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I krisen
spår
– En fin stund,
ackompanjerad av stadens
brus och buller.

– Kunderna är så glada
att vi finns.

I spåren av Corona-pandemin flyttar många
verksamheter ut. En av dem är våra soppmässor.

Butikschef Ida-Lina Frisell berättar mer om den
första tiden med MatRätt.
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Bli jourfamilj!
Räddningsmissionen vill skapa
goda förutsättningar för barn
och ungdomar som är i behov
av en trygg uppväxtmiljö. Vi
rekryterar, utreder, utbildar
och handleder familjehem och
jourhem som tar emot ett barn
i sitt hem.
Läs mer på
raddningsmissionen.se/
familjehem
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Gabriel har fått lägenhet!
Kanske känner ni igen Gabriel på bilden som vi skrev om i
höstas? Då var han strukturellt hemlös och flyttade runt på
olika vandrarhem. Han hade gått från att vara professionell
fotbollsspelare till hemlös fattigpensionär.
På bilden ser ni Gabriel när han kom till soppmässan och hade
sovit första natten i sin egen lägenhet! Ett förstahandskontrakt
som han till sist fick genom kontakt med Räddningsmissionen och
en av våra huvudmannakyrkor. Det var fantastiskt att få se honom
så glad, stolt och dessutom pepp på att få spela fotboll i solen!
Tack till alla inblandade som gjorde detta möjligt !

Medarbetare i detta nummer
Joachim Lundell, Emil Mattsson,
Eva Erlandsson, Kristin Carlsson,
Erika Persson & Erika Nordbring.
Bild omslag & ledare
Erika Persson
Prenumeration
Det kostar inget att få
DIN NÄSTA i brevlådan. Hjälp oss
gärna att sprida tidningen.
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Vill du ge en gåva till
Räddningsmissionen?
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441
Swish: 900 44 41

Vägen valde dig
Vi läste högt tillsammans en sida ur boken:
”Trött och ensam
Trött så sinnet värker.
Nedanför hällarna silar smältvattnet.
Fingrarna är stumma, knäna skälver,
det är nu, nu, du inte får släppa.
Andras väg har rastplatser i solen där de mötas.
Men detta är din väg,
och det är nu, nu, du inte får svika.
Gråt om du kan, gråt
men klaga inte.
Vägen valde dig- och du ska tacka.”

Nej jag vet, jag borde verkligen inte beklaga mig. Jag tillhör
inte någon riskgrupp, är inte rädd för viruset som sådant.
Ingen i min familj eller vänskapskrets har heller drabbats
hårt. Jag har ett jobb att gå till med en lön som kommer in i
slutet av månaden. Många lider svårt i dessa dagar - jag har
hittills klarat mig bra.
Samtidigt har det varit tuffa månader på Räddningsmissionen.
Såklart värst för de vi möter i våra verksamheter. Människor
vars oro, ensamhet, psykiska ohälsa ofta har förvärrats den
senaste tiden. Också på organisationsnivå har det varit tufft.
Vi har jagat skyddsutrustning till våra boenden, förändrat
våra arbetssätt för att minska risk för smittspridning, anställt
vikarier för att täcka upp för eventuell sjukskriven personal,
rekryterat volontärer som kan ersätta våra 70+-volontärer
som inte längre kan arbeta, suttit i otaliga digitala
beredskapsmöten. Och till det också hanterat ett stort
ekonomiskt hot: kommer våra insamlade medel på grund av
pandemin att minska? Kommer de privatpersoner, företag
och stiftelser som brukar ge rikligt till våra verksamheter att
vara att vara lika generösa i år?

Det är nu, nu, du inte får släppa. Det var precis de ord jag
behövde för att klara ytterligare en arbetsvecka av covid-19utmaningar på Räddningsmissionen. Vi får inte ge upp, nu
behövs vi mer än någonsin. Den nödlina som vi erbjuder för
så många människor, om det är någon gång den måste hålla
är det i kristider som dessa.
Det är nu, nu, vi inte får släppa. Och jag tror att vi är många
som behöver dessa ord idag. Sjukvårdspersonal som är
trötta så sinnet värker, riskgrupper i karantän som frestas
att lämna ensamheten, anhöriga som kämpar för att deras
covid19-smittade nära och kära inte ska ge upp, politiker
som trots omöjliga och svårtolkade prognoser ändå behöver
fatta rimliga och välavvägda beslut. Och alla vi andra som
på ett eller annat sätt ska hantera coronavirusets destruktiva
konsekvenser. Det är nu, nu vi inte får släppa.

