 
tack vare gåvogivares bidrag och hjälp. Det 
är också ett skäl till tacksamhet varje gång 
jag ser upp mot kyrkobyggnaden. Det vi 
gör, det gör vi med hjälp av gåvor. 

I
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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 
Instagram. Gör det du också! 
Leta rätt på @gbgstadsmission 
och häng med bland våra olika 
verksamheter.

LETAR DU JOBB?
Göteborgs kyrkliga stadsmission rymmer många olika 
professioner. Alla våra lediga tjänster läggs ut på vår 
hemsida. Kolla där, du kanske hittar något som passar 
dig! http://www.stadsmissionen.org/lediga-jobb
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Ebbes Hörna på 
Göteborgs Kulturkalas

För femte året i rad poppade 
Ebbes Hörna upp som aktivitet 
under det som kallas Barnens 
kulturkalas i Trädgårdsfören-
ingen. Bilden här intill är från 
evenemanget. Butiken, som var 
på 50 kvm, hade ett sortiment 
med kläder, leksaker, böcker och 
gossedjur för barn. Allt med väl-
digt låga priser för att så många 
som möjligt ska kunna handla. 
Priserna låg på 5, 10, 20 och 30 
kronor.

För butikspersonalen blev det 
sex maxade dagar med fullt av 
besökare i butiken från öppning 
till stängning. Totalt hade man  
1 738 betalande kunder. Det sål-
des bland annat 2 337 barnblagg 
och 1 769 barnböcker.

Nu får alla involverade pusta ut, 
men det dröjer inte länge förrän 
Ebbes Hörna poppar upp igen. 
Nästa gång blir det i samband 
med Julstaden. Liksom två före-
gående år kommer vi att ha en 
butik på Drottningtorget, mitt i 
vimlet.

Julstaden drar igång den  
1 december.

ÖGONBLICKETÖGONBLICKET
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BOSSE CARLSSON SÄGER att livet är 
bättre än någonsin. Den här sommaren 
har han blivit fri från två saker. Den 
ena är att han har behandlats för sin 
hepatit och nu är den borta. Han har 
visserligen inte känt av sjukdomen, 
men som han själv säger:

– Bara vetskapen av hepatiten har 
hängt som ett mörkt moln över mig, 
men nu försvinner det där molnet ur 
mitt sinne.

Det andra är att han efter 40 år har 
blivit av med sina skulder hos Krono-
fogden.

– Jag ringde och bad om utmätning 
på mig. Det kanske inte är så vanligt 
att man gör det. Så ett år innan min 
pension är jag skuldfri och hepatitfri, 
säger Bosse.

Det syns att han känner lättnad.

VI SITTER I rummet på ena läktaren i 
S:t Johanneskyrkan. I det här rummet 
brukar självhjälpsgrupper inom Tolv-
stegsprogrammet mötas flera gånger i 
veckan. Bosse är själv en av deltagarna 

och det var med hjälp av mötena som 
han kunde ta steget att lämna sitt miss-
bruk. Bosse har varit drogfri omkring 
tolv år. För tio år sedan började han 
arbeta timmar i S:t Johanneskyrkan och 
sedan tre år tillbaka är han fast anställd 
på 75 procent. För två år sedan hade 
han betald semester för första gången.

– Det var lite skumt. Jag har ju haft 
semester jämt. Förr kunde jag göra 
som jag ville. Nu måste jag planera och 
lägga in semester. Det är inte bara att 
sticka, säger Bosse.

– Jag har varit allergisk mot arbete 
hela mitt liv för det stod i vägen för 
mitt missbruk. Jag har haft jobb genom 
åren, men gjort allt för att bli av med 
dem. Nu är det väl till viss del så att 
jobbet har blivit ett beroende. Det är 
på gott och ont att det tar slut när jag 
blir pensionär. Det är jobbet jag lever 
för, säger han och slår ut med hän-
derna.

Bosse har haft olika arbetsuppgifter 
i S:t Johanneskyrkan, men nu arbetar 
han med brödutdelningen. Ena veckan 

åker han och hämtar bröd och sorterar 
in det i korgar och skåp. Andra veckan 
delar han ut bröd till dem som kom-
mer och vill ha. 

LÅT OSS BACKA bandet till när Bosse var 
liten. Han berättar att han var ett snällt 
barn och hans mamma var beskyddan-
de och omhändertagande. Hon hade 
koll från lägenhetsfönstret när Bosse 
var ute på gården och lekte. Om Bosse 
skrek kom hon springande.

– Jag blev uppfostrad som en bom-
ullstuss. Inget ont fick hända mig!

Men det gjorde det. Bosse var bara 
tolv år när hans mamma dog. Det var 
som om ljuset i hans värld slocknande. 
Den lilla uppmärksamhet han tidigare 
fått från pappan gick snart till en ny 
kvinna, bara nio år äldre än Bosse.

