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Vår åsikt. Målet är innanförskap Reportaget. Från yttre till inre resor

 ■  Lotta Säfström om Stadsmissionens  
vägval för att nå innanförskap. 

En Tidning från göTEborgs kyrkliga sTadsmission  nummEr 3 | 2013

 ■  Robert Fröhlings liv har varit fullt av starka  
upplevelser, ofta med hjälp av droger.

social mobilisering   vad är det? staRkaRe 
Röst åt 
utsatta 
MänniskoR... 
... om chansen att få vara med 
och återupprätta ett samhälle 
som kommit på sned
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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 Insam-
lingskontrolls riktlinjer måste minst 75 % gå 
till ändamålet och max 25 % får användas för 
administrations- 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

Egentligen är det ett vansinnigt 
enkelt beslut”, sa en av mina 
närmaste medarbetare. Egentligen 
handlar det om ett val mellan 

svaren på två frågor: 
”Ska vi ge människor fisk eller ska vi 

hjälpa människor att fiska själva”?

De senaste 30 åren har vi i Sverige levt med 
Socialtjänstlagen. En lag som var en mindre 
revolution i sig. Flera äldre lagar arbetades 
om till en ny. Vi fick 
en portalparagraf som 
beskrev socialtjänsten 
som en rättighet och där 
demokrati, solidaritet 
och jämlikhet betona-
des. Paragrafen pekade 
även på människans rätt 
till inte bara ekonomisk 
och social trygghet utan 
också till aktivt delta-
gande i samhällslivet. 
Lagen lyfte också socialtjänstens och samhäl-
lets skyldighet att frigöra och utveckla män-
niskors egna resurser. 

men Det har visat sig vara svårt att göra 
detta i verkligheten. Många är de människor 
vi möter i våra verksamheter som istället 
möts av misstro, ifrågasättande och känslan 
av att inte bli tagna på allvar. Våra välfärds-
system förefaller ibland bidra till stigmatise-
ring och stagnation. 

Stadsmissionerna vill nog påstå att vi haft 

ett annat sätt att förhålla oss, men jag är inte 
helt övertygad. Tyvärr. En del av vårt arbete 
genom åren har mer bidragit till status quo 
än förändring. Där finns nog ett visst mått 
av rättmätig kritik. 

Därför var Det så viktigt för oss när vi i fjol 
formulerade vår verksamhetsidé att vi ”Vill 
stödja människor till ett liv i innanförskap”. 
Detta har inneburit att alla våra verksamhe-
ter idag mycket medvetet reflekterar kring 

begrepp som egenmakt, 
empowerment, hjälp till 
självhjälp. Utgångspunk-
ten tar vi i vår värdegrund 
med frågor inspirerade 
från evangeliernas be-
skrivning av Jesus möten 
med människor. Vem är 
du? Vad behöver du?

Det är mycKet enkelt att 
bedriva ett arbete där vi 

enbart ”delar ut fisk”. Nästan vem som helst 
kan göra det. Det är mycket mer krävande 
och utmanande att ”hjälpa människor att 
fiska själva”. Men vi har bestämt oss för att 
inte ta den enkla vägen. Allt annat skulle 
leda till för stora förluster för människor 
som inte ges möjlighet att leva livet fullt 
ut som samhällsmedborgare – men också 
en förlust för samhället. Vi skulle bidra 
till utanförskapet istället för medverka till 
innanförskapet.

vår väg är inte den enkla

Egentligen handlar det 
om ett val mellan svaren 
på två frågor: 
”Ska vi ge människor fisk 
eller ska vi hjälpa männi-
skor att fiska själva”?
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NYTT i korTheT

din åsikt

Skriv till Stadsmissionen om 
du har frågor eller kommen-
tarer som rör våra verksam-
heter. 

Skriv till; 

info@stadsmissionen.org 

eller 

Tidningen Gatljus,  
Stigbergsliden 6 
414 63 Göteborg

ett ögonblick

seconD hanD på KulturKalaset 

Mellan den 13 och 18 augusti fanns 
Stadsmissionens second hand Ebbes 
Hörna på plats på Barnkalaset i 
Trädgårdsföreningen.
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500
■ Antalet fattiga 
EU-medborgare 
vi träffat sedan 
slutet av förra 
året. 

Nu slår vi upp portarna  
på Drottninggatan

Konsert i Domkyrkan söndag 6 oktober kl. 15
Välkommen att lyssna på Elise Edström och hennes Unga 
röster från Bergums församling. Konserten ingår i Henrik Cer-
vins konsertserie nr 14 till förmån för Göteborgs Stadsmission.

Snart är det äntligen klart att 
flytta in i de nya lokalerna 
på Drottninggatan 33. KUM, 
ungdomsfält, kollot, rådgiv-
ningsbyrån, psykoterapimot-
tagningen flyttar successivt in 
under hösten.

