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– När man flyttar ofta gör
man sig av med nästan allt.

–Vi hjälper till att skapa
trygga barn.

Möt Gabriel, som tvingas flytta runt bland tillfälliga
boenden.

Karin träffar varje vecka några av Göteborgs
hemlösa barnfamiljer.
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Aktuellt

Ledare

Ett uppdrag på liv och död
Novembermorgonen är mörk och regnig. Jag sitter på spårvagnen, på väg in mot
stan för dagens arbete och möda. Vagnen är full av människor, allmänt håglösa eller
i djup koncentration - inte enkelt att säga. Som en tyst sammanbiten armé färdas vi
långsamt framåt till nästa slag. Om några timmar sitter vi i samma vagn igen, fast åt
motsatt håll. Hem för att steka den där falukorven, fixa köket och få någon timmes
ledighet framför tv:n eller på löpbandet. Och efter några timmars sömn är det dags
igen då nästa dag tar vid.

Hyr ut genom
Hjärterum!

Julhandla i vår
gåvoshop!

Har du ett rum, en källare eller
kanske ett fritidshus som du
inte använder? Hyr ut till oss!
Hjärterum är ett projekt för
att motverka den stigande
hemlösheten. Via Hjärterum
kan du hyra ut i andrahand på
ett tryggt och smidigt sätt, då
Räddningsmissionen står som
garant på kontraktet. Läs mer
på www.hjarterum.com

I vår gåvoshop köper du de
perfekta julklapparna! Välj
bland olika gåvor för olika
verksamheter: en grötfrukost,
ett klädpaket, eller en matpåse
till en utsatt familj. För varje
gåva får du ett fint gåvobevis.
Gåvobeviset skriver du sedan
ut själv eller så kan du få det
hemskickat via vanlig post.
raddningsmissionen.se/shop
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Bli familjehem!
Räddningsmissionen vill skapa
goda förutsättningar för barn
och ungdomar som är i behov
av en trygg uppväxtmiljö. Vi
rekryterar, utreder, utbildar och
handleder familjehem som tar
emot ett barn i sitt hem.

I höst fick jag erfara just detta, en god vän som tvingades avsluta sitt jordeliv alldeles
för tidigt. Den förbannade cancern slet till sig ytterligare ett oskyldigt offer. Men
trots den bottenlösa smärtan och sorgen blev begravningsgudstjänsten sällsamt
ljus. Allas mobiler avstängda - bara en sån sak. Vi var där. Och Jenny var med oss
genom att vi fick följa hennes noggrant nedtecknade instruktioner för gudstjänsten.
Hon berättade för oss att hon var tacksam för det liv hon fick och att hon fick lämna
den här världen utan bitterhet och ouppklarade relationer. Och trots den Gud som
inte gjorde Jenny frisk anade vi alla närvaron av något större, något som inte kan
förklaras, någon som bär.

Vill du veta mer?
Läs mer på
raddningsmissionen.se/
familjehem

Vill du ge en gåva till
Räddningsmissionen?
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-441
Swish: 900 44 41

Jag tänker på alla människor vi möter genom Räddningsmissionen. På gatan, i
mötesplatser, härbärgen och andra boenden. Överallt människor som på olika sätt
pendlar mellan liv och död, hopp och förtvivlan. Som törstar efter bekräftelse och
ger en kram åt en okänd.

Emil Mattsson,
Direktor

I alla dessa verksamheter är smärtan och ångesten nära, men inte sällan också
hoppet och glädjen. Igen, den koncentrerade tillvaron. Kanske är det den som är
hemligheten bakom att de av oss som arbetar där, anställda och volontärer, ofta trivs
så bra. Uppdraget är på liv och död, att hjälpa människor att resa sig genom att finna
mening och livslust.
Och är det inte just detta som är julens stora under? I ett stall i Betlehem väcktes
plötsligt hela mänskligheten ur sin slummer. Till oss som vandrade i mörkret tändes
en strålande stjärna. Evighet och verklighet koncentrerad i en liten krubba. Gud som
ett litet nyfött barn - vilket mirakel!
Tack till er alla som bidragit till vår verksamhet under året som har gått. Tänk gärna
på oss alldeles särskilt nu inför julen. Mer än någonsin behöver vi resurser att kunna
göra det vi vill, skapa ett medmänskligare samhälle.