– Morsan hade mig på piedestal 
med 250 watts lampa riktad mot mig. 
När hon dog blev det alldeles svart.

Han började söka sig till gänget på 
torget och ganska snart började han 
med droger.

Efter decennier i missbruk och hemlöshet tröttnade Bosse. Han 

begärde att få hjälp med boende när han för sista gången läm-

nade fängelset. En tid senare följde han med på ett NA-möte. 

Nu har han varit drogfri i omkring tolv år.

TEXT OCH BILD: SOFIE ERIKSSON

”LIVET ÄR BÄTTRE 
ÄN NÅGONSIN!”

➤
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Det är den längsta halvmetern i världen. 
Förstå och acceptera, säger Bosse och pekar 
först på huvudet och sedan på hjärtat. 
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Bosse är med i RÖST som är Göteborgs Stadsmissions teaterprojekt. Här från en föreställning under Göteborgs Kulturkalas.

– Med drogerna kunde jag stänga av 
och slippa tänka och känna, säger han.

Efter några år gick flytten till 
Uddevalla och Bosse skulle bli upplärd 
till speditör. Så fort han fick chansen 
åkte han tillbaka till Göteborg. Till 
vännerna. Till drogerna. Bosse blev inte 
särskilt långvarig i Uddevalla utan flyt-
tade snart tillbaka till Göteborg.

– Jag hade lite ströjobb, träffade en 
tjej, jag gick ner mig långt i missbruket 
och vägde bara 59 kilo. Tjejen blev 
med barn och hon behöll det även om 
det inte höll mellan oss.

DET BLEV MÅNGA år blandade med hem-
löshet, kriminalitet, droger och fäng-
else. Om Bosse hade tillgång till droger 
var han välkommen att bo hos någon. 
Utan fick han förlita sig på att hitta käl-
larutrymmen eller liknande för att inte 
behöva sova utomhus. Han kände sig 
värdelös och förlorade kontakten med 
sina nära.

– Jag var så trött på att bara bo-
stadslös. Jag hade varit det i 25 år. Sista 
gången jag satt inne sa jag att de var 
tvungna att fixa ett boende åt mig an-
nars går jag inte ut.

Han fick plats på ett trappstegsbo-
ende.  Det nya boendet var bra. Bosse 
som är duktig på att laga mat samlade 
in pengar från de andra boende och 
fixade mat till hela gänget. Ganska 
snart var det en man där som ville att 
Bosse skulle följa med på NA-möte i 
S:t Johanneskyrkan. Mannen tjatade 
på Bosse som till slut gav med sig och 
följde med. Men Bosse fattade inte rik-
tigt vad mötet skulle vara bra för. Han 
hade varit fri från droger i tio månader 
och kände sig frisk. Bosse kom till mö-
tet med en rätt stöddig inställning och 
försökte inför sig själv att döma ut de 
andra som var där. Tänkte att de inte 
visste på riktigt vad livet med missbruk 
och hemlöshet handlade om.

– Men det var något där. Bland an-
nat satt en langare där som jag handlat 
av. Jag kände ju honom så jag kunde 
inte döma ut honom.

Med tiden insåg Bosse att kärn-
sjukdomen är beroendet och att jakten 
på knark var symptomet, en mental 
besatthet.

– Jag försökte i 40 år att få samma 
kick som jag fick första gången. Man 
gör om samma misstag och förväntar 

sig ett annat resultat.
Efter en tid på trappstegsboendet 

fick Bosse erbjudande om en lägenhet 
i Björkekärr. Egentligen ville han inte 
bo där, men tackade ja och flyttade. 
Till granne fick han en polis som jagat 
honom i 25 år…

BIT FÖR BIT har Bosse fått ordning på li-
vet. Han har ett eget boende. Ett jobb. 
Han har kontakt med sitt barn och sina 
tre barnbarn. Han har många vänner 
omkring sig. Under vårt samtal ringer 
telefonen ett par gånger. Människor 
som behöver hans hjälp. Han har äntli-
gen blivit skuldfri och han har blivit av 
med sin hepatit. Varje vecka går han på 
NA-mötena, jobbar med de tolv stegen, 
jobbar med sig själv.

– Det kändes som mitt liv var slut 
när jag slutade med drogerna, men i 
själva verket var det början på mitt liv. 
Jag har varit passagerare i mitt eget liv. 
Tack vare tolvstegsprogrammet har 
jag rannsakat mig själv. Det borde alla 
göra. Jag har blivit rätt bra vän med 
mig själv. Nu accepterar jag mer, mitt 
ego har böjts och jag är mer positiv som 
människa, säger Bosse Carlsson.  
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PÅ STIGBERGETS SLUTTNING ligger S:t 
Johanneskyrkan. Där bedriver Göte-
borgs Stadsmission sedan 20 år social 
verksamhet med fokus på gemenskap. 
I kyrkan är alla välkomna och den som 
tappat fotfästet i livet ges möjlighet att 
genom samvaro med andra hitta en väg 
tillbaka till en bättre tillvaro. 

