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De flesta av oss får det ekonomiskt bättre. Vi har 

aldrig haft så många i arbete som nu. Sverige tuffar 

på i högkonjunktur. Men det är inte hela bilden. De 

människor som redan hade det tufft har fått det ännu 

tuffare. Mellan dem som har och dem som inte har finns 

en klyfta som blir allt vidare. 

De senaste åren möter Göteborgs kyrkliga 

stadsmission en grupp som ökar i antal för varje år. 

Barnfamiljer. Vi vill gärna tro att välfärdssamhället är 

så välgrundat att ingen faller igenom. Det är inte sant. 

Inte längre. Allt fler familjer har svårt att sätta mat på 

bordet till sina barn när månaden går mot sitt slut. Vi vet 

familjer där barnen inte har en egen säng eller ordentliga 

vinterkläder. Det blir också vanligare att barnfamiljer 

vräks och istället får placeras kortsiktigt på olika typer 

av boenden. Miljöer som många gånger inte är bra för 

varken barnen eller deras föräldrar. Göteborgs kyrkliga 

stadsmission hjälper dessa familjer varje dag året runt 

med akuta insatser, men också stöd för att nå långsiktig 

förändring. 

Utsattheten blir extra tydlig till jul. När barnen inte är 

i skolan ska fler mål mat ätas hemma och det finns inte 

ekonomiskt utrymme för julklappar. 

”Guds rike är nära” är den andra adventsöndagens 

hoppfulla budskap. En påminnelse om att det inte måste 

vara så här. Hoppet om att dem av oss som har det 

tuffast kan få det bättre, lever och gror som ett litet frö 

gömt i jorden även när samhället känns kallt. Men att 

göra verklighet av hoppet kräver tålmodigt arbete, som 

Jesus säger i Matteusevangeliet 13:33: ”Himmelriket 

är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått 

mjöl.” Den som brukar knåda sitt julbröd för hand, vet 

att det kräver ihärdighet. På samma sätt har Göteborgs 

kyrkliga stadsmission, sedan 50-talet, arbetat ihärdigt 

och tålmodigt för att sprida hopp och julglädje där det 

som bäst behövs. 

Förra året hjälpte vi ca 700 familjer med omkring 1100 

barn inför jul. Det kommer se likadant ut i år. Familjerna 

får hjälp med mat och julklappar. Omkring 1500 

personer kommer till S:t Johanneskyrkan i jul för att äta 

sig mätta och få vara del av en gemenskap.

Hjälp oss att sprida värme, hopp, trygghet, mättnad, 

gemenskap och frid i jul.

Tack för din gåva. Vi önskar dig en riktigt god jul!

”Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande knän. Säg till de 
förskrämda: ’Fatta mod, var inte rädda!’” Jes. 35:3-4


