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Alla kan göra något. Stöd utsatta barn

 ■  På Drottninggatan samlar Göteborgs Stadsmission in 
presentkort och andra gåvor till utsatta familjer.
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Ett nytt Gatljus. Hjälp oss att hjälpa

 ■  I augusti stängdes Gatljuset. Årets julkam-
panj har fokus på en ny och bättre lokal. 
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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

u gäller det att orka se, och vilja 
förstå, och orka att handla. Nu 
krävs att alla våra sinnen härdar 
ut. Det kommer så ofattbart 
många människor till vårt land, 

och inte minst vår stad varje dag, att det bara 
är den äldsta generationen som möjligen varit 
med om något liknande. Många har sagt 
denna höst att det pågår ett världskrig och det 
går nog inte att förstå den situation som vi 
befinner oss i på något annat sätt. I Göteborg 
är vi förskonade från krig, i Sverige är vi 
förskonade. Men världen är större än så och 
fler människor än vad vi förstår flyr för sina 
liv just nu och kommer så att fortsätta göra 
under vintern som ligger framför. 
Det finns ingen annan väg än 
att öppna varje famn, varje 
rum, varje kyrka och varje 
land. 
Det finns dessutom en möjli-
gen ännu större utmaning…
Kanske kan även den formule-
ras i termer att ”orka ta in hela 
bilden”. På Göteborgs kyrkliga 
stadsmission ser vi, precis som 
våra kolleger på de andra stadsmissionerna 
runt om i landet, hur antalet människor som 
söker sig till oss ökar. Människor som lever i 
hemlöshet, utanförskap och inte minst eko-
nomisk fattigdom. Den stora utmaningen blir 
att kunna se detta med öppna ögon och tala 
om det med ett öppet sinne. Att klara av att 
se att vi är ett av världens rikaste länder, med 
generella och utbyggda välfärdssystem och 
samtidigt se att i vårt land hamnar alldeles för 

många människor utanför. Att våga tala om 
hur det ser ut i verkligheten är första steget 
mot att kunna tackla den stora samhällsutma-
ning vi gemensamt står inför.
Inte heller här finns det någon annan väg än 
att öppna varje famn, varje rum, varje kyrka 
och varje land. Och vara modig. 
På Stadsmissionen så ser vi! Vi ser hur det på-
verkar individer att leva i långvarigt bidrags-
beroende, att leva under otrygga förhållanden 
och inte förmå ta sig ur den negativa spiral 
man hamnat i. Vi ser hur barn far illa av att 
leva i familjer med små eller inga margina-
ler och hur äldre kämpar för att överleva på 
nästan ingenting. 
Och det är inte OK för att uttrycka sig rakt 

och enkelt! Inför julen behö-
ver vi hjälp! 
Vi behöver ekonomisk hjälp 
för att möta de utmaningar 
vi står inför. Möta de männ-
iskor som söker sig till oss. 
Vi behöver ett nytt Gatljus. 
Vi ökar vårt arbete mot 

barnen på Drottninggatan. 
Vi stöttar familjer vars ekonomi är 

utarmad. 
Vi möter flyktingarna i våra olika verksamheter.
Vårt arbete står med stadiga rötter i julens 
evangelium och profetiorna kring Jesu födelse. 
”Natten skall vika där ångest nu råder. Det 
folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, 
över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset 
fram.” Det är vad varje timme dygnet runt på 
Göteborgs Stadsmission handlar om. Och vi 
behöver ditt stöd!

VÄRLDEN ÄR STÖRRE! 

N

”Det finns dessutom 
en möjligen ännu 
större utmaning…”
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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 kronor kostar den godispåse som 
säljs till förmån för Göteborgs Stadsmission i 
4-gottbutikerna runt om i staden. Alla pengar  
som påsarna genererar går direkt till Göte-
borgs stadsmissions verksamheter.

S:t Johanneskyrkan öppet i jul och nyår
Som vanligt kommer S:t Johanneskyrkan att hålla 
öppet under jul och nyår. Julafton, juldagen och an-
nandag jul serveras gratis julbord. Även på nyårsafton 
serveras gratis mat till våra besökare. 

4

Till följd av konflikten i Mellan-
östern kommer många flyk-
tingar till Göteborg för att söka 
skydd. Både vuxna, familjer och 
ensamkommande flyktionbarn. 
Göteborgs stadsmission gör na-
turligtvis det vi kan för att hjälpa 
dessa människor. 

■ Göteborgs Stadsmissions fält-
arbetare har sedan i september 
på kvällstid vissa dagar i veckan 
funnits på Göteborgs central 
med ett särskilt uppdrag från 
Social resursförvaltning att värna 
ensamkommande barn. 