Efter förra årets succé, så spelas 
pjäsen Happyland 1979 även i 
år med nypremiär den 16 nov-
ember i S:t Johanneskyrkan. 
Pjäsen är ett alternativt julspel 
om julens konsumtionshysteri. 
Den berör också julens texter 
och psalmer. Men också vårt 
sekulariserade  samhälle 2013 
samt frågan om ”vad som 
är nytt” sedan 1979 då Kent 
Anderssons och Lennart Hjul-
ströms pjäs hade premiär.
Regi Kim Lantz. Biljetter köps 
på Folkteatern.

Happyland spelas igen
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social
MobiliseRinG

BILD: MARTIN SöDERqvIST

Upprop för
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pelle stöttar andra att    

arbeta för en samhällsförändring

Sedan årets början driver fyra stadsmissioner i Sverige projektet Lokal social mobilisering – ett 
mänskligare samhälle tillsammans. Meningen är att stödja så att människor kollektivt går sam-
man och identifierar brister i samhället och sedan tar initiativ och agerar för en förändring. 
– Det handlar om att få chansen att få vara med och återupprätta ett samhälle som kommit 
på sned, säger Pelle Amberntsson, projektledare på Göteborgs Stadsmission.

Pelle Amberntsson, projekt-
ledare för Lokal social 
mobilisering – ett mänskligare 
samhälle.

Fördjupning - social mobilisering

J   ag började med att prata med män-
niskor. Människor från olika sam-
manhang, i olika åldrar och från olika 
stadsdelar. Det är Pelle Amberntsson  

       som berättar hur hans projekt startade. 
 – Jag träffade människor överallt - 

bland annat på fritidsgårdar, i föreningar 
och församlingar, men också på univer-
sitetet och i kommunala korridorer. Min 
tanke från början har varit att lyssna in 
och stödja människors egna idéer och 
initiativ.

Pelle är projektledare för Lokal social 
mobilisering – ett mänskligare samhälle, 
som är ett 3-årigt projekt med målsätt-
ningen att mänskliga rättigheter långsik-
tigt ska beaktas och tillvaratas i Göteborg.

– vaD projeKtet egentligen handlar om är 
att stödja människor som tillsammans har 
hittat brister i hur rättigheter satts på un-
dantag och som på olika sätt vill arbeta för 
en förändring. Det kan vara konkreta saker 
i vardagen – men också arbete för att väcka 
opinion och för att göra resten av samhäl-
let uppmärksamma på de brister som finns. 
Själva nyckeln i social mobilisering är att 
initiativet och drivkraften kommer från 
de som frågan berör. Min uppgift handlar 
främst om att stötta människors egna idéer 
och vägar till innanförskap. Jag ska främst 
vara en möjliggörare, någon att bolla med 
och som på olika sätt kan underlätta ett 

mobiliseringsarbete. Ibland handlar det om 
att leda en workshop, ibland om att hjälpa 
till att formulera en ansökan, en inbjudan 
eller artikel, att ordna ett arrangemang 
eller att hjälpa till att reda ut krångliga 
regelverk.

ett bra exempel på vaD pelle menar tog 
sin början på Crossroads (Stadsmissionens 
arbete för EU-migranter) under våren. En 
diskussionsgrupp startades bland besökar-
na och tillsammans hade de regelbundna 
möten. Pelle fungerade som en frågestäl-
lare och inspiratör. Vårens möten myn-
nade sedan ut i en debattartikel som blev 
publicerad i Göteborgs-Posten lördagen 
den 29 juni. Artikelns fokus handlade om 
hur EU-migranter upplever sin situation i 
dagens Göteborg, med alla svårigheter de 
stöter på överallt i samhället.

ett annat gott exempel på projektets 
bredd finns i samarbetet med föreningen 
Enastående föräldrar. Många av förening-
ens medlemmar är ensamstående mödrar 
som till vardags kämpar för att få ihop 
livet. I föreningen finns massor av idéer 
och man har kommit långt i att mobilisera 
ensamstående föräldrar i Göteborg.

– I detta fall har jag kunnat fungera 
som ett bollplank när det gäller att söka 
stöd för att utveckla föreningsarbetet och 
mobiliseringen, säger Pelle Amberntsson. 

BILD: HENRIK ENARSSON
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projeKtet loKal social mobilisering – ett 
mänskligare samhälle har pågått i drygt ett 
halvår. Pelle säger att han redan har gjort 
viktiga erfarenheter på vägen. 