Prenumeration
Det kostar inget att få
DIN NÄSTA i brevlådan. Hjälp oss
gärna att sprida tidningen.

Kontrollerad och godkänd av
Svensk Insamlingskontroll
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Men så händer det ibland att vi blir rubbade ur vardagens slummer och
förutsägbarheter. En ny människa blir född in i världen. Eller en annan som tvingas
lämna. En ny kärlek får hela världen att stråla. Eller en skilsmässa som river upp
hela livsväven. Drömtjänsten eller arbetslösheten. Sjukdomen eller friskförklaringen.
När sådant händer - oavsett på gott eller ont - gör det någonting med oss. Som om
tillvaron plötsligt krymper ihop. Blir synlig i koncentrat.

Gud välsigne oss alla!
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”Räddningsmissionen
är nästan den enda
vänskap jag har.”

Gabriel bor på ett vandrarhem en vecka
i taget. Sedan måste han söka sig till ett
nytt ställe. Sina saker har Gabriel i ett
källarförråd hos en bekant. – När man
flyttar runt kan man inte ha en massa
saker, säger han.
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Från professionell fotbollsspelare till
hemlös fattigpensionär
Det var flera år sedan jag mötte Gabriel första gången på Räddningsmissionens
frukostcafé. Ofta hejar vi lite kort i vimlet men den här dagen har vi bokat träff för att han
ska berätta mer om sitt liv och varför han idag saknar en bostad.
– Jag kom till Sverige som
fotbollsspelare i början av 70-talet.
Jag var ung, och ganska duktig. Jag
spelade professionellt i olika lag i
flera länder.

av 90-talet bodde han med sin fru
och deras tre söner i en lägenhet
på Götabergsgatan. De väntade sitt
fjärde barn då Gabriel blev erbjuden
ett nytt, intressant tränarjobb i USA.

Ursprungligen kommer Gabriel från
Holland, Uruguay och USA.

– Vi bestämde oss för att flytta, att ta
chansen. Vi blev tvungna att säga upp
lägenheten. Att hyra ut i andra hand
för en längre tid var inte möjligt.

– Vi flyttade runt. Mina föräldrar var
missionärer.
Gabriel blev svensk medborgare
1979. Efter den egna
fotbollskarriärens slut har han mest
arbetat som fotbollstränare och lagat
mat på kommunala förskolor. I slutet

Några år senare återvände
föräldrarna och den yngste sonen till
Sverige. Gabriel hade fått problem
med ryggen och hade svårt att klara
arbetet. De äldre barnen stannade
kvar hos släktingar.
6

– Men Sverige hade förändrats. Det
hade blivit så mycket svårare att få
tag i en bostad. Vi hade ett litet barn,
men blev hänvisade till vandrarhem.
Vi ställde oss i bostadskö och
började dra oss fram på olika
andrahandskontrakt.
Bor på vandrarhem i delat rum

Idag bor även yngste sonen i USA.
Själv är Gabriel ålderspensionär och
utan bostad. För närvarande bor han
på vandrarhem. Det kostar 270 kr per
natt i delat rum. Ett enkelrum skulle
kosta 500 kr.

– Att ha ett eget rum skulle betyda

mycket för sömnen och min hälsa, men jag klarar inte det med
min pension på knappt 10 000 kr, säger han.

FAKTA HEMLÖSHET

På vandrarhemmet vill de inte att man bor mer än en vecka i taget.
Sedan får man söka till ett nytt ställe. Vandrarhemmet vill inte
ha långgäster, att det ska kännas för permanent. Sina saker har
Gabriel i ett källarförråd hos en bekant.

I Göteborg lever 252 barnfamiljer
och 618 barn i akut hemlöshet och
bor i tillfälliga boendelösningar.
Av dessa saknar 83 procent social
problematik, nästan alla är födda
utomlands och de flesta har
invandrat från länder utanför Europa.