■ Vi samarbetar med Svenska 
kyrkans församlingar som har 
möjlighet att hämta kläder och 
annat på Stadsmissionens in-
samlingscentral. Vi lämnar också 
ut rekvisitioner så att människor 
själva kan ta sig till någon av Eb-
bes hörna-butikerna. 

■ I oktober rekryterades Åsa 
Blennerud, tidigare regionchef 
inom Capio, som projektle-
dare för att starta HVB-hem för 
ensamkommande flyktingbarn i 
Stadsmissionens regi.  

■ På uppdrag av Göteborgs 
stad startade Göteborgs stads-
mission i slutet av oktober ett 
transitboende för ensamkom-
mande flyktingbarn. 

Vad gör Göteborgs 
Stadsmission för 
flyktingarna?

ÖGONBLICKET 
Jul i  S.t Johanneskyrkan. Redan tidigt på hösten börjar 
kyrkans personal att förbereda Stadsmissionens uppskat-
tade julfirande.
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DET ÄR SVÅRT  att veta exakt hur många 
hemlösa det finns i Göteborg. När So-
cialstyrelsen senast gjorde en kartlägg-
ning, 2011, kom man fram till att det 
i staden finns omkring 3 300 personer 
som saknar ett eget hem. Göteborgs 
stads egna mätningar, som utgår 
ifrån en betydligt snävare definition, 
kunde 2014 identifiera 713 hushåll 
i akut behov av en bostad. Dock är 
det Socialstyrelsens sätt att räkna som 
ses som mest adekvat av de som är 
insatta i hemlöshetsfrågorna. Därför 
kommer kommunen också från och 
med nästa kartläggning använda sig av 
samma definition av hemlöshet som 
Socialstyrelsen. Göteborgs stad antog i 
våras dessutom en ny plan och strategi 
mot hemlöshet som skall gälla 2015-

2018. Målet är att minska antalet akut 
hemlösa samt att färre ska vräkas och 
att fler människor skall erbjudas någon 
form av Bostad först-lösning. Det är 
välkommet och förhoppingsvis ger det 
bättre resultat än hemlöshetsprojektet 
”Rätt boende i rätt tid” som pågått se-
dan 2012, men som inte lyckats minska 
antalet göteborgare utan bostad. 

OAVSETT HUR MAN räknar går det att slå 
fast att hemlöshet är ett stort och akut 
växande problem i Göteborg. Männ-
iskor sover under broar, i skogsdungar 
eller på andra platser där de kan hitta 
skydd från väder och vind. En del söker 
sig också till stadens och de idéburna 
organisationernas akutboenden som 
Stadsmissionens Gatljuset. Ytterligare 

andra sover hos vänner, i rostiga hus-
vagnar eller på bussar och spårvagnar.  
Att vara hemlös sliter hårt på människor, 
såväl fysiskt som psykiskt och innebär ofta 
att man lever mer eller mindre utanför sam-
hällets normala ramar. För individer med 
missbruksproblematik är det svårt att hålla 
fast vid en nyvunnen drogfrihet om det inte 
finns en plats där man känner sig trygg. 

SKALL VI KUNNA komma närmare en 
lösning på hemlöshetsfrågan är en viktig 
del i detta att lyssna på dem det berör. De 
hemlösa. Det gör Göteborgs Stadsmis-
sion. Citaten nedan  och på motsatt sida 
kommer från människor som vistats på 
Gatljuset. De berättar om en verklighet som 
kan drabba nästan vem som helst av oss, 
men som få trots det känner till. 

Det finns tusentals människor i Göteborg som saknar en egen bostad. De flesta lyckas lösa sin 

situation temporärt genom att flytta runt. Men vissa sover under broar eller på härbärgen. 

Allt för många göteborgare saknar ett eget hem, en egen dörr att stänga och en plats som är deras alldeles egen.