– Det som ständigt återkommer i mina 
möten med människor är en frustration 
över hur vi ser på varandra. Att det har hänt 
något med vår människosyn. Det kan ha att 
göra med att klyftorna blivit större och att 
individualiseringen ökat. Det känns som om 
att människan i sig själv inte är lika viktig 
längre, utan det handlar mest om vad man 
bidrar med i ekonomiska termer. Vi tänker 
mer på oss själva och värderar både oss själva 
och andra utefter ekonomisk ställning eller 
produktionsduglighet, säger Pelle.

pelle menar Därför att staDsmissionen 

och liknande organisationer är särskilt 
viktiga i nutidens Sverige. Dels för att man 
skapar sammanhang där en annan männis-
kosyn tillämpas och där vi möter varandra 
med värme och engagemang, dels för att 
man kan vara en kritisk röst i ett samhälle 
som blir alltmer individualistiskt och eko-
nomistiskt. 

– Ett av mina många möten i uppstarten 
av projektet skedde med diakonen i Tyn-
nereds församling, Ulrika Stenbäck. Hon 
gjorde mig uppmärksam på det hon kallar 
för ett systemfel hos socialtjänsten. Många 
av de Ulrika möter i samtal har försörjnings-

stöd. Ulrika berättar hur alltfler av hennes 
besökare har börjat tappa förtroendet för 
socialtjänsten. Många känner sig ifrågasatta 
och misstänkliggjorda och att attityden blivit 
hårdare. Det är ingen enskild socialsekretera-
res fel, tvärtom är de ofta i grunden engage-
rade människor. Men de mals också ner av 
allt hårdare regler och krav. 

pelle besKriver meD glöD hur han och 
Ulrika arbetar för någon form av upprop 
eller mobilisering kring dessa frågor. En 
mobilisering tillsammans med människor 
med försörjningsstöd, socialsekreterare, 
socionomer, diakoner med flera. Det bästa 
vore om så många som möjligt kunde samlas 
under samma paroll. Då blir det tyngd i 
påverkansarbetet.

– Vi vill att utsatta människor ska få en 
starkare röst. Att få chansen att vara med 
och återupprätta ett samhälle som kommit 
på sned. Det är här den sociala mobilise-
ringen kommer in i bilden. Genom en tydlig 
opinionsbildning och ett påverkansarbete 
kan vi göra skillnad för många människor, 
säger Pelle. Om ett år är det val i Sverige. 
Det hade varit ett alldeles utmärkt tillfälle 
att under året få till ett omfattande påver-
kansarbete kring dessa frågor som i grunden 
handlar om varje människas unika värde och 
rätt till ett bra liv.

henriK enarsson

”Vi vill att utsatta människor 
ska få en starkare röst. Att 
få chansen att vara med och 
återupprätta ett samhälle 
som kommit på sned. ”

• 3-årigt projekt med mål-
sättningen att mänskliga 
rättigheter ska beaktas och 
tillvaratas i Göteborg. 

• Innebär att människor går 
samman och identifierar bris-
ter i samhället och sedan tar 
initiativ och agerar för social 
förändring.

• viktigt med påverkans– 
och opinionsarbete som syf-
tar till att förändra samhället 
i en mer rättvis och icke-
diskriminerande riktning. 

• Projektet genomförs paral-
lellt i Göteborg, Stockholm, 
Linköping och Malmö mellan 
2013-2015. Finansieras av 
Svenska PostkodLotteriet.

• Ska mynna ut i flera projekt 
i de fyra olika städerna och 
slutligen i en användbar 
handbok. 

f a K t a

BILD: ISTOCKPHOTO
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tempelturer för ett enat göteborg
Under Göteborgs kulturkalas anordnade 
Stadsmissionen tempelturer tillsammans med 
Interreligiösa centret i Göteborg. Tempelturer 
är ett sätt att låta människor uppleva nya mil-
jöer och nya platser i sin egen stad. 

– göteborg är en splittraD och uppdelad stad. Det är 
stora skillnader mellan rika och fattiga stadsdelar. Många 
av oss rör oss inte bekvämt i andra stadsdelar än där vi 
bor eller arbetar. 

Avstånden mellan oss göteborgare är av flera anled-
ningar onödigt stora. En större social sammanhållning 
mellan religioner, etnicitet och mellan stadsdelar är 
viktig för att Göteborg ska bli en stad där vi alla får vara 
med och får det lite bättre, säger Marika Palmdahl, präst 
på Göteborgs Stadsmission.

alla värlDsreligioner finns representerade i Göteborg. 
Under de fyra tempelturerna besöktes sikhisk, judisk, 
hinduisk, kristen, muslimsk och buddhistiska samfund. 
Kring stadens kyrkor, synagogor, tempel och moskéer 
sjuder det ofta av liv och rörelse. Där kommer män-
niskors hopp, drömmar och förtvivlan till uttryck. Där 
finns människor som stöttar varandra. Nyetablerade 
grupper får ofta bygga sin lokal för bön och gemenskap 
någonstans i stadens utkanter. Det var en erfarenhet 
judarna i Göteborg gjorde redan på tidigt 1800-tal. 
Stadens synagoga på Östra Larmgatan låg då i stadens 

utkant. Idag gäller samma för till exempel sikher, musli-
mer och ortodoxa kristna. 