Så även om jag kanske inte borde beklaga mig var det just det
jag gjorde för min erfarne vägledare för några veckor sedan.
Jag erkände för honom min längtan att ibland att bara fly
från ansvar, slippa all tyngd på axlarna, få sova lite bättre på
nätterna. Kanske är det dags att göra något annat nu, ägna sig
åt något lite enklare?
Då tog han fram den lilla skriften ”Vägmärken” från
bokhyllan. Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare
under 1950- och 60-talet, skrev under sitt liv en slags
reflekterande minnesanteckningar som blev kända och
publicerade först efter hans död. I texterna skildras på ett
naket och utlämnande sätt Hammarskjölds brottningskamp
med sig själv och med Gud.

Min egen återkommande flyktdröm handlar om att börja
jobba som kantor i någon landsbygdsförsamling och
cykla mellan kyrkliga begravningar och bröllop. Jag hade
säkert älskat det! Men ingenting går ju ändå upp emot
Räddningsmissionen … Så därför väntar jag med att försöka
uppfylla den drömmen. Vägen valde dig - och du ska tacka.
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– Trots att vi tar emot runt 30 pall med mat i
veckan täcker det inte behovet för kunderna,
säger Ida-Lina. Grönsaker, fryst mat och
mejeriprodukter har vi mycket av just nu,
men ändå töms hyllorna snabbt.
Ida-Lina berättar att det idag finns
matfattigdom i olika former bland utsatta
människor i Göteborg.
– MatRätt hjälper de som har en väldigt låg
inkomst. Här har man möjlighet att själv

”

Här har man
möjlighet att själv
välja vilken mat
man vill ha, utan
att behöva känna
att pengarna inte
räcker till, säger
Ida-Lina.

Axfood (Hemköp, Willys, Tempo, Dagab) är medgrundare
till MatRätt och Willys har skänkt hela butiksinredningen
och deras team var också med och byggde butiken.

MATRÄTT / TEXT: KRISTIN CARLSSON / FOTO: ERIKA PERSSON

Ida-Lina Frisell
Butiikschef MatRätt

Smakstart för nya
matsvinnsbutiken

I mitten av mars öppnade MatRätt, Göteborgs första social supermarket. Målen med
butiken är att minska matsvinn, bekämpa matfattigdom och erbjuda arbetsträning. Det
erbjuds medlemskap för personer med låg inkomst och som har svårt att få matpengarna
att räcka till. Medlemmar får handla för en tredjedel av priset jämfört med i en vanlig butik.
Sedan MatRätt öppnade har butiken hela 1300 medlemmar. Detta visar att det butiken
fyller ett stort behov.
När den här texten skrivs har butiken
varit öppen i fem veckor. Allt har gått
över förväntan, berättar butikschef
Ida-Lina Frisell. Hon säger att det har
kommit in fler medlemsansökningar
än vad man räknat med. Däremot har
matdonationerna i och med Covid19-pandemin minskat.

– Bunkrandet av mat samt
svårigheten att hinna med att möta
vanliga matbutikers beställningar har
gjort att matsvinnet till MatRätt från
livsmedelsgrossisterna blivit eftersatt,
berättar Ida-Lina. Därför är vårt
sortiment lite mindre varierat än vad
vi önskar. Men det har varit många
fantastiska dagar här så långt.
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Här kan kunderna handla vad de
vill
Ett långsiktigt mål med butiken är att
ha ett sortiment som täcker de behov
butikens målgrupper har. En stor del
av kunderna kommer från länder
och kulturer som har helt andra
matvanor än vad vi har i Sverige.

välja vilken mat man vill ha, utan att behöva
känna att pengarna inte räcker till, säger hon.
Genom att erbjuda detta istället för färdiga
matkassar ger vi kunderna en större frihet
och mer kontroll över sina egna liv.
I butiken genomförs ungefär 1000 köp
i veckan och de flesta av kunderna är
återkommande.
Arbetstränare och volontärer bland
personalen

På MatRätt arbetar anställd personal tillsammans med
arbetstränare och volontärer.

Bland personalen finns sju personer som
gör sin arbetsträning i butiken, men
förhoppningen är att kunna ta emot dubbelt
så många innan årets slut.
– Tanken är att de som arbetstränar hos oss
själva ska kunna ta sig vidare till ett arbete
som gör det möjligt till självförsörjning och
en bättre självkänsla, förklarar Ida-Lina.
Sedan försöker vi också lära dem att laga
hälsosam mat för en liten peng i vårt kök.