TUFFT ATT LEVA SOM 
HEMLÖS I GÖTEBORG 

”Jag försöker hålla reda på veckodagarna, det är jätteviktigt! Det 
är också viktigt att veta vilket telefonnummer jag ska ringa till 
fältarna ikväll. Annars får jag ingen plats på härberget.
Det är svårt att hålla reda på veckodagarna och det är tre olika 
telefonnummer, ofta ringer jag fel. Då dras det pengar från mitt 
kontantkort och ibland tar det slut. Då kan jag inte ringa mer och 
får sova ute. Ibland ringer jag många gånger men ingen svarar. 
Om mitt kontantkort tar slut kan jag inte ringa till min socialse-
kreterare, då gör jag avbrott från vår överenskommelse och det 
leder ofta till att mitt bidrag uteblir, för man tycker att jag struntat 
i vårt avtal. Det gjorde jag inte, jag struntar inte i vårt avtal. Mitt 
liv är viktigt, men mitt liv är beroende av andra för att fungera, jag 
kan inte bestämma något själv egentligen.”
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”Jag vet inte var jag skall sova i natt. Jag fick ett jobb men fick tacka nej, 
mitt kontantkort tog slut. Nej jag har inget annat beroende än socker, jag 
är akademiker, jag har många åsikter om mitt liv men ingen frågar.”

”Jag älskar politik men jag kan inte hänga med i debatten för jag har 
inte alltid tillgång till internet och tv. Metro är gratis och det är ju 
bra. I julklapp vill jag egentligen inte bara ha andras kläder, jag kan 
ändå inte äga mer än en uppsättning kläder åt gången för jag har 
ingen garderob.”

”Jag tjuvåker ibland på spårvagnen, det finns ändå ingen adress att skicka 
mina böter till. Jag önskar att samhället frågade mig vad jag behöver för 
hjälp för att komma på banan igen. Jag behöver sömn och en trygg plats att 
knyta an till, det ni kallar hem. Ibland behöver jag stöd i min vardag men 
framförallt behöver jag ett hem.Hade jag haft ett hem hade jag kunnat ta 
jobbet de erbjöd mig och då hade jag nog känt mig stolt och jag hade kun-
nat få arbetskompisar att prata med. Precis som jag hade och gjorde när jag 
läste till bibliotekarie och hade ett hem. På den tiden brukade jag ha fre-
dagsmys på fredagar och ta sovmorgon på söndagar. Det gör jag inte nu för 
jag vet aldrig var jag hittar tak över huvudet på fredag. Och är det sommar 
och varmt ute då kan jag ibland ta sovmorgon om det är tyst runt omkring 
och jag slipper frysa ihjäl i sömnen.”

 ”Jag önskar att världen kunde se mina styrkor istället för det jag 
saknar. Jag saknar ett eget hem – och det är ibland det som gör att 
du tror att du vet vem jag är. Men det gör du inte.”

”Ibland blir jag placerad på ett drogfritt boende. Jag är rädd för att inte leva 
upp till kraven, jag har återfall och hamnar på gatan de gånger personalen föl-
jer reglerna. Kylan har kommit och ibland vill jag lägga mig ner och ge upp. Jag 
drömmer om ett Göteborg för alla. Där jag blir inkluderad i ”alla”. Jag är kvinna 
och ägs av många män. Ibland är det okej för då är min man snäll mot mig.”
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et finns ett stort behov av 
såväl mötes- som säng-
platser för människor som 
lever i akut hemlöshet i Gö-
teborg. Därför var det med 

tungt hjärta Göteborgs Stadsmission i 
slutet av sommaren tvingades fatta beslut 
om att stänga verksamheten på Ringön. 
Orsaken till stängningen var som vi 
tidigare berättat att lokalerna var uttjänta. 
Gatljuset har huserat i en modulliknande 
fastighet som bygges för gästarbetare från 
bland annat Italien och Jugoslavien på 
60-talet. 
På senare tid har man bland annat hittat 
fukt vilket lett till att Anticimex av ar-

betsmiljöskäl avrått från fortsatt använd-
ning av huset. Sedan i mitten av augusti 
har Göteborgs Stadsmission därför inte 
kunnat erbjuda någon nattverksamhet. 

Gatljusets personal har fortsatt att 
arbeta med dagaktiviteterna i S:t Johan-
neskyrkan, och de besökare som av olika 
anledningar inte velat eller kunnat ta sig 
till Stigberget har man försökt att hålla 
kontakten med via uppsökande verksam-
het. 
Ända sedan det upptäcktes att Gatljuset 
sjöng på sista versen har Göteborgs Stads-
mission arbetat med att hitta lämpliga 
ersättningslokaler. Förhoppningen var att 

dessa skulle sättas upp på samma plats 
som i dag. 
Nu har det visat sig att det inte är möjligt 
bland annat till följd av bullernivån vid 
byggandet av den nya bron kommer att 
bli för högt. Men Stadsmissionen har ett 
avtal med Göteborgs stad om att få vara 
kvar fram till 2019 och vi har en god dia-
log med kommunen som lovat oss mark 
till våra nya lokaler. Så Gatljuset kommer 
att bli kvar i närområdet. Förhoppningen 
är att det skall vara på plats kort 
efter årsskiftet. 