– Jag har inte så mycket saker längre. När man flyttar ofta gör man
sig av med nästan allt.
Gabriel röker eller dricker inte. Han lider inte av psykisk ohälsa
men har problem med sin rygg.
– Jag behöver gå till gym och jag promenerar mycket. Jag är en
idrottsmänniska.
Ingen hjälp från socialtjänsten

I den kommunala bostadskön har Gabriel stått ganska länge. Först
6 år, sedan åkte han ur för att de ändrade reglerna. Man skulle
regelbundet betala en avgift för att behålla sin plats, men den
informationen missade Gabriel. Nu har han stått ytterligare 6 år. På
Boplats säger de att det kan ta lika många år till. Med Gabriels låga
inkomst finns det inte många lägenheter som kan bli aktuella.

Från socialtjänsten kan Gabriel inte få någon hjälp. Han är en frisk
pensionär med stadig inkomst. Boendefrågan är något han ska
klara själv säger de.
Gabriels berättelse är ett exempel på hur den strukturella
hemlösheten kan se ut. När det enda problemet är att det finns för
få bostäder som någon med låg inkomst har råd med.
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Totalt är 3 068 hushåll med 3 489
vuxna och 1 526 barn hemlösa. De
mest förekommande orsakerna till
att personer är hemlösa är missbruk
och psykisk ohälsa. Därefter följer
personer som saknar förankring på
bostadsmarknaden, exempelvis
nyanlända. Även våld i nära relationer
är en vanlig orsak till hemlöshet där
de flesta är kvinnor med eller utan
barn.
Göteborgs Stads senaste kartläggning av
hemlöshet (april 2019)

Jag frågar vad Räddningsmissionen betyder för
honom.
– Räddningsmissionen har hjälpt mig med
många saker. Som att kontakta läkare och att
ansöka om pension. En gång följde diakonen
med mig till hyresnämnden när den som hyrde
ut en lägenhet till mig ville ha massa pengar och
anklagade mig för saker som jag inte hade gjort.
Det är viktigt att inte behöva vara ensam i en
sådan situation.
– Räddningsmissionen är nästan den enda
vänskap jag har. Jag känner mig trygg
på Soppmässorna. Jag går både till den i
Betlehemskyrkan och den i Matteuskyrkan.
Jag kan höra av mig till diakonerna eller gå till
frukostcaféet och träffa dem.

”Jag har ätit mycket på Räddningsmissionens
frukostcafé. Där får man bra mat och ett väldigt
bra bemötande. De som jobbar där tar sig
alltid tid att prata om man behöver det. De kan
hjälpa en med vad man har för möjligheter när
det gäller boende eller att få tag i pengar till
medicin t ex.”

Om någon som läser detta har en lägenhet att
hyra ut till Gabriel hälsar han att han är mycket
intresserad.
– Jag tror på Gud. Jag får lämna också den här
situationen till honom.

”Jag pantar burkar och klarar mig själv. Går
mycket på bibliotek och ser filmer på mobilen.
Frukosten på caféet är jättebra och man kan
värma sig där. Jag brukar duscha och tvätta
mina kläder. Ibland har jag fått kläder. De har
haft bra jackor men sällan bra skor och det
är något man verkligen behöver när man går
mycket.”

Kvinna, 29 år. Ensamstående mamma.
Arbetslös och skuldsatt, men numera drogfri.

Man, 43 år. Hemlös sedan många år.
Sover i tält, ibland hos kompisar.

Årets bästa julbord!
Varje år i ca 15 år har Räddningsmissionen anordnat en julfest
för våra gäster på vårt frukostkafé. Det brukar komma ca 200
personer och vi bjuder på en jultallrik, lite vila och gemenskap,
några julsånger och en julklapp till alla, såklart!
”Julen är en laddad tid för människor i hemlöshet . Det känns bra
att få ordna en riktig fest för våra gäster med bordsservering och
julklappsutdelning. De börjar fråga om festen redan i oktober”
säger Siv Boqvist som jobbar på frukostcaféet.
I år är julfesten den 13 december.

Vill du vara med och bidra till
julbord för hemlösa?
Ge bort ett julbord som julklapp och köp
ett gåvobevis i vår gåvoshop.
raddningsmissionen.se/shop
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Julklappsinsamling
på Gothia Towers

- Vi hjälper till att
skapa tryggare barn.