– Om de har svårt att ta plats i centrum måste vi 
som är mer etablerade i staden våga oss ut till dem, säger 
Peter Borenstein, rabbin och ordförande på Interreligiösa 
centret.

Prästen Marika Palmdahl sitter med i Rådet för Inte-
gration och samhällsgemenskap som drivs av Göteborgs 
Stad.

Kanslichefen Daniel Jonas berättade om göteborgsjudarna 
och kring Judendomen i allmänhet.

De fyra tempelturerna var 
fullsatta. Bussen klarade 
tyvärr inte av alla som 
ville följa med.
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För Zandra blev arbetsträningen på 
Ergon en vändpunkt. Hon fick självkäns-
lan tillbaka och början på ett nytt liv. 
Det har lett till en fast anställning på en 
metallverkstad på Hisingen. 

Det fanns ingen annan väg för mig 
att gå – än uppåt. Så beskriver 
Zandra den punkt 
hon stod på för 

fyra år sedan, vid mötet med 
Göteborgs Stadsmission och så 
småningom Ergon. Innan dess 
hade hon i princip suttit inne i 
sin lägenhet i över två år. Hon 
har missbrukat sedan hon var 17 år. När hon 
kom hem från ett behandlingshem, kraschade 
hennes förhållande och hon blev bostadslös 
och hamnade hos Stadsmissionen. Ett halvår 
senare var det dags för arbetsträning. Innan 

dess hade hon gjort sporadiska nedslag i 
arbetslivet och sällan slutfört kurser eller 
utbildningar. 

– Jag har Ergon att tacka för väldigt mycket. 
Från första stund kände jag mig välkommen. 
De har ett väldigt tålamod för det tog nästan 
fyra månader innan jag lärde mig att passa 
tider och jag hade väldigt jobbiga fobier och 
ville sitta i ett hörn i matsalen. Men jag hade 

inte en chans att dra mig undan 
folk för handledaren lät mig inte 
sitta ifred. På Ergon finns en rak 
och ärlig attityd precis som i en 
hjärtlig familj, beskriver Zandra 
och tillägger att hon är tacksam 
över allt stöd, men tillägger att 

det inte finns någon mirakelkur – man måste 
själv göra jobbet.

i hennes fall ingår allt från fobiträning med 
treans spårvagn från Stadsmissionen nedanför 

Namn: Zandra 

Ålder: 35 år

Bor: I lägenhet i Sandarna

Familj: Singel

Intressen: Styrketräning, 
att läsa, spela biljard och 
göra egna smycken

f a K t a

– Ergon gav mig ansvar och det var jättesvårt i början. Jag som avsagt mig ansvar i hela mitt liv, säger Zandra som arbetsträ-
nat på Ergon och nu fått fast arbete i en liten metallverkstad på Hisingen.

Zandras liv vände uppåt
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”Jag har Ergon 
att tacka för 

väldigt mycket”
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i korthet

kollo - ett minne för livet

eurodiaconia i göteborg 14-15 oktober

Den diakonala organisationen 
EURODIACONIA bjuder 
in till sitt andra möte om 
migration inom EU den 14 
och 15 oktober i Göteborg. 
Göteborgs Stadsmission står 
som värd. Detta är ett upp-
följningsmöte som begärts av 
medlemmarna efter ett möte 
som hölls i Hamburg förra 
året.

Om Eurodiaconia
Eurodiaconia är en bred 

europeisk gemenskap av 
organisationer grundade i den 
kristna tron och som arbetar i 
en diakonal tradition. För till-
fället finns det 39 medlemmar 
från 22 länder. Medlemmarna 
är kyrkor och frivilligorgani-
sationer i Europa rotade i den 
protestantiska tron.Stigberget till Ergon vid Svingeln, att lära sig 

att tro på sig själv och inte fråga hela tiden och 
att våga prova på olika sysslor på Ergon. Från 
början satt hon mest och arbetade med olika 
datorprogram som CAD (ett designprogram), 
efter det provade hon på sysslor i snickeriverk-
staden.

En stor vändpunkt var när Ergon beslöt att 
anställa Zandra i ett år på lönebidrag. Under 
tiden fick hon hjälp med att söka jobb. Ett 
halvår senare hade hon fast jobb. 

– För mig var det så att jag inte visste vad 
jag ville göra när jag väl kom på fötter. Jag 
trodde länge på datatekniker, men istället blev 
det metallverkstad med att svarva, lackera och 
fräsa för att renovera rotorer på tre, fyra ton. 
Det här med att jobba kroppsligt passar mig 
jättebra. Man känner att man gör ett dags-
verke för pengarna. Det känns skönt, eftersom 
jag har levt så mycket på bidrag innan, säger 
Zandra som hoppas på skuldsanering för att få 
behålla lite mer av sin lön i framtiden.

i Dag bor hon i en egen lägenhet som hon 
precis inrett i svart och lime. Det är prydligt 
och välordnat. På sovrumsväggen hänger en 
gardinstång med massor av smycken – en del 
av dem har hon gjort själv av o-ringar och annat 
”skrot” från verkstaden.