För att kunna göra Gatljuset ännu 
bättre än tidigare och förstärka vårt 

HJÄLP OSS TÄNDA 
NYA GATLJUSET
Göteborgs Stadsmissions julkampanj har fokus på en ny och förbättrad verksamhet för hemlösa.

D 
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arbete med och för göteborgs hemlösa 
fokuserar vi i årets julkampanj på på 
att att samla in pengar till Nya Gat-
ljuset. Via gåvobrev, information 
i sociala medier, företagsutskick, 
Popup-butik på Drottningtorget 
och en film som utspelar sig en 
typ av miljö hemlösa ofta vistas i, 
kommer vi att lyfta vikten av att 
så snart som möjligt åter kunna 
starta en dygnetruntverksamhet 
vid Ringön. Med tanke på att man 
förra hösten hade en högre belägg-
ning än någonsin tidigare är det up-
penbart att det är bråttom. Vintern 
kan bli kall och vi vill inte riskera 
att människor blir kvar ute och 
fryser ihjäl. 

Stadsmissionens verksamhet 
är särskilt viktig även av andra 
skäl. Till skillnad från vissa andra 
akutboenden är Gatljuset ett 
lågtröskelboende. Personalen stäl-
ler inga krav på nykterhet för att 
någon skall få komma in och få en 
sovplats. En annan viktig aspekt 
är att Gatljuset är den enda dyg-

net runt-öppna verksamheten för 
hemlösa i hela staden.  På Gatlju-
set erbjuder Göteborgs stadsmis-
sion inte heller bara basbehov och 
gemenskap i form av tak över hu-
vudet, ett mål mat, nya och rena 

kläder och samvaro. Vi försöker 
också hjälpa människor att långsik-
tigt förändra sin tillvaro genom att 
personalen - som bland annat består 
av habiliteringspedagoger, sjukskö-
terskor och socionomer - fungerar 
som ombud, stöd och vägledning i 
kontakter med socialtjänst, krimi-
nalvård, Skatteverket och andra 

myndigheter. Vårt mål är att ingen 
människa skall fastna i hemlöshet 
och utanförskap utan när de är redo 
ges möjlighet att ta sig vidare. 

Varje månad fram till att Gatljuset 
tvingades stänga har man också hål-
lit ett gästråd där de som besöker 
lokalen har fått möjlighet att vara 
med och ge sin syn på verksamhe-
ten och de samhällsfrågor som rör 
hemlöshet och utanförskap. Såväl 
smått som stort har dryftats och 
genom att Gatljusets enhetschef 
deltagit har rådet bidragit till att 
öka kunskaperna och insikterna 
om den verklighet människor som 
drabbats av hemlöshet lever i.  

Allt detta vill Göteborgs Stadsmis-
sion naturligtvis dra igång så snart 
som möjligt igen. Vi vet att det vi 
gör är viktigt och att vi behövs för 
att ge stadens hemlösa en bättre 
tillvaro. Hjälp oss att hjälpa. Varje 
bidrag till vår julkampanj är ett 
steg närmare ett nytt och bättre 
Gatljus. 

F A K T A

*Gatljuset har haft ungefär 50 unika 
besökare varje dag. Nattetid har det 
funnits 10 sängplatser som fungerat 
som akutboende för människor som 
saknar tak över huvudet. Ambitionen 
är att kunna utöka dessa platser. Un-
der 2014 kunde Göteborgs stadsmis-
sion urskilja en tydlig ökning av antalet 
människor som sökte sig till Gatljuset. 
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VÄLKOMMEN  
PÅ VÄNAFTON
St. Johanneskyrkan, 3/12, kl 17.30

VI SKULLE INTE KLARA OSS UTAN DIG

Tack vare generösa givare kan våra gåvofinansierade verksamheter finnas kvar! 
Både du som privatperson och egenskap av företag, gör en fantastisk insats och hjälper många människor i 
Göteborg att minska sitt utanförskap!
Göteborgs Stadsmission vill nu ta dig i hand och säga tack personligen.

Vi gör detta genom att bjuda in er, tillsammans med ledningen för Göteborgs Stadsmission, till en kväll i 
musikens tecken i St: Johanneskyrkan.

Vi bjuder på smörgås, kaffe och kakor samt en stämningsfull stund.