Flatås Torg,
Synhållsgatan 14.
Måndag – fredag,
12:00 – 17:30

I butiken finns också flera volontärer.
– Den sista tiden har vi ökat rejält, från 10
till 25 volontärer. Vi finns för varandra och
på MatRätt kan vi anpassa uppgifter efter
förmåga, ett bättre team kan vi ju inte vara,
säger Ida-Lina nöjt.

Läs mer på raddnnigsmissionen.se/maträtt
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Hoppas på fler matdonatorer

Vad betyder
MatRätt för dig?
”Det är onödigt att slänga
mat så det är bra att bra
att matsvinnet kan säljas
till personer”
Viktor, arbetstränare MatRätt

”Jättemycket. Det är bra
att det är billigt, vi köper
mycket för familjen. Vi
har letat länge efter en
billigare affär”
Kund, MatRätt

Ida-Lina och hennes kollegor
arbetar för att MatRätt ska
bli ett förstahandsval när det
gäller att hantera matsvinn från
livsmedelsgrossister och matbutiker.
– Vi vill skapa kontakt och bra
relationer med både befintliga och
nya företag. Om butiken får fler
matdonatorer så skulle vi kunna
öppna fler butiker i framtiden,
vilket skulle hjälpa fler människor i
ekonomisk utsatthet och samtidigt
sysselsätta fler som står långt från
arbetsmarknaden.
För att minska smittspridningen
av Corona-viruset har en ny typ av
säkerhet fått fokus i butiken berättar
Ida-Lina.
– Ja, normalt sett är det fokus på
livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö
och risker med att hantera pengar
när man bedriver den här typen av
verksamhet. Covid-19 kräver att vi
dessutom nu har ett stort fokus på
att minska risken för smittspridning.
Tyvärr har det lett till att kreativa
idéer vi har för butiken får vänta,
säger hon.
Positiv utveckling för MatRätt
Ida-Lina ser positivt på framtiden för
MatRätt.
– Kunderna är glada och visar
en tydlig uppskattning över att vi
finns. Vi kommer att ta emot 300
ton matsvinn innan året är slut och
medlemsantalet fortsätter öka.
Hon medger att jobbet varit intensivt,
men också stimulerande.

”Det är roligt att vara
volontär och det är bra
att ekonomiskt utsatta får
köpa mat till bra priser. ”
Arjan, volontär MatRätt
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– Det har varit intensivt, men inget
har överraskat. Jag kommer till
jobbet med energi och går hem
efter jobbet med energi. Jag har
längtat efter att få jobba med dessa
områden, att använda min kunskap
och kompetens samtidigt som jag får
möjlighet att samverka och nätverka
med människor med stora hjärtan,
säger Ida-Lina.
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Den 13 mars invigdes MatRätt. Trots lite regn blev
det en festlig dag med tal av Räddningsmissionens
styrelseordförande Joakim Hagerius, vår direktor
Emil Mattsson, biskopen i Göteborgs stift Susanne
Rappmann och Willys VD Thomas Evertsson. Inne i
butiken bjöds det på lite tilltugg och kaffe och kören
från Linneakyrkans musikprojekt sjöng och spelade.

TESTAMENTE / TEXT: JOACHIM LUNDELL / FOTO: ERIKA PERSSON

– Jag tror det var viktigt för Martin att en
Göteborgsbaserad organisation med en genuin
historia, skulle få ta del av hans arv. Där passar
Räddningsmissionen perfekt, säger storebror
Urban Grelsson.

Martin Grelsson
15 juli 1967 - 4 juni 2019

står: ”Martin var en person med
stort hjärta och var viktigt för
arbetsgruppens goda stämning.”

Ett enkelt liv som
som fick betyda mycket
I början av sommaren 2019 avled Martin Grelsson hemma i lägenheten i Hammarkullen. Han
blev 51 år. Trots att han levde ett enkelt liv lämnade han efter sig en stor summa pengar som
Räddningsmissionen har fått ta del av. Här berättar storebror Urban om Martin.
Martin Grelsson föddes sommaren
1967 med ryggmärgsbråck och var
förlamad från midjan och neråt.
– Jag kommer ihåg hur han studsade
fram på sina kryckor, berättar
Urban och visar ett gulnat foto från
70-talet på två ljushåriga killar i
sommarkläder.
Urban berättar att de flyttade
från Kortedala till en trea i
Hammarkullen.