– Jag hade aldrig svarvat innan så det var 
väldigt nervöst att börja i verkstaden och då 
kom den där osäkerheten igen, men det gick 
fort att komma in i jobbet, säger Zandra.

agnEta SLonawSki

Stadsmissionen har nästan 30 års erfarenhet av ar-
betsträning och utifrån förmåga får varje människa 
växa i sin egen takt. 

Ergon erbjuder arbetsträning och rehabiliterande 
sysselsättning inom industri/hantverk samt daglig 
verksamhet. 

Ergon vänder sig bland annat till långvarigt sjuk-
skrivna och människor som stått utanför arbets-
marknaden länge.

f a K t a  /  E R G O N

Att kunna åka bort med sina 
barn på sommarlovet är inte 
en självklarhet för alla...

Tänk att du är liten, dina 
föräldrar har inte råd att åka 
någonstans med dig på ditt 
sommarlov. Du vet att när du 
kommer tillbaka efter semes-
tern kommer dina kompisar 
berätta om allt roligt de har 
gjort och de olika ställen de har 
varit på. 

Vad ska du säga då?

Kollo för alla är till för dem 
som av olika skäl inte har 
möjlighet eller råd att åka nå-
gonstans. I fem veckor hade vi 
cirka 400 barn, ungdomar och 
vuxna som under fem dagar 
bodde på kollogården. Gäs-
terna badade, spelade fotboll, 
brännboll, fiskade, paddlade 
kanot med mera. 

Kollo är kul, spännande 
och mysigt! Alla borde få åka 
på kollo!
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R obert Fröhlings liv har varit 
fullt av starka upplevelser, ofta 
med hjälp av droger. Men det 
gav biverkningar. Sedan fem år 

tillbaka är det istället inre resor som lockar.  
I utställningen Inspiration – Expiration i 
S:t Johanneskyrkans kafé har bilderna tagit 
form.

Siddharta. Glädjedansarna. Divine 
rain over the cosmic city. Robert Fröh-
lings tavlor är som ikoner: ett fönster mot 
himlen. Men inte mot en himmel bortom 
jordelivet, utan mot den himmel som finns 
inom oss. Eller som Robert Fröhling säger 
”den gudomliga gnistan”. 

Själv har han hittat den genom att 
andas. Det är därför utställningen heter 
Inspiration–Expiration eller Inandning– 
Utandning. 

”Sedan jag började andas medvetet 
har mitt liv förändrats”, säger Robert Frö-
hling. ”Det har inspirerat hela mitt väsen. 
Jag har fått en trygghet i mig själv, hittat 
kreativitet och blivit en vänligare och mer 

empatisk människa. Tidigare hade jag 90 
procent emot mig och 10 procent för mig. 
Nu är det tvärtom.” 

Det började för några år sedan då han 
bodde hos Frälsningsarmén. Hemlös, 
utan pengar och med en ansiktsförlamning 
och andra kroppsliga men från ett långt 
missbruk kände han att botten var nådd. 
Det var förändring eller döden som gällde. 
Han lade sig på sängen i sitt rum och tog 
några djupa andetag i tre minuter. Nästa 
dag blev det fem minuter och dagen därpå 
två gånger fem minuter. Efter en vecka var 
han uppe i tio minuters medveten andning 
och närvaro per dag. 

”Efter fyra till sex veckor kom jag ur 
mitt tillstånd. Jag fick frid, började skratta 
och gå ut igen”, berättar Robert Fröhling 
och poängterar att andningen inte är en 
speciell religion eller filosofi – han är inte 
religiös och vill inte ha några etiketter. 
Istället handlar det om praktiskt utövande.

Du blundar och andas. 
Du är närvarande.

om robert fröhling

Ålder: 65 år

Bor: i Majorna

Intressen: musik, konst, 
läsning och matlagning

Motto: Livsglädje

från yttre till inre resor   



11Gatljus 3 2013

Robert Fröhling tycker om visdomsord. 
Under vårt samtal i S:t Johanneskyrkan 
hinner han med citat från såväl Sokrates 
Känn dig själv, som Siddharta och 
Profeten Khalil Gibran. Men han är 
ingen introvert grubblare. Med jämna 
mellanrum ekar det bullrande skrattet 
i kyrkan och ibland far han upp för att 
åskådliggöra sitt resonemang med gester. 
65 år fyllda har han fortfarande en 
häpnadsväckande energi. Under åren 
som gått har denna energi, troligtvis i 
kombination med en viss rastlöshet,  
tagit honom mellan ett otal olika  
länder och arbeten.