Hjärtligt välkomna till St: Johanneskyrkan den 3/12 kl: 17.30–19.30
OSA senast den 27/11 till tel: 031-755 36 09 eller 
E-post: karin.spigelman@stadsmissionen.org
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PRENUMERERA PÅ HOPP!
Alla gåvor vi får in bidrar till att göra livet mera hoppfullt för de människor 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 söker vi fler som kan tänka sig att bli månadsgi-
vare. 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

Fyll i formuläret och skicka det till Göteborgs Stadsmission, Månadsgivare, Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg.
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INGEN KAN HJÄLPA ALLA, 
ALLA KAN HJÄLPA NÅGON!

DET KAN KÄNNAS självklart att gå in i en 
affär och välja det man vill ha. Eller att 
gå på stan, ta en fika eller gå på bio med 
sitt barn. För många utsatta familjer är 
detta inte möjligt och då kan man söka 
sig till Stadsmissionens enhet Drott-
ninggatan för stöd. Inte minst inför 
julen är hjälpbehoven stora.  

Många av våra besökare har inför julen 
önskemål om att få presentkort för att 
själva kunna gå till affären och välja 
det de och deras barn behöver. Exem-
pel på presentkort kan vara: mataffär, 
större butikskedjor för kläder, sport 
och hygien eller shoppingcentrum 
som Nordstan, Frölunda torg eller 
Allum. En annan önskan är att kunna 
göra saker tillsammans med sina barn. 
Som att gå på bio, teater, fotboll, 
hockey, Liseberg, Lek och buslandet, 
Universeum, Borås djurpark, badan-
läggningar eller bara kunna ta en fika.
Naturligtvis tar Stadsmissionen emot 
alla sorters julklappar. Men det bör 
vara nya saker och helst ser vi att 
de inte är inslagna eller i alla fall att 
paketen är tydligt märkta så att vi vet 
vad det är i . 

Vill du hjälpa familjer att få en bättre 
jul tar vi tacksamt emot presentkort och 
andra julklappar i våra lokaler på Drott-
ninggatan 33. Vi har öppet mån-ons 
samt fre 9-16 och tors 9-18. För att ha 
möjlighet att hjälpa så många familjer 
som möjligt tar vi gärna emot din gåva 
så tidigt som möjligt. Vi har öppet från 
den 16 november till och med den 9 
december.  
Vi tar så klart emot gåvor även där-
efter, men för att kunna skräddarsy 
julklappspåsarna utifrån behov och 
familjekonstellation, är vi tacksamma 
för framförhållning, så långt det är 
möjligt.

ETT ANNAT SÄTT ATT HJÄLPA är att du 
och dina vänner, släkt eller arbetskollegor 
tillsammans kan köpa julklappar 
till en specifik familj utifrån deras 
egen önskelista. Åtar man sig att ta 
emot en önskelista för en behö-
vande familj får man räkna med 
en kostnad på cirka 2500-3000 
kronor.
De behövande familjerna kan 
ansöka om julhjälp from den 
26 oktober t i l l  och med den 4 

december. Önskelistan får du mejlad 
till dig från oss så fort vi får den. All 
kommunikation sker via mejl.

ALLA FAMILJER SER OLIKA UT, en del 
önskar sig basala saker, medan andra 
lite dyrare. Barn vill ha det andra barn 
har och vissa  önskar sig mat, julgran 
eller presentkort. Du köper givetvis 
det som du kan och vill. Eftersom vi 
inte har någon kyl eller frys så ber vi 
er därför köpa presentkort på mat.
Inlämningen av gåvorna riktade till 
specifika familjer sker den 8, 9 och 
10 december på Drottninggatan 33 
i överenskommelse med kuratorn. 
Överlämningen av dina julklappar 
görs av personal till familjen den 14 och 
15 december. 
Vill du hjälpa en familj? 
Maila ditt intresse till ingela.sagman@
stadsmissionen.org senast den 30 
november.

Begagnade julklappar
Begagnade saker/kläder ges inte som 
julklappar utan de kan skänkas direkt till 
vår insamlingscentral på Korpralsgatan 2, 

Som vanligt inför julen kan ekonomiskt svaga familjer söka stöd hos Stadsmissionen. 
Alla gåvor som ger barn som lever i utsatthet en härlig jul är varmt välkomna. 
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INGEN KAN HJÄLPA ALLA, 
ALLA KAN HJÄLPA NÅGON!