Efter grundskolan gick Martin
på Schillerska gymnasiet. Och i
25-årsåldern tvingades han byta
kryckorna mot en rullstol.
– Man kan få allvarliga biverkningar
och så efter ett ryggmärgsbråck,
men det hade aldrig Martin, berättar
Urban.
Jobbade på Tullverket och
Mölndals museum
Martin har jobbat på Tullverket, men
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de senaste 20 åren var han anställd på
Mölndals museum.
– Han var en uppskattad kollega
där, säger Urban. Han hade ett stort
intresse för nutidshistoria och var
mycket allmänbildad. Han jobbade
med digitalisering av museets
samlingar och var även med och
bearbetade utställningstexter
och mötte besökarna i olika
sammanhang.
I en minnestext från museet

han det, men jag visste inte hur han
hade fördelat pengarna.

Själv levde Martin ett tillbakadraget
liv och bodde hela tiden kvar
hos sin mamma i lägenheten i
Hammarkullen.

Det visade sig att
Räddningsmissionen fått en del av
pengarna och att organisationen
Mind, som arbetar mot psykisk
ohälsa, fått en del.

– Personalen visade mig en stor
skraprand i deras diskmaskin.
De berättade att Martin, trots sitt
funktionshinder, gärna plockade in
disken, men att hans rullstol lämnade
dessa märken. Martin ville alltid
hjälpa till och tänkte mer på andra än
på sig själv.

– Ja, det var svårt att få med Martin
på resor eller andra aktiviteter, säger
Urban. Utanför arbetet gillade han
att läsa. Gärna historiska böcker. Han
skötte sig själv och klarade nog mer
än vad man kunde tro. Han klippte
sig själv och kunde laga mat, även
om mamma stod för det mesta av
matlagningen hemma.

– Jag tror det var viktigt för Martin
att en Göteborgsbaserad organisation
med en genuin historia, skulle
få ta del av hans arv. Där passar
Räddningsmissionen perfekt,
säger Urban. Nu när jag har sett
ert fantastiska arbete förstår jag att
ni bidrar med någonting väldigt
värdefullt och bra för samhället.

Vi på Räddningsmissionen är
tacksamma över att Martins
omsorg om andra nu får leva vidare
även efter hans död. Tack vare hans
testamente kan vi arbeta för att
fler människor ska kunna ta sig ur
ett socialt utanförskap och leva ett
värdigt liv. Tack Martin. Vila i frid.

Skänkte till Räddningsmissionen
och Mind

4 juni förra året ringde Urbans
mamma och berättade att hon inte
fick liv i Martin.

Martins enkla liv gjorde att hans
besparingar så småningom växte.
– Jag vet att han hade hjälp av sin
bank med att placera pengarna och
det växte nog rejält under åren. Men
jag uppmanade honom också att
skriva ett testamente och ge bort en
del av pengarna till något som han
tyckte om. I januari förra året gjorde

– Jag ringde 112 och åkte dit direkt.
Men jag kom försent. Efter ett helt
stillasittande liv orkade hans kropp
inte mer, berättar Urban.
Urban avslutar med att berätta om
ett besök på Mölndals museum strax
efter Martins död.
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Vill du veta mer om hur man
kan testamentera pengar till
Räddningsmissionen?
Läs mer på
raddningsmissionen.se/
testamente
Kontakta vår givarservice.
Telefon: 031-712 12 00 Mail: info@
raddningsmisssionen.se

Hjälp oss hålla igång
vårt arbete genom
Coronakrisen!
I skuggan av Corona-pandemin står vår stad just nu inför extrema utmaningar. Och värst
drabbas hemlösa, barn, fattiga, papperslösa och andra socialt utsatta människor. Nu
behöver de vår hjälp mer än någonsin. Var med och stötta människor i utsatthet genom
coronakrisen!
Vi behöver resurser för att hitta kreativa lösningar som hjälper utsatta människor i
Göteborg genom coronakrisen. Här är några exempel på vad vi gör just nu:

Vårt frukostkafé Vasa serverar
sin frukost utomhus och
lämnar ut entrébiljetter till
Valhallabadet eftersom
de inte har möjlighet att
erbjuda inomhusdusch.
Även våra veckomässor
firas utomhus.
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Tillsammans med Erikshjälpen har vi fått medel
från Radiohjälpen för att starta Studiestunden
Distans. Ett projekt där äldre i riskgrupp blir
läxhjälps-volontärer digitalt för elever i och
utanför Göteborg. Genom
detta hoppas vi kunna
bryta isolering och
ensamhet hos våra
äldre volontärer
samt ge hjälp med
motivation och
läxläsning till elever
som inte kan få det
stödet i hemmet.