1975 startade han den första 
vegetariska restaurangen, Solro-
sen i Göteborg. Då, på 70-talet, var 
Solrosen det hippaste stället i Göteborg 
för – just det – hippies. Mat, musik och 
politiska diskussioner fyllde restaurangen. 
För Robert Fröhlings del blev det också 
en och annan haschpipa. Därefter 
fortsatte det med andra droger tills han 

hittade favoritdrogen amfetamin. Men 
länge lyckades han skaffa jobb och 
pengar. Han bodde i USA, Australien 
och Sri Lanka och jobbade som kock, 
assistent eller inom andra serviceyrken. 

”Jag har provat på det mesta”, 
säger han. ”Jag har sett och upplevt 
mycket, ibland med drogernas hjälp. 
Men när du blir stressad och tappar 
konceptet går det illa. Kroppen tar 
också stryk. Min ansiktsförlamning”, 
säger han och drar handen över vänstra 
kinden, ”är ett exempel”. 

För fem år sedan slutade han helt 
med droger. Priset blev för högt. Nu 
blir han istället hög på inre upplevelser 
som får sitt uttryck i musik och måleri. 
Han skriver egna låtar som han framför 
i S:t Johanneskyrkan eller på pubar 
med öppen scen och han målar – något 
han aldrig trodde han skulle kunna. 

”Det var en kvinna som frågade mig: 
’Vad vill du kunna?’ Jag svarade att jag 
vill kunna måla och spela, men att jag 

inte kunde något av detta. ’Hur vet du 
att du inte kan när du inte gett det en 
chans’, svarade hon och gav mig ett 
papper och en penna.”

Efter tre veckor hade Robert lyckats 
åstadkomma en nyckelpiga, på hans 
tyska modersmål: en glückskäfer, 
lyckobagge.

”Jag gav det en chans. Vad har man 
att förlora? Men alla måste hitta denna 
källa själva. Man kan leda en häst till 
vattnet, men man kan inte få den att 
dricka.”

Robert Fröhling målar i starka 
färger och klara former. Inspirationen 
kommer inifrån och han undviker kon-
sekvent två teman: droger och politik. 

”Jag kallar min konst för andlig 
konst. Jag vill ge inspiration och glädje 
till den som tittar på motiven. För ett 
ljus som inte är tänt kan inte tända 
några andra ljus, men ett som brinner 
kan tända många.” 

ULrika naEZEr

från yttre till inre resor   
BILD: HENRIK ENARSSON
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i korthet

äntligen över 1000 månadsgivare!

i juni passeraDe vi slutligen 1000-stecket vad det gäller 
antalet månadsgivare till Göteborgs Stadsmission. Den 
största fördelen med att ha fler månadsgivare är att ännu 
större del av varje gåva kan gå direkt till vårt arbete efter-
som administrationen kan minskas. Regelbundna gåvor 
gör också att det blir lättare för oss att planera vår verksamhet.

 Ju fler behov vi ser i samhället som inte kan avhjälpas 
med skattepengar, ju mer gåvor behöver vi. Fler och fler 
människor ser just det – att samhället inte kan eller har 
råd att göra allt. Därför behöver vi ständigt påminna om 
vikten av att ha en väl fungerande stadsmission i Göteborg. 
Hjälp oss att göra Göteborg till en bättre stad att leva i.
Bli månadsgivare du också! tack, bosses hundhjälp!

gatljuset har unDer en längre tid fått hund och 
kattmat av Bosses Hundhjälp. Denna mat har vi se-
dan kunnat dela ut bland våra besökare som har hund 
eller katt. Detta är en stor hjälp då många har svårt att 
få ekonomin att gå ihop och varje tillskott hjälper till. 

Organisationen drivs helt ideellt, och de medel 
som kommer in går oavkortat till hundar/djur i Sve-
rige som behöver hjälp. De hjälper hundar i Sverige, 
och den som söker ska vara privatperson bosatt i 
Sverige. De erbjuder hjälp med veterinärvård eller 
del av veterinärvård, kostnad för foder, friskvård efter 
operation eller vid olika skador, vaccinationer och del 
av försäkring.

nordiska stadsmissionsmötet i 
linköping 28-30 augusti

i augusti släppte Göteborgs 
Stadsmission sin rapport ”Fat-
tiga EU-medborgare i Göteborg” 
som är en sammanfattning av de 
erfarenheter vi har gjort sedan 
november 2012. 

Vill du läsa den? 
Mejla info@stadsmissionen.org 

så skickar vi ett exemplar.

postkodlotteriet.se

PostkodLotteriets vision är en bättre värld för 
människor, djur och miljö. Tack vare våra lottköpare 
har vi skänkt över 3,8 miljarder kronor till Sveriges 
Stadsmissioner och övriga 43 organisationer som vi 
stödjer

Samtidigt som våra förmånstagare får dela på 
miljardbelopp, har våra lottköpare chans att vinna 
riktigt mycket. I år delar de på vinster värda över 
1,2 miljarder, skattat och klart!