SVERIGES STADSMISSIONER 
OCH COCA-COLA I KAMPANJ 
FÖR EN GODARE JUL 

FRAM TILL JUL kommer Sveriges Stads-
missioner, där Göteborgs kyrkliga 
stadsmission ingår, att sammarbeta med 
Coca-cola i kampanjen ”Gör någon 
glad”. Kampanjens fokus är måltider 
och målet är att samla in minst 2 miljo-
ner kronor vilket betyder omkring 100 
000 måltider till utsatta människor. I 
den gruppen finns både barnfamiljer, 
hemlösa, äldre, missbrukare och unga 
som tappat fotfästet i tillvaron. För 
många av Stadsmissionens besökare kan 
den mat som serveras i våra verksam-
heter vara det enda lagade mål man 
äter. Att äta tillsammans med andra hos 
Stadsmissionen skapar också gemen-
skap och stöd för människor som har 
litet eller inget socialt nätverk. Persona-
len får möjlighet att möta och samtala 
med människor som lever i samhällets 
utkanter och måltiden kan i många fall 

vara startpunkten för att hitta en väg 
tillbaka in i samhällsgemenskapen. 

SVERIGES STADSMISSIONER har valt att 
genomföra den här kampanjen med 
Coca-cola eftersom det är ett globalt 
och välkänt företag med stora möjlig-
heter att påverka. För oss är det positivt 
att de vill ta sitt samhällsansvar. Efter 
att tidigare ha mött kritik har nu Coca-
cola dessutom på senare år infört en 
rad riktlinjer och policies som uppfyller 
internationella krav avseende bland 
annat mänskliga rättigheter. Det gör 
att vi känner oss trygga i att det finns 
en gemensam syn när det kommer till 
vikten av att ställa upp för samhällets 
svagaste.  
Under november och december kan nu 
därför alla som köper Coca-cola vara 
med och bidra till att samla in pengar 
till Stadsmissionernas verksamhet. Julen 
är en högtid då vi är tillsammans och 
äter och dricker gott. Genom den här 
kampanjen blir julen ännu lite godare 
och fler människor får möjlighet att 
uppleva måltidsgemenskap.

VAD DRÖMMER 
MAN OM SOM 
HEMLÖS?
EN DÖRR ATT STÄNGA? ETT VÄLFYLLT KYL-

SKÅP?  En vän att hålla i handen? 
Den 26 november har föreställningen 
Drömmar premiär på Folkteatern. 
Drömmar är ett teaterprojekt som 
arbetats fram av den italienska regis-
sören Davide Iodice och Folkteatern 
i samarbete med Göteborgs kyrkliga 
stadsmission. Föreställningen baserar sig 
på drömmar drömda av människor som 
lever i hemlöshet. Publiken får möta 
uppriktiga och unika berättelser vilka 
annars sällan får komma fram. 
Projektet är också inspirerat av August 
Strindbergs Ett drömspel. 
I och med Drömmar utvecklar Göte-
borgs Stadsmission sitt samarbete med 
Folkteatern. Att kombinera kultur med 
de tankar och erfarenheter som finns 
inom Stadsmissionen är ett utmärkt sätt 
att lyfta frågan om utanförskap i vår 
stad. Likaså bidrar en föreställning som 
Drömmar till att väcka ett hopp om 
att vi tillsammans skall våga tro på ett 
innarförskap, en stad där alla får plats 
och är välkomna. 
Föreställningen spelas melln 26 novem-
ber och 27 januari. 15 procent av bil-
jettpriset går direkt till Stadsmissionen. 
Den 7 december kommer det dessutom 
att hållas ett samtal på Foajéscenen med 
bland andra Göteborgs Stadsmissions 
Lennart Forsberg, chef för de sociala ver-
samheterna, som tar upp de komplexa, 
bakomliggande orsakerna till hemlöshet, 
och vilka stretegier som har visat sig ef-
fektiva när man arbetar med hemlösa. 
Till samtalet är det fri entré. 

Ett varmt mål mat kan vara 
första steget tillbaka in i 
samhällsgemenskapen. 

Våga drömma.
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SPRING I TEAM 
STADSMISSIONEN!
NU ÄR DET dags att anmäla sig 
till nästa års Göteborgsvarvet! 
Glöm då inte bort att springa 
för Team Stadsmissionen. Av 
anmälningsavgiften på 1 200 
kronor går hälften till organisa-
tionens verksamhet för utsatta 
barn och unga. 

ANMÄLAN TILL GÖTEBORGSGIROT
SEDAN EN TID ÄR Göteborgsgirot öppet för anmälningar 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. 

MELLAN DEN 4 OCH 23 DECEMBER sätter Göteborgs Stadsmis-
sions second hand Ebbes hörna upp en pop up-butik på Drott-
ningtorget. I butiken kommer det förutom spännande second 
handvaror bland annat att erbjudas aktiviteter som filmvisning, 
tävlingar och kortföreläsningar av Stadsmissionens medarbe-
tare som berättar om olika delar av vår verksamhet. Dessutom 
bjuder vi på pepparkakor! Varmt välkomna att titta in. 