S:t Johanneskyrkan invigdes 1866 
och firar alltså i år 150 år. Det kommer 
vi att fira under en hel vecka i oktober. 
Programmet finns på sidan 9.

Redan från början var det sagt att 
det skulle vara en ”kyrka för de kyrklö-
sa”, något som bland annat manifeste-
rades genom fria bänkrum, vilket inne-
bar att rika människor till skillnad från 
i stadens andra kyrkor inte kunde köpa 
sig de bästa platserna medan fattigt 
folk fick stå utanför och försöka höra 
vad som sades inne under gudstjänsten. 
Under åren har kyrkan fungerat som 
Sjömanskyrka och en kort tid innan 
Oscar Fredriks kyrka stod klar 1893 
var den också en församlingskyrka i 
Masthuggets församling. 

OAVSETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE HAR 
S:t Johanneskyrkan dock alltid varit en 
plats där alla människor är lika inför 
Gud och varandra, fattig som rik. Så 
är det än idag. Det spelar ingen roll 
var du kommer ifrån eller vem du är. 
Är det så att du behöver stöd, hjälp 
till självhjälp, vill sjunga och spela 
tillsammans med andra eller bara vill 
ta en fika och prata bort en stund 
är du varmt välkommen. I kyrkan 
arbetar både en präst och en diakon, 
men också människor med erfarenhet 
och utbildning inom socialt arbete 

och många volontärer. Ett stort antal 
självhjälpsgrupper för människor med 
beroendeproblematik drivs också i kyr-
kans lokaler och två gånger om dagen 
delas det ut bröd till behövande. Halva 
kyrkorummet är ombyggt till ett café 
där kan man dricka kaffe och äta sig 
mätt för en billig peng. Varje onsdag 
hålls Johannesmässa och på fredagar är 
det musikunderhållning och andakt. 

S:T JOHANNESKYRKAN ÄR med andra 
ord en alldeles speciell plats, en kyrka 
öppen sju dagar i veckan, där tron 
omsätts i praktisk handling och där det 
alltid finns tröst och näring för både 
kropp och själ. En plats där människor 
möts och där man accepteras precis 
som man är, något som är ganska unikt 
i dagens samhälle. 

FOKUS PÅ 
GEMENSKAP
TEXT MALIN LERNFELT BILD: SOFIE ERIKSSON/MARTIN SÖDERQVIST

F A K T A

S:T JOHANNESKYRKAN
Måndag-fredag öppet kl 9.30-16, fru-
kost för 10 kr serveras kl 9.30-11, lunch 
för 25 kr serveras kl 12.30

Lördag-söndag öppet kl 9.30-14, frukost 
för 10 kr serveras kl 9.30-11

Onsdagar kl 18.30 Johannesmässa. 
Soppa serveras från kl  17. Kaffe serve-
ras efter mässan. 

Fredagar kl 18 Kulturkväll – musikunder-
hållning och andakt. Kvällsmat för 25 kr 
serveras.

Söndagar kl 10 Gudstjänt/mässa
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IDAG NÄR DU kom in genom dörren såg 
jag att det var en sådan där dag. En 
dag full av ångest och oro, en dag då 
du helst av allt inte hade velat gå upp 
ur sängen. För du har äntligen fått en 
egen säng att sova i, en egen lägenhet 
där du kan stänga dörren om dig efter 
många år av hemlöshet. Men du kom 
hit idag i alla fall, du kom för att du 
känner dig hemma här i kyrkan, för 
att du vet att du är välkommen. Att du 
inte behöver förställa dig utan att livet 
får vara som det är. Här finns vännerna, 
gemenskapen, din nya familj. Här är 
vi tillsammans, tillsammans med Gud 
och tillsammans med varandra. 

VI SITTER NER en stund och tar en kopp 
kaffe, du äter en macka och vi pratar. Vi 
löser inte världsproblemen, men vi delar 

livet en stund och det är gott nog. Jesus 
sitter ner vid bordet tillsammans med 
oss, och han tar en kopp kaffe och äter 
en macka. Precis som han gjorde den 
gången då han levde här på jorden till-
sammans med alla dem som ingen an-
nan ville umgås med. Det var därför han 
blev dödad, för att han hellre umgicks 
med sådana som dig och mig istället för 
att hänga med dem som hade makten, 
dem som visste hur allt skulle vara. 