Varje vecka lottar vi ut minst två miljonvinster och 
mängder med andra vinster. Se till att du också 
vinner om dina grannar gör det!

Lotteriet för en 
bättre värld

almedalen 2013

för treDje året i rad arrangerade Sveriges Stadsmissio-
ner seminarier i Almedalen, Visby. I år var det hela fem 
stycken på en och samma dag. Ämnen kring barnfattig-
dom, ”bostad först”, EU-migranter, fattigdom och sociala 
företag avhandlades. Seminarierna hölls i Odd Fellows 
lokaler inte långt från Stortorget.

rapport om eu-medborgarna

i tre Dagar samlades representanter 
för de Nordiska Stadsmissionerna 
kring angelägna frågor. Man pratade 
främst kring det gemensamma arbetet 
på Nordens gator. 

Bland annat talade Filip Wijk-
ström, professor i företagsekonomi vid 
Stockholms universitet och docent vid 
Handelshögskolan i Stockholm, om 
”Civilsamhället i samhällskontraktet”.

12
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NYTT i korTheT

prenUmerera 
på hopp!
jag vill bli månadsgivare till stadsmissionen

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 söker 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.

Med ditt stöd kan vi hjälpa ensamstående mammor med att sätta mat på bordet. Barn får julklappar, varma klä-
der och en minnesvärd sommar på vårt kollo. Ensamma kan fira jul i gemenskapen i S:t Johanneskyrkan. Hemlösa 
får tak över huvudet och missbrukare får möjlighet att ta första steget mot ett nytt liv.

Tillsammans skapar vi hopp för människor som lever alldeles i din närhet men ändå i en helt annan verklighet.

Banklönekonto

Personkonto

Plusgirokonto

clearingnr nummer på checkkonto
eller bankbokslöst konto

bankens namn

Jag bidrar med

 300 kr/mån    200 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:
stadsmissionen

Jag medger härmed att uttag görs från ovan angivet konto 
för överföring till stiftelsen göteborgs kyrkliga stadsmission. 
uttag får göras den sista bankdagen i varje månad.

jag förbinder mig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på 
kontot på betalningsdagen.

stadsmissionen svarar för betalningarnas riktigthet och återbe-
talar på min begäran det som på grund av misstag eller annan 
felorsakkan ha överförts från mitt konto.

detta medgivande gäller tills vidare och upphör efter det att 
jag underrättat stadsmissionen, vilket ska ske senast de 10:e i 
aktuell månad.

jag är införstådd med att mina uppgifter kommer att registreras
i stadsmissionens givarregister och att de kommer att lämnas till
bank- och plusgirot för månadsvis automatisk dragning av det 
av mig angivna gåvobeloppet.

Fyll i blanketten noggrant, lägg den i ett kuvert och skicka den till:
göteborgs kyrkliga stadsmission, stigbergsliden 6, 414 63 göteborg
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Hit går din gåva
Din gåva går direkt till våra sociala verk-
samheter. Den blir till en säng för natten, 
en stunds gemenskap, någon vuxen som 
lyssnar eller kanske årets enda glada 
sommarminne för ett barn.

givande samarbete - göteborgsvarvet

Vi slår 
rekord 
i antal 

anmälda kvinnor 
varje år. Det är 
den tydligaste 
tendensen vi kan 
se just nu. Och 
det gäller för 

alla lång-loppen i hela världen. I år var 
det 34 % anmälda kvinnor till Varvet 
och just nu är andelen anmälda kvinnor 
till nästa års lopp närmare 37 %, säger 
Varvsgeneralen Bo Edsberger på världens 
största halvmaraton.

Det är inte bara kvinnorna som springer 
mer. Det gäller faktiskt alla svenskar. 
Idag springer cirka 20 % av den svenska 
befolkningen hyfsat regelbundet. Inte 
konstigt att löparna till GöteborgsVarvet 
måste anmäla sig över ett halvår innan 
loppet för att få en chans att starta.

Hur blir ni bättre? Kan ni utöka antalet 
löpare?
– Vi skulle redan idag kunna ta emot 
10 000 fler löpare i Varvet, säger Bo 
Edsberger. I år hade vi 64 169 anmälda. 
Men vi har valt att inte växa för fort. 
Vi frågar våra löpare regelbundet vad 
de tycker om loppet. På det sättet kan 

vi alltid bli bättre – att först lyssna och 
sedan försöka genomföra förbättringar i 
linje med enkätsvaren från löparna. Sä-
kerheten har till exempel blivit viktigare 
med tiden. Idag har vi ett större samar-
bete med både polis, sjukvård och rädd-
ningstjänst. Vi sitter tillsammans med 
flera myndigheter i AmbuAlarms lokaler 
under loppet och har en egen operatör 
som deltar i hela säkerhetsarbetet.