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

1915, FÖR EXAKT 100 ÅR SEDAN fanns det precis som nu barn i 
Göteborg som levde i utsatthet. Ett samarbete mellan GP och 
Kvinnors uppbåd i förening ledde till att spårvagnar skickades 
ut för att samla in julgåvor från göteborgarna till stadens fattiga 
barn. Resultatet blev 10 000 paket och 800 kronor i kontanter. 
Det är mycket i den tidens penningvärde. I jul, mer exakt lörda-
gen den 5 december, kommer Göteborgs Stadsmission och 
Ringlinjen att upprepa initiativet. Med start vid Drottningtorget 
kommer en av Ringlinjens spårvagnar bemannad med Stads-
missionärer att åka runt i Göteborg och samla in julklappar till 
utsatta familjer. Närmare information om hållplatser vi passerar 
och tider finns Stadsmissionens hemsida. 

MISSA INTE DEN LEVANDE JULKRUBBAN! Jul i Göteborg innebär 
så klart att Göteborgs Stadsmissions levande julkrubba dyker 
upp vid Domkyrkan. I år spelas den också upp i Biskopsgården 
och I Angered. De tider som gäller är fredagen 4 december 
Domkyrkoplan kl 09.00, 09.30, 10.15, 11.00, 11.45, 13.30, 14.15, 
15.00, 16.00, 17.00.  Lördagen 5 december Domkyrkoplan kl 
10.30, 11.15, 13.00, 14.00, 14.45, 15.30 och ev 16.00. Söndagen 6 
december Biskopsgårdens kyrka 11.00 och Angereds centrum 
14.00 och 15.00. 

AKTIVITETER I JUL
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NYTT I KORTHET

VARFÖR HAR DU VALT ATT STÖDJA GÖTE-

BORGS STADSMISSION?  

Jag gillar verkligen Stadsmissionen 
och det arbete organisationen gör. Jag 
vill som Icahandlare vara engagerad i 
samhället och göra skillnad i Göteborg 
och Munkebäck. Detta är ett sätt att 
ge tillbaka. Alla våra kunder är också 
behjälpliga av att Stadsmissionen kan 
göra sitt arbete på ett bra sätt. Vare sig 
man är en barnfamilj, pensionär eller 
någon annan gynnas man av att alla 
människor i vår stad mår bra.
 
DU HAR SEDAN TIDIGARE I DIN BUTIK 

EN FANTASTISKT FIN PANTSTATION TILL 

FÖRMÅN FÖR STADSMISSIONEN. HELGEN 

14-15 NOVEMBER HÖLLS OCKSÅ EN 

STADSMISSIONENHELG HOS ER, VAD VAR 

TANKEN MED DEN? 

Förutom att generera pengar till ut-
satta människor ville vi på ett trivsamt 
sätt lyfta och tydliggöra det samarbete 
vi har med Göteborgs Stadsmission 

för våra kunder. Under helgen besöks 
butiken av omkring 10-12 000 perso-
ner och då tyckte vi att det var en god 
idé att under festlig stämning göra 
något för en god sak. Stadsmissionens 
medarbetare fanns på plats för att 
informera om allt det organisationen  
gör för människor som lever i utanför-
skap. Det delades ut gåvobrev och swish-
nummer så att de som ville kunde skänka 
en slant. Vi ordnade med korvgrillning 
där ICA Kvantum Munkebäck i stod för 
korven och alla pengar gick till Stadsmis-
sionen. I samband med eventet lanserades 
också ett antal julbetonade  ”godare varor” 
vilka fram till nyår kommer att säljas till 
förmån för Stadsmissionen. Utöver det 
hölls insamling av begagnade saker till 
second handbutikerna, vi hade besök av 
kändisar som är engagerade i Stadsmissio-
nen och våra kunder fick möjlighet att när 
de ändå handlade åt sig själva, handla för 
andra. Med hjälp av en förtryckt shop-
pinglista kunde de köpa blöjor, shampoo 

och andra förbrukningsvaror som Göte-
borgs Stadsmission sedan distribuerar till 
människor som har det svårt. 

DU  ÄR ÄVEN ENGAGERAD I ICA CENTRALT. 

VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT FÅ ANDRA ICA-

HANDLARE ATT FÖLJA DITT GODA EXEMPEL? 