Alla familjer i Göteborg har inte råd eller möjlighet att köpa
julklappar. Därför arrangerar vi även i år en julklappsinsamling
tillsammans med Gothia Towers. Tillsammans vill ge fler
familjer möjligheten att få en god jul, med julklappar. Vi vill
helst ha presentkort (Nordstan, Frölunda torg, Allum, Bio
etc.). Julklapparna går i första hand till behövande barn i
Göteborgsregionen. Förutom Räddningsmissionens egna
verksamheter delas de även ut till omkring 20 olika föreningar,
organisationer och kyrkor.
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I Göteborg lever 618 barn i akut
hemlöshet. Anledningen är främst
att det finns för få bostäder.
Barnen lever med sina föräldrar
och har egentligen ingen annan
problematik än att de hamnat
utanför bostadsmarknaden.
Barnfamiljerna lever inte på gatan utan
har tak över huvudet. Att vara hemlös handlar
om att ständigt flytta runt och skapar oro och
otrygghet hos barnen och deras familjer.

När: Öppet alla dagar 15/11 – 15/12
Hur: Presentkort, biocheckar och dylikt. Inga inslagna
julklappar.
Var: I lobbyn på Gothia Towers
Frågor? Kontakta Joachim Lundell: joachim.lundell@
raddningsmissionen.se

Karin Antonsson träffar varje vecka några av dessa barn på ett
par av kommunens jourboende.
– Familjerna som vi träffar är nya i Sverige eller så har de bott
här länge men aldrig haft ett förstahandskontrakt. Det kan i sin
tur bero på att man inte förstår bostadssystemet i Sverige och
att man har socialbidrag som enda inkomst.
Den osäkra boendesituationen skapar mycket otrygghet.
– Många barn vi möter upplever mycket stress. Ofta blir
relationen med oss vuxna som kommer väldigt betydelsefull.
Vi får ett förtroende som blir viktigt att förvalta väl.
När Karin och någon volontär från Räddningsmissionen
kommer brukar de spela spel, lägga pussel eller hjälpa till med
läxor och språkträning. Det är populära besök som barnen ser
fram emot.
En bostad är inte bara tak över huvudet, utan en trygg punkt i
livet, konstaterar Karin.
– Vi kan inte lösa bostadsfrågan åt familjerna. Det vi kan
göra är att förenkla deras vardag, att erbjuda en trevlig
stund ett par gånger i veckan och att vara deras röstbärare
i samhällsdebatten. På lång sikt hoppas jag att vi bygger
förtroende för samhället och hjälper till att skapa tryggare
barn.

”

Vi är nio personer i min familj och
har bott här i 6 månader. Min ena
storasyster bor på ett annat boende
med sin dotter. Jag hade velat att de
bodde med oss. Men vi bor trångt, det
är dåligt att det är trångt.
Jag har många kompisar här, det är bra.
Och att Räddningsmissionen kommer
varje vecka. Vi hittar på saker, de är
snälla.
Jag går i skola. Den ligger nära, men jag
har bytt skola tre gånger.
Mest av allt önskar jag att pappa ska
komma också. Så att alla kan vara
tillsammans.
Flicka 11 år. boeonde på jourboende,
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Det är bra att Räddningsmissionen finns. Jag
har gått här länge, har levt på socialbidrag och
nu är jag fattig pensionär. Jag säljer tidningen
Faktum och brukar gå till cafét och äta innan
jag ska ut och sälja.

När jag blev vräkt hjälpte Räddningsmissionen
mig jättemycket. Första året som hemlös
bodde jag i tält, trappuppgångar och hos
kompisar. Här har jag fått hjälp att ringa
Familjebostäder. De har också följt med mig till
socialtjänsten. Det har inte hjälpt direkt, men
då slapp man gå själv.

Man, 65 år. Har varit hemlös i ett halvår.
Sover han enstaka nätter akutboenden eller
hos någon kompis.
11

Kvinna, 54 år. Hemlös sedan 4 år.
Lever på sjukpension.