NU DELAS DET ut bröd i kyrkan, du reser 
dig upp och hämtar en påse bullar och 
två limpor. Du visar mig bullarna och 
säger stolt, dem skall jag bjuda på när 
mina barnbarn kommer på besök. Glad 
över att du äntligen fått kontakt med 
din familj igen och att de sakta börjat 
lita på dig igen. Men, säger du och 

skrattar, människan lever inte av bröd 
allena. 

VI SES PÅ mässan i kväll. Jag står fram-
me i kyrkan och vi läser orden tillsam-
mans. Brödet som vi bryter är en delak-
tighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän 
många, en enda kropp, ty alla får vi 
del av ett och samma bröd. Nattvarden 
delas ut, du tar emot brödet och vinet 
och jag säger, Kristi kropp och blod för 
dig utgivet. För dig, för mig. Det är 
samma bröd vi delar vid nattvardsbor-
det som när vi sitter i caféet längre ner i 
kyrkan och fikar tillsammans.  En enda 
kropp, en enda mänsklighet och alla 
får vi del av ett och samma bröd. Här 
är vi tillsammans, tillsammans med 
Gud och tillsammans med varandra. Så 
orkar vi fortsätta leva, en dag i taget. 

SOM DET BRÖD VI DELAR
Katinka Randin är kaplan/präst i S:t Johanneskyrkan. I sin 
tjänst möter hon många olika människor. Hon berättar om ett 
av dessa möten.

TEXT KATINKA RANDIN BILD: SOFIE ERIKSSON



9GATLJUS 3 2016

PROGRAM 
JUBILEUMSVECKAN

Ordinarie verksamhet i S:t Johannneskyrkan är öppen dagligen 
kl 9.30-16.00. Då finns möjlighet att se utställningen Här kan jag 
andas.

Måndag 3 oktober kl 17-20 - Volontären
Volontärer är en viktig del av vår verksamhet. Lyssna till volontär-
samordnaren Laila Nyberg tala kring ämnet. Även ett flertal av våra 
volontärer kommer att dela med sig av sina erfarenheter.

Tisdag 4 oktober kl 18 - Paneldebatt om utsatthet och fattigdom
Medverkande: Marina Johansson (S), Jonas Ransgård (M), Gert 
Gelotte. journalist, Sarah Britz, chefredaktör Faktum, samt Lotta 
Säfström, direktor Göteborgs Stadsmission.
Moderator: Malin Lernfelt.

Onsdag 5 oktober kl 17-21 - Johannesmässa
Medverkande: biskop Per Eckerdal och kaplan/präst Katinka Randin
Från kl 17 serveras soppa, kl 18 är det mässa, som avslutas med 
kyrkkaffe. 

Torsdag - Endast ordinarie verksamhet

Fredag 7 oktober kl 17-23 - Kulturkväll Deluxe
Under kvällen serveras tre rätters-middag.
På scen: Mölnlyckes rockkör samt Henrik Wallgren & Per Umerus 
med Bohuslän big band.

Lördag 8 oktober kl 9.30-18.30 - Öppet hus
Hela dagen: utställningen Här kan jag andas
Kl 15 Afternon Tea, pianomusik av Peter Winsnes
Kl 16 Konstert med organisten Lotten Zimmergren, Johanneskören, 
RÖST och Pica pica.

Söndag 9 oktober kl 9.30-12 - Tacksägelsegudstjänst
Från kl 9.30 kyrkkaffe
Kl 11 Tacksägelsegudstjänst ledd av kaplan/präst 
Katinka Randin.

S:t Johanneskyrkan 150 år, nuvarande verksamhet 20 år 
och Johanneskören 15 år! Det ska vi fira. 
Kom och fira med oss!

I MITTEN AV 1800-talet drog industrin 
och sjöfarten till sig nybyggare som 
slog sig ner på Masthuggsbergen. 
Dessa familjer hade ingen kyrkplats 
i någon av stadens kyrkor. Dom-
prosten Peter Wieselgren såg detta 
och började predika för dem i Nya 
Allén eller på Järntorget. Detta i sin 
tur fick andra kristna i staden att 
starta en insamling till ett kyrko-
bygge i Masthugget, med hänvisning 
att övriga kyrkor var så fulla om 
söndagarna att masthuggsborna inte 
fick plats.

TILL SKILLNAD FRÅN övriga kyrkor 
beslöts att denna kyrka skulle ha 
fria bänkplatser i väntan på att det 
skulle bildas en Masthuggsförsam-
ling i traditionell mening. 1866 stod 
S:t Johanneskyrkan klar och själva 
invigningen förrättades av Peter 
Wieselgren och i gudstjänsten pre-
dikade Peter Fjellstedt. Wieselgren 
ansvarade för söndagsgudstjänsterna 
i den nya kyrkan som helt var byggd 
av frivilliga medel, och drevs av en 
fristående kyrkostiftelse.