Startgrupp för välgörenhet
I tre år har löpare kunnat springa för 
Göteborgs Stadsmission i den så kall-
lade välgörenhetsgruppen. Hur har det 
fungerat?
– Vi såg vikten av välgörenhet när vi 
reste runt på olika långlopp i världen. Så 
här med tre års erfarenhet är vi jätteglada 
att vi kom igång med vår satsning på 
välgörenhet. Vi har kunnat ge till-
baka närmare 4 miljoner kronor till de 
utvalda organisationerna under dessa år. 
Målet med utdelningen är att pengarna 
verkligen ska göra skillnad, säger mark-
nadsansvarige Mattias Grahn. 

Fotnot: 
I 2014 års varv kan löpare springa för 
Göteborgs Stadsmission, Clowner utan 
Gränser och Ågrenska.

tjejerna ökar mest i 
göteborgsvarvet

bo eDsberger & mattias grahn 
arbetar meD göteborgsvarvet

tre glaDa tjejer 
som sprang för 
staDsmissionen 2013

Spring för Stadsmissionen i Göteborgsvarvet! 
Anmäl dig här: www.goteborgsvarvet.se/stadsmissionen

Har du frågor om gåvor? 
Kontakta Tommy Bjurström på 
Stadsmissionens givarservice. 
Du kan ringa vardagar mellan 
klockan 10 och 12. 
Tel: 031-755 36 09

En gåva har skänkts till stadsmissionen till 
minne av:

Agneta
Aina Tanneby
Allan Dahl
Anna-Karin Johnson
Annikki Koski
Ann-Marie Hedberg
Arne Carlsson
Arne Eliasson
Barbro Hansson
Barbro Martinsson
Barbro Otterstedt
Bengt Olofsson
Berta Persson
Birgit Axelsson
Birgit Lindh
Björn Rönnblad
Brita Forsberg
Britt Appelgren
Britt Ivarsson
Carin Corneliusson
Christer Johansson
Claes Isacsson
Egon Josefsson
Eije Evaldsson
Eivor Jorulf
Eivor Lindblom
Eleonor Ohlsson
Elsa-Brita Stjernberg
Elvy Carlsson
Eric Samuelsson
Eva Rydén
Flemming Åberg
Folke Ryberg
Gittan Sandelin

Gun Britt Wallin
Gunnel Aho
Gunvor Sjölin
Gurli Larsson
Gösta Hogander
Hanna Hallin
Henry Jacobsson
Inger Svensson
Ingrid Berglund
Ingrid Johansson
Jimmy voss
Joakim Berg
Josef Halasz
Lars Engman
Lasse
Lise-Lotte Magnusson
Lotta Malm
Majken Andersson
Margit Lindauer
Michael Bakke Jensen
Ragnar
Ragnar Olofsson
Ruth Friberg
Ruth Sjölund
Sonja Ohlsson
Stig Seevers
Sven Björk
Sven Erik Rutgersson
Sven Levin
Tage Bengtsson
Tage Ruckman
Tomas Bjernestad
Ulla ödman
Wally Ericson

Alf Mattsson
Ann Christine Engman
Bengt Engdegård
Bengt Olsson
Birgit Boström
Brudparet Kjellin/Berg-
gren
Elisabeth österberg
Erland Johansson
Gerhard Hansson
Ingegerd Larsson
Ingegerd Sandin
Inger Andréasson
Ingrid Johansson
Iréne och Peå Walton
Kerstin Lindbom

Lars Almquist
Marianne Ferm
Richard Wärendh
Rolf Nylén
Sonja Aronsson
Sören Bolander
Tage Wastegård
Torbjörn Eliasson
Torgny Larsson
Ulla Green
varbergs Sjukhus, 
Intensivvårdsavd.
varbergs Lasarett, 
Akuten
varbergs Sjukhus,  
Avdelning 5 A

I samband med högtidsdag har gåva skänkts 
till stadsmissionen:

givarservice
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korsordet

vinnare i Gatljus korsord 2 2013: Yvonne Armdal, Bockara,  
Karin Bengtsson, Borås, Gun-Marie Ljung, Torslanda.  
Skicka in ditt svar senast den 15 oktober till: Göteborgs kyrkliga  
stadsmission, Stigbergsliden 6, 414 63 GöTEBORG

Namn:....................................................................

Gatuadress...........................................................

Postadress............................................................

Förra numrets vinnare får Levande och döda i Winsford av Håkan Nesser i pris. Grattis!



grundfos, gu psykologiska institutionen

Företagsvänner på guld- och silvernivå samt Framtidspartner.

vill du bli Företagsvän kontakta: anette tingets 031-755 36 20, anette.tingets@stadsmissionen.org

TACK företagsvänner och partners som valt att stödja oss under 2013!

vi drivs av en god idé

idén att stötta 
människor som 
hamnat i utsatta 
situationer.