1
2

Familjehemsverksamheten
har startat en rekrytering av
nya jourfamiiljer. På grund
av isoleringen i och med
covid-19 ökar utsattheten för
barn som lever i familjer med
våld. Vi vill vara förberedda
på att ta emot utsatta barn
och vi förutspår att kommer
att behövas många nya familjer
den närmsta tiden.
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Engångsgåva
Swish: 900 44 41
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441

Månadsgivande
Ett månadsgivande betyder att mesta
möjliga del av din gåva går direkt till
vårt sociala arbete. Läs mer på www.
raddningsmissionen.se/manadsgivare.

Testamente

3

Soppmässorna som vi brukar
ha i Matteuskyrkan och
Betlehemskyrkan firas nu
utomhus. Ett sätt att fortsätta
skapa tillfällen att möta
varandra och
Gud.

Jourboendet 35:an håller
fortsatt öppet. Personalen
möter mycket oro då många
gäster tillhör riskgruppen
och ändå tvingas röra sig på
offentliga platser. Här ägnas
mycket tid åt att samtala och
informera och man delar även ut
kit med vatten och servetter för att
gästerna ska ha möjlighet att tvätta
händerna under dagarna.

sätt att
stödja oss

Genom att skriva in Räddningsmissionen
i ditt testamente kan du vara med och
göra skillnad i människors liv även efter
din bortgång. Att upprätta ett testamente
är enkelt och du kan själv bestämma hur
dina tillgångar ska fördelas.

Skatteavdrag
för gåvor
Vi håller
våra öppna
mötesplatser
öppet tills
vidare med
försiktighetsåtgärder. En
viktig uppgift där är att
informera våra målgrupper på
olika språk om hur de kan agera
för att undvika att bli smittade,
minska smittspridning och vikten
av eget ansvar.

!
?
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Nu kan du få skattereduktion på gåvor
till Räddningsmissionen. Avdraget
omfattar 25% av gåvor på minst 200 kr
som är skänkta vid ett och samma tillfälle
och minst 2 000 kr totalt under ett år.
Skatteavdraget kommer sedan på din
slutskattsedel. Läs mer på vår hemsida.

Kontakta oss
Kontakta oss om du har frågor:
info@raddningsmissionen.se
031-7121200

”När vi i framtiden pratar om den här speciella
våren tror jag att det är detta som jag kommer att
minnas starkast. Soppmässorna vid trädet. Glädjen
i att möta blicken hos någon som vill en väl”
– Eva Erlandsson, diakon Gatukyrkan.
12
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TACK företagsvänner!

KRÖNIKA

Att arbeta med social hållbarhet blir viktigare och viktigare för alla företag. Ett företagsengagemang är också ett
bra sätt att samla anställda kring en gemensam fråga. Som företagsvän kan man skänka pengar eller varor, eller
bidra med sin kompetens eller tid.

Huvudpartners
Alexandersson Fastigheter • Axfood • Axfoundation • Elof Hansson • Fiskebäcksloppet
Göteborgs-Posten • Liseberg • Menigo • PEAB • Svenska Mässan & Gothia Towers • Wallenstam