UNDER ÅREN SOM följde efter Wie-
selgrens död 1877, så fortsatte man 
arbetet i hans anda i den annorlunda 
kyrkan. Man fick tillstånd att an-
ställa en präst och förrätta gudstjänst 
inom ramen för Svenska kyrkan och 
samtidigt fick man tillstånd att öpp-
na kyrkan för utländska sjömän och 
andra som ville ta emot nattvarden 
i kyrkan. S:t Johanneskyrkan blev 
därmed en del av sjömansvården i 
Göteborg och var fram till 1980-ta-
let en sjömanskyrka.

I BÖRJAN AV 1990-talet stod S:t Jo-
hanneskyrkan i princip oanvänd och 
1996 fick Göteborgs kyrkliga stads-
mission möjlighet att starta verksam-
het i kyrkan. Det gjorde man med 
inspiration från Kirkens bymisjon 
i Oslo. En öppen verksamhet med 
gudstjänstliv, café och dessutom ett 
centrum för självhjälpsgrupper inom 
tolvstegsrörelsen. 

HISTORIK
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Vi har tidigare berättat att huvudkon-
toret har flyttat från Stigbergsliden 
till Amerikahuset till förmån för ett 
boende. Stigbergets ungdomsboende 
öppnade den 1 september. Det är ett 
HVB-hem (hem för vård eller boende) 
för ungdomar 14-18 år. Hit kommer 
ungdomar som befinner sig i asylpro-
cessen och ungdomar med tillfälligt 
eller permanent uppehållstillstånd.  De 
placeras här av socialtjänsten i Göte-
borg.

Syftet med boendet är att skapa 
trygghet genom vardagliga rutiner för 
att skapa självständiga individer. För 
barn och unga som befinner sig i asyl-
processen gäller inte skolplikten, men 
avsikten är att alla som bor här ska gå i 
skolan. De ska också få hjälp och stöd 
till en meningsfull fritid och ungdo-
marna kommer själva vara delaktiga i 
planering av aktiveter och annat som 
rör dem.

På boendet kommer det att fin-
nas boendeassistenter. Dessa kan ha 
bakgrund som exempelvis diakoner, 
socionomer eller förskolepedagoger.

Huvudsakligen kommer alla ungdo-
mar ha eget sovrum, men det går också 
att ordna så att de bor tillsammans. 
Det kommer att finnas gemensamma 
ytor som tv-rum, kök och matsal. 
Boendet har 19 platser.

TEXT: SOFIE ERIKSSON

STIGBERGETS 
UNGDOMS- 
BOENDE

FAIRWAYS – ASYLBOENDE UTAN VINSTSYFTE
UNDER LÅNG TID har det pågått en 
diskussion i samhället om hur kom-
munernas resurser för asylmottagande 
ibland hamnar hos individer som 
bedriver asylboende främst för att göra 
stora vinster och inte alltid månar om 
kvaliteten. Göteborgs Stadsmission och 
Bräcke diakoni, vilka båda har en lång 
erfarenhet att driva omsorgsboende, har 
därför beslutat sig för att dra sitt strå 
till stacken. I slutet av våren bildades 
det gemensamma aktiebolaget Fairways 
med syftet att driva en ny sorts asylbo-
enden, så kallade engagemangsboenden. 
Fairways ska vara lika non-profit som 
Bräcke diakoni och Göteborgs Stadsmis-
sions övriga verksamheter och förhopp-
ningen är att dessa boenden skall finnas 

över hela landet och innebära närmare 
kontakt mellan asylsökande och civil-
samhället, för att skapa större förutsätt-
ningar för integration. 

Bakom satsningen finns även Svens-
ka kyrkan som garanterat 2,5 miljoner 
kronor i utvecklingsbidrag för att säkra 
starten av verksamheten. Stadsmissio-
nens och Bräcke diakonis asylboenden 
kommer att bedrivas utifrån en dia-
konal värdegrund, vara öppen för alla 
trosinriktningar och ha en tydlig profil 
av hög kvalitet i alla insatser. Oavsett 
om de som är asylsökande får stanna i 
Sverige eller inte ska alla som bor på ett 
engagemangsboende stå bättre rustade 
efter en tid där. 

TEXT: MALIN LERNFELT

NY CHEF FÖR INSAMLING 
OCH KOMMUNIKATION
Sedan i augusti är Tomas Carlström ny 
chef på Stadsmissionens insamling- och 
kommunikationsenhet, vilken också 
innefattar volontärsamordning och 
testamenten. Som insamlings- och 
kommunikationschef kommer Tomas 
Carlström även att ingå i organisa-
tionens ledningsgrupp. Gatljus fick 
en pratstund med den nytillträdde 
områdeschefen. 

Nu har du varit på plats i ett par 
veckor. Vad är din bild av Stadsmis-
sionen så här långt? 