Krönika

Strävan efter vila
Det är måndag morgon och folk köar för mat på frukostcafét. Stora grytor med
havregrynsgröt finns färdiga, flera hundra smörgåsar är bredda. En förmiddag på
vintern kan det komma 170 gäster och maten ska räcka till alla.
Några är extra frusna och hungriga och kan vara lite uppe i varv när de kommer in.
Men volontärerna som serverar försöker ta det lugnt och inte smittas av otålighet
och ofta berättigade frustrationer. Det brukar faktiskt hjälpa. Snart lägger sig en
slags frid över vårt café, även om varenda stol är upptagen.
Jag har ett diakonrum där det sitter ett citat från Talmud väggen. Talmud är en
judisk skriftsamling från 400-talet e kr.
”Bli inte nedslagen av världens enorma sorg. Gör det rätta nu, var barmhärtig nu,
gå i ödmjukhet nu. Du är inte förpliktigad att fullborda arbetet men du är heller
inte fri att överge det.”
Rummet ligger vid ingången till cafét. Dörren går att stänga och det är där jag
brukar sitta och prata enskilt med människor. Den här morgonen sitter jag med en
man som jag känt i flera år. Vi pratar om många saker. Vägbyggen i Göteborg, hans
senaste stödboende, kärleken till havet och hur han upplever en del kristna grupper.
Den här mannen har ganska mycket erfarenhet av kristna sammanhang. Han har
fått hjälp, men också blivit bränd. Så här säger han:
”För en del kristna som jobbar med sånt som du gör, Eva, är det en lockelse i
laglösheten. Något att gotta sig i. Men om man håller på och pillar och pillar i ett
sår så läker det aldrig. Att springa runt och ropa om Jesu kärlek 50 gånger om
dagen. Det blir så tvingande, jag tror inte att det är nyttigt. Jag strävar efter vila. Att
Gud är med, och att jag har lämnat mitt gamla. Visst undrar och tvivlar jag, men jag
tror faktiskt också.”
Sträva efter vila! Orden tar tag i mig. Det finns verkligen en risk i att vi bara
springer allt snabbare och försöker göra mer hela tiden. Visst lever vi i en
kaotisk värld, men det gjorde de på Talmuds tid också. Vi ska göra det rätta, vara
barmhärtiga. Men vi behöver också ta det lugnt och lita på att det finns andra som
tar över.
Och för alla oss som bär på misslyckanden tror jag på ett glömskans hav där både
Gud och omgivningen låter en människa läka och gå vidare.

Eva Erlandsson,
Diakon och
verksamhetsledare
för Gatukyrkan

Önskelista
Ge bort en julklapp som gör skillnad! Swisha din gåva till
900 44 41 och märk betalningen med den julklapp du ger bort.
Du kan också scanna QR-koderna med swish-appen.

5 grötfrukostar
100 kr

Matkasse
300 kr

Hygienpaket
150 kr

Jultallrik
80 kr

Varma strumpor
50 kr

En säng för natten
600 kr

Varma kängor
400 kr

Alla julklappar
1780 kr

I våra Soppmässor ber vi varje vecka:
”Gud du är här, och vi är här. Du älskar och låter oss börja om på nytt. Ta hand om
det vi inte längre orkar bära. Förlåt vår synd och ge ny kraft.”
Och orden stiger över Göteborgs stadsdelar och invånare. Över vägbyggen och
juldekorationer, över vänliga volontärer, köande cafégäster och kristna som vill så
väl men bara springer allt fortare.
Herre förbarma dig över oss och ge oss en fridfull jul. Lär oss att ta det lugnt!
Amen
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Tack för din gåva!
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TACK företagsvänner!
Att stödja Räddningsmissionen kan vara ett sätt för företag att samla de anställda kring
en gemensam fråga som engagerar. En del företag skänker pengar eller varor, andra bidrar
med sin kompetens eller tid.

Huvudpartners

Företagsvänner guld

Företagsvänner silver

Alexandersson Fastigheter
Elof Hansson
Fiskebäcksloppet
Göteborgs-Posten
Liseberg
PEAB
Svenska Mässan & Gothia Towers

Appva AB

Acram AB

Beiersdorf

Glimstedt

Inter Terminals

Greencarrier

Taxi Göteborg

Järven Healthcare

Wallstreet Media

Lindome Second Hand
Markera Mark
Rotary Lerum
S:t Lukas

Wallenstam

Sko-Boo
Understandit
Ventilationskontroll Aeolus
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Peab renoverar
klädförrådet på Vasagatan

Åkeredshallen Livs AB

Företagsvänner brons
Betongkonsulten

Gärdhagen akustik

Newbody

Brandwork

Göta Par Bricole

Proprius förvaltning

BIC

Göteborgs Hamn

Rotary Gamlestaden

Coldforce

Hansen

Rotary Örgryte

Collector AB

Hotel