De flesta av mina kolleger inom ICA är 
samhällsengagerade. Det ligger i vår natur. 
ICA har ofta en central funktion i samhället. 
På mindre orter kan det vara just ICA-
butiken som är det som håller ihop bygden. 
I en större ort som Göteborgs finns det 
möjligheter till den form av samarbete 
som vi har med Stadsmissionen. Har 
man lyckan att kunna driva en stabil 
verksamhet känns det bra att kunna dela 
med sig. När vi träffas inom ICA pratar 
vi mycket om detta och vi lyfter ofta 
fram exempel på det goda entreprenör-
skapet. Precis som jag inspirerar andra 
får jag mycket inspiration av att höra 
hur andra ICA-butiker jobbar med sitt 
samhällsengagemang. 

Per Collins som driver ICA Kvantum i Munkebäck har länge 
samarbetat med Göteborgs stadsmission. Med det goda 
entreprenörskapet som ledstjärna vill han göra skillnad. 

ICA-PER VILL 
GE TILLBAKA
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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:

Lennart Bank
Maja Karlsson
Gunilla Gren
Bertil Mårtensson
Leif Arkteg
Birgit Sandberg
Judit Stom
Bertil Mårtenson
Lizzie Ferm
Vivi Moberg
Maria ”Maja” Håkansson

Mariann Vörös
Inga Olsson
Kathrin Pettersson
Susel Hedström-
Huveröd
Dagny Björklund
Axel Wingårdh
Kerstin Davidsson
Karin Arvidsson
Curt Johansson
Nan Flodwall

I samband med högtidsdag har gåva skänkts till Göteborgs Stadsmission:

GIVARSERVICE

Lennart Bertheden
Bojan Johansson
Annie Johansson
Adie och Fredrik Riseley 
Randers
Naemi Axelsson
Elsie Axelsson
Gunnel Larsson

Janet Henrik Klemens
Erik Johansson
Sven-Erik Fornborg
Sture Olsson
Aina Ylander

Inger och Anton Ericson
Per-Olof Staberg
Stephan Ekstedts fest
Henrik Svennberg
Lars Sandström
Bengt och June Abra-
hamsson
Christina Jerkfors

Anna-Karin Nordin
Anna Karin ”Koja” Nordin
Syster Katarina
Lil Svedholm
Hans och Johanna 
Grufman
Britta Kjellman
Therese Mybäck

INSAMLING

Du vet väl om att du kan testamentera till 

förmån för Göteborgs kyrkliga stadsmission?

Ett testamente uttrycker din sista vilja. Du bestäm-
mer aktivt hur du vill lämna avtryck. Skriv gärna ditt 
testamente tidigt i livet och låt det vara en levande 
handling, som då och då justeras efter livets gång. 

På hemsidan det www.godatestamentet.se kan du 
ta del av information angående att testamentera och 
ladda ner enkla mallar att utgå ifrån.  Du kan välja att 
testamentera till personer som inte är arvsberättigad 
enligt lag eller en ideell organisation.

Att ge en testamentsgåva till Göteborgs kyrkliga 
stadsmission är att tänka framåt, att tänka på fram-
tidens utsatta göteborgare. Din omtanke möjliggör 
ett varmare och vänligare Göteborg för kommande 
generationer. Stadsmissionen är beroende av gåvor från 
privatpersoner och företag för att bedriva den sociala 
verksamheten. Hittills under 2015( t.o.m. oktober) 
har 11 personer valt att testamentera till Göteborgs 
kyrkliga stadsmission, vilket vi är mycket glada och 
stolta över.

Barbro Svensson
Karin Breitfeld
Helena Axelsson
Majken Johansson
Per- Gösta Strömberg
Gunborg Jansson
Maggie Andersson
P-O Ryd 
Leif Andersson
Ragnar Nilsson
Viola Börjesson

Har du frågor kring testamentesärenden – kontakta Sofia  
Nygren så hjälper hon dig. 
Du når Sofia på tel: 031-755 36 02 eller e-post: 
sofia.nygren@stadsmissionen.org

Lite om att 
testamentera 

HIT GÅR DIN GÅVA
Din gåva går till våra sociala verksamheter. Den blir till  en stunds 
gemenskap, någon vuxen som lyssnar eller kanske årets enda 
glada sommarminne för ett barn.
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KORSORDET

Skicka in ditt svar senast den 29 januari 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 3 2015 

Berit Henningsson, Svalöv, Stig Fast, Alingsås, och 
Birgitta Hermansson, Trollhättan. 
Boken Mitt liv av Ingrid Bergman och Alan Burgess 
skickas till er. 

Grattis!

Rätt ord i föregående nummer: ÄRTSOPPA



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