– Jag visste en del om Stadsmis-
sionen när jag började, men är positivt 
överraskad över hur stor organisationen 
är och över hur mycket fantastisk och 
viktig verksamhet som pågår. Stads-
missionen är en otroligt viktig del av 
Göteborg. 

Hur ser du på gåvogivarnas roll?
– Mycket av det vi gör står och faller 

med gåvogivarna. Att privatpersoner 
och företag går in och stödjer Stads-
missionen är en förutsättning för att 
organisationen skall ha möjlighet att 
hjälpa människor som lever i samhäl-

lets utkanter. Vi ser tyvärr också att 
utsattheten ökar i Göteborg och vi 
kommer därför att framöver behöva 
utöka antalet gåvogivare så mycket vi 
bara kan. 

En stor utmaning med andra ord. 
Hur känns det? 

– Det skall bli jätteroligt och 
intressant att ta sig an framtiden. Både 
utifrån den roll jag nu har och med 
tanke på det skede som Stadsmissionen 
befinner sig i. Jag ser med spänning 
fram emot vad jag, mina medarbetare 
och alla som stödjer Stadsmissionen 
kan uppnå.

TEXT: MALIN LERNFELT
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Varför har ni valt att stödja Göte-
borgs Stadsmission?

– På Montell & Partners är det en 
självklarhet att ge tillbaka till samhäl-
let. Ända sedan vi grundades 2004 
har vi stöttat olika organisationer som 
arbetar för att göra vår värld lite bättre. 
Eftersom vi har vårt starkaste fäste i 
Göteborg ville vi stödja en lokal orga-
nisation där vi kunde bidra finansiellt, 
men där vi även hade möjlighet att 
bidra till verksamheten. Vi valde därför 
Göteborgs Stadsmission och är tack-
samma för att vi under många har haft 
ett så fint samarbete, säger Christian 
Dahlqvist, partner och en av grundarna 
av Montell & Partners.

På vilket sätt stödjer ni Göteborgs 
Stadsmission?

– Vi bidrar finansiellt, men är även 
delaktiga i olika projekt inom organi-
sationen. Till en början var vårt stöd 
inriktat på barn- och ungdomsverk-
samheten, men under senare tid har vi 
även varit engagerade i verksamheter 
som stöttar hemlösa i vår region.

Är er personal engagerad i samarbe-
tet?

– Hela företaget har redan från 
starten varit mycket engagerade i sam-
arbetet. Alla våra nyanställda får besöka 

Stadsmissionen för att få en presenta-
tion av organisationen. Detta är otro-
ligt viktigt för oss, eftersom det lägger 
en grund för att de anställda senare ska 
vilja engagera sig i olika projekt inom 
Stadsmissionen. I de olika projekt som 
vi har fått möjlighet att delta i, har vi 
stöttat interna ledare och projektledare 
med att utveckla projekten från mer 
handfasta uppgifter till att ta fram 
verksamhetsplaner.

Har ni tankar kring hur samarbetet 
kan utvecklas i framtiden?

– Vi ser med glädje fram emot ett 
fortsatt samarbete med Stadsmissionen, 
där vi på bästa möjliga sätt kan bidra. 
Vi har ett långsiktigt perspektiv på 
våra relationer och ser samarbetet med 
Stadsmissionen som en kugge i vår 
egen verksamhet, som både utvecklar 
oss internt och bidrar till ett bättre 
samhälle. 

ENGAGEMANG FÖR 
HELA PERSONALEN
Konsultbolaget Montell & Partners har under många år troget 

stöttat Göteborgs Stadsmission. Förtaget har ett långsiktigt 

perspektiv och tycker det är viktigt att engagera hela sin per-

sonalstyrka redan från start.

Maria Allmér, Erik Lehman, Christian Dahlqvist, Caroline Egeland och Hedvig Aspen-
berg på Montell & Partners.

TEXT: VERONICA SUNDÉN BILD: MONTELL & PARTNERS
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VÄLKOMMEN TILL KAFÉ DROTTNINGGATAN
På Kafé Drottninggatan arbetar vi till största delen med
råvaror som är skänkta till oss. Fullvärdiga råvaror som annars 
hade kastats. På så sätt bidrar vi till en bättre miljö. Vi lagar 
dessutom all mat från grunden. När du äter hos oss bidrar du 
alltid till Göteborgs Stadsmissions arbete med barn, unga och 
familjer. Hos oss får du alltså en god måltid i flera bemärkelser!
Vill du bidra ytterligare är du alltid välkommen att skänka valfritt 
belopp när du betalar. 
Kafé Drottninggatan ligger på Drottninggatan 33, mitt i 
centrum, och är öppet vardagar:
Fika kl 10-15
Lunch kl 11.30-14
Lunch 70 kr. Kaffe/te med bakverk 20 kr.