Företagsvänner guld

Företagsvänner silver

Appva AB		

Arcam AB			

BIC

Beiersdorf

Glimstedt

Ektank

Husvärden		

FB Bostad

Inter Terminals

Frejs Revisorer		

Klädesholmen Seafood

Greencarrier

Lindome Second Hand

ICA Supermarket Åkered

Metabolt Center

Järven Healthcare

Sandryds

Jysk

Sko-Boo

Kjellberg & Möller

Taxi Göteborg

Lindfors Arkitektkontor 		

Wallstreet Media

Markera Mark

Företagsvänner brons

Juridiska Byrån

Proprius förvaltning

BKK Betongkonsulten		

Järnartiklar

Recorded Future

Clarion Hotel Post		

Klädkällaren

Rotary Frölunda

Coldforce			

Kylpanel		

Rotary Gamlestaden

Collector AB			

Landvetter Elkraft

Rotary Örgryte		

Erséus Arkitekter		

LPE Sverige AB		

SKF

FAB Agency

Lundin Revisionsbyrå		

Skyltkoncept

Furetank Charter AB			

Luxlight			

Svenska Orient Linien

GAIS		

Majornas grafiska

Teleperformance

Global Business Gate Project

MCR AB

TMP

Gärdhagen akustik			

MJ Bok & Media

Trigger Company

Göteborgs Hamn

Nordstan

Tärntank

Hagmans kyl

Odd Fellow Rebeckaloge 41

Understandit

Hammarviken Företagsutveckling Hansen

Odd Fellow Rebeckaläger 2
Odd Fellow Brödraloge 50

Yogayama

Hede Fashion Outlet

Företagsvänner

Odd Fellow Rebeckalogen 79

BK Häcken

Perse kommunikation

Bosseblom

Randstad

Brännö fotvård

Rotary Frölunda

Buslandet

Rotary Majorna

Dagab

SBAB

Din Bil

Sirius Shipping

Donsötank Rederi AB

SJ

Essity

Slottsskogens vandrarhem

Excelspecialisten

Sportson		

Gunnar Karlsen Sverige AB

Technogarden

Liba bröd

Tulip Food Company

Manpower

Unitrafo

Marsh Sweden

Valhallabadet

Newbody

Platzer				
S:t Lukas
VBK
Västsvensk Fuktteknik

Olj Ola 			

Bollen och mässan vid trädet

Bli företagsvän!
Är du intresserad av ett
samarbete och vill ha mer info om
vad det innebär att bli företagsvän till
Räddningsmissionen?
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Eva Erlandsson
Diakon och verksamhetsledare
för Gatukyrkan

Kontakta Johanna Salenfalk
johanna.salenfalk@
raddningsmissionen.se
0721-454228

Sedan kom soppan. Pastorn talade om att vila på
gröna ängar. Någon sjöng en sång om sin gamla
pappa. Vi bad för världen, för Göteborg och för oss
själva.

Det dök upp en boll någonstans ifrån. En sådan där
plastboll man kan köpa billigt på stormarknader och
barn brukar spela fotboll lite varstans med.
Det var tisdag och vi hade samlats i parken mittemot
Matteuskyrkan. Det är där vi firar våra Soppmässor
nu under Corona-tiden. Vi sätter upp ett kors i ett
träd, dukar upp ett serveringsbord med soppa i mugg
och smörgåsar i en plastpåse. Alla tvättar händerna
med handsprit och vi står inte så nära varandra. Men
vi ses, sjunger och ber och det är värt så mycket.

En liten flicka, kanske 10 år, kom förbi och frågade:
”Är det här en slags sommarfest? Kan jag vara med?”
Jag svarade: ”Det är det nog. Välkommen.”
När vi i framtiden pratar om den här speciella våren
tror jag att det är detta som jag kommer att minnas
starkast. Soppmässorna vid trädet. Glädjen i att möta
blicken hos någon som vill en väl. Och en ensam boll
som ligger kvar i parken när alla har gått hem.

Bollen började passas mellan olika människor. Det
var männen från Aleppo, som flytt kriget och aldrig
missar en mässa. Det var kvinnan som älskar att
dansa och det var hon som är korttidspermitterad
från kontoret. En hund tittade nyfiket på. Husse är
inte hemlös längre och vi märker hur mycket lugnare
och gladare hunden har blivit. Nu sover de båda gott
om nätterna.

GATUKYRKANS MÄSSOR HAR FLYTTAT UT:
Tisdagar kl 18:00 i parken utanför Matteuskyrkan. Soppa
och mässa. Djurgårdsgatan 17 i Majorna .

Och så var det alla vi andra. Kanske 25-30 personer.
Om vi blir för många kommer vi att göra fler ringar
och sprida ut oss i parken. Den är stor. Någon visade
prov på skickligt bolltrixande. Man anar en bakgrund
med mycket bollspel. Kanske i ett annat land, en
annan tid. Vi tog inte i varandra, men blickarna
möttes och det var så fint. Vi behövde det.

Fredagar kl 10:30 i Hagaparken. Endast mässa.
Vi kommer vara utomhus varje vecka fram till
midsommar så länge vädret är okej, myndigheterna inte
avråder och att vi som arrangerar mässan är friska.
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Vårt arbete kan aldrig
bli helt digitalt.

Swisha din

gåva till

900 44 41
Varmt tac
k!

I skuggan av Corona-pandemin står vår stad just nu inför
extrema utmaningar. Och värst drabbas hemlösa, barn, fattiga,
papperslösa och andra socialt utsatta människor. Nu behöver de
vår hjälp mer än någonsin. Var med och stötta människor i utsatthet
genom coronakrisen!

Läs mer på raddningsmissionen.se