Kan en lott skapa
en trygg vardag?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka 
ideella organisationer. Det är därför vi driver ett 
lotteri och fördelar överskottet mellan 55 ideella 
organisationer som arbetar för att förbättra villkoren 
för människor, djur och natur.

Sedan PostkodLotteriet startade 2005 har organisa-
tionerna fått dela på drygt sju miljarder kronor. 
180 miljoner har gått till Stadsmissionerna i Sverige. 

Hur är det då, kan en lott ge människor en trygg 
vardag? Nej, tyvärr. Det vore väldigt förenklat att se 
det på det sättet. Men den som köper en lott bidrar 
till att viktiga organisationer kan göra bra saker, som 
till exempel att hjälpa utsatta människor till ett tryggt 
och meningsfullt liv. 

Stort tack Stadsmissionerna för allt ni gör, och stort 
tack alla lottköpare som möjliggör så mycket!

#postkodeff ekten

Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en
anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se

GtbStadsmission_september.indd   1 2016-08-19   10:52

KONSERT TILL FÖRMÅN FÖR STADSMISSIONEN
Varje år anordnar Henrik Cervin ett antal konserter i Domkyr-
kan. Nu är det dags igen! Den 15 oktober kl 12 är det en kam-
markonsert med Charlotta Grahn Wetter, violin, Marit Johan-
sen, violincello, och Karin Birgersson, piano.
Under konserten kommer det att tas upp en kollekt och peng-
arna skänks till Göteborgs kyrkliga stadsmission.

GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION ÄR I BEHOV AV VOLONTÄRER. 
ÄR DU DEN VI SÖKER?

För våra verksamheter och våra besökare är det viktigt med kontinuitet. Därför söker vi nu volon-
tärer som kan bidra långsiktigt med sin tid. Stadsmissionen är en organisation med många olika 
verksamheter och därför kan volontäruppdragen se vitt skilda ut. Det som är gemensamt för alla 
uppdrag är att se till våra besökares behov och att sätta människan i centrum.

Vissa uppdrag är återkommande veckovis i våra verksamheter och vissa uppdrag är punktinsatser 
vid olika event och aktiviteter.

INTRESSERAD? 
Kontakta vår volontärsamordnade Jakob Lindman:
Ring 031-755 36 17 eller maila jakob.lindman@stadsmissionen.org
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BLI GÖTEBORGSSTÖDJARE!
Vi behöver din hjälp för att långsiktigt kunna förändra tillvaron för människor som lever i utsatthet. Med ditt stöd kan vi 
bland annat hjälpa ensamstående mammor att sätta mat på bordet, ge hemlösa tak över huvudet och erbjuda barn som 
annars inte hade fått chansen att åka på sommarläger. Tillsammans skapar vi hopp för människor som lever alldeles i din 
närhet, men ändå i en helt annan verklighet.
Gör skillnad och bli Göteborgsstödjare redan idag! Gå in på www.stadsmisisonen.org/satt-att-ge eller fyll i blanketten 
nedan och skicka till: Göteborgs kyrkliga stadsmission, Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg

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.

Alla gåvor - stora som små - har betydelse. Och 
det finns många sätt att ge. 
                           
1. Starta en egen digital insamling via BetterNow. Gå in 
på www.betternow.org/se/goteborgsstadsmission Tryck 
på Starta insamling och följ instruktionerna.

2. Swish! Sätt över valfri summa via Swish till nummer 
900 17 02.

3. Sms:a en gåva. SMS:a HOPP200 till 729 80 så skänker 

du 200 kr eller HOPP100 och HOPP50 för respektive 
belopp.

4. Det går även att sätta in en gåva via vårt Gåvoplusgiro 
90 01 70-2 eller Gåvobankgiro 900-1702.

5. Gå in på vår hemsida www.stadsmissionen.org så kan 
du skäna en gåva direkt via din internetbank eller konto-
kort.

Tack för din gåva!

Andra sätt att ge
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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 kl 10-12. 
Tel: 031-755 36 09

En gåva har skänkts till Göteborgs Stadsmission till minne av:

Bertil Hagard
Anna Olofsson
Verner Wallin
Claes Larsson
Karin Johansson
Sigrid Nilsson
Per-Ola Westlund
Sigrid Nilsson
Anders Pilbo
Maj Olsen
Yngve Johansson
Gertrud Jonassen
Sture Antonsson
Lars Jansson
Per Johansson
Ulla Andersson
Bertil Fredholm
Mats Lennart Hansson
Ingemar Windt
John Skar
Eivor Hyson
Astrid Oskarsson
Birgitta Odén
Joel Puke

Gerd Saleman
Kjell Nelson
Kerstin Wallhede
Annica och Dan
Irene Nordelius
Gerd Wiklund
Kent Lindström
Gunnar Olsson
Ingemar Hasth
Lilian Kickan Landvik
Bo Sundström
Allan Karlsson
Alpho Hurnasti
Marianne Häller
Anna-Maja Källrot
Göte Jörstam
Gerd Saleman
Kristina Wellner
Sture Blomqvist
Martta Johansson
Britt Marianne Jänsch
Viola Börgesson
Gunilla Borgelin
Ulf B. Densloe

Anna Viola Börjesson
Ingegärd Svensson
Karin Stenow
Kerstin Engberg
Barbro Johansson
Ulla Siwersjö
Jari Julkunen
Dennis Berntsson
Karin Engberg
Ulla Vannerus
Anna Dahlgren
Birgitta Hedenrud
Torgny Sjöholm
Barbro Sannerstedt
Ingvor Nygren
Inga
Kerstin Lindbom
Linnéa Martinsson
Laila Lundell
Thorsten Carlsson
Ingrid Alexi
Lennart Andreasson
Gertrud

I samband med högtidsdag har gåva skänkts till Göteborgs Stadsmission:

GIVARSERVICE

TESTAMENTERA

Erik Jones
Margareta Berggren
Sven Andersson
Ingela Wall
Elisabeth Torstensson
PWC
Anne-Marie Fernström
Marjut Tiina Sylvesten
Maria Magnusson
Bjarne Kvist
Margaretha Karlsson
Lisbeth Schelander 
och Dan Hjalmarsson
Lars Larsson
Berit Westlund
Åke Martinsson

Gunnar Häggström
Per Bohlin
Bosse Berglind
Martin och Katharina
Kent Svensson
Eva Hedenström och 
CarlEdgar Sandin
Elsie Holmberg
Anders Östling
Maria Glemme
Hans-Olof Hansson
Mette Fjällbrant
Anders Östling
Camilla och Lars
Lillian Lundquister
Barbro Jansson

Berit och Lars Möller
Veronica och Kari
Maja och Kalle Mar-
tinsson
Niklas Nordell
Sven-Gustav Svensson
Berit och Lasse Möller
Tomas Lindskog
Britta Lundgren
Martin Lindblad
Lennart Steen
Lars-Erik Hoff
 Gerd Hultberg
Ragnar Muhl med 
familj
Fastighets AB Balder

GÖTEBORGS STADSMISSION HAR under flera år arbetat 
uppsökande med ungdomar genom fältarbete. I nulä-
get har Göteborgs Stad egna ungdomsfältare i de flesta 
stadsdelarna och deras arbete i city, där våra ungdoms-
fältare främst har arbetat de senaste åren, har utökats. 
Behovet bedöms nu vara täckt i större utsträckning än 
tidigare. 

I LINJE MED vår ambition att arbeta med det ingen 
annan gör kan Göteborgs Stadsmission därmed ta ett 
steg tillbaka och möta målgruppen på ett annat sätt.

Under våren 2016 har vi gjort en kartläggning 
bland professionella som arbetar med unga och unga 
vuxna för att undersöka var ungdomsfälts insatser kan 
göra mest nytta. Det man kunnat se är ett behov av 
en mötesplats som inte har så snäva gränser där unga 
vuxna kan få stöd av professionella vuxna på flera plan.

UTIFRÅN DENNA KARTLÄGGNING och tidigare erfarenhe-
ter från ungdomsfält skapar vi ny ungdomsverksam-
het. Målgruppen kommer vara unga vuxna, 16 till 25 
år, som på något sätt kämpar med livet. Verksamheten 
kommer att bygga på tre ben:

• Öppen verksamhet
• Gruppverksamhet
• Individuellt stöd/stöd i myndighetskontakter
Arbetet kommer vara preventivt, hälsofrämjande 

och utgå från ett helhetsperspektiv. De unga ska 
kunna erbjudas stöd på flera nivåer och med olika 
behov, allt inom Drottninggatans verksamheter. Den 
nya verksamheten kommer att starta i höst.

TEXT: MARIA BÄCKLUND, ENHETSCHEF DROTTNINGGATAN

Ny verksamhet 
för ungdomar

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

Med förhoppningen att fylla ett behov 
förändrar Göteborgs Stadsmission sitt 
ungdomsarbete. 
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Skicka in ditt svar senast den 7 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 2016 

Berit Ljungqvist, Bottnaryd, Viola Wettergren, Möln-
dal, och Lars-Olof Johannson, Fristad. 
Boken Sov du lilla videung av Cilla och Rolf Börjlind 

Grattis!

Rätt ord i föregående nummer: VACKERT
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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 Martin Watsfeldt 031-755 36 18, martin.watsfeldt@stadsmissionen.org

Fastighetsbranschens unga nätverk
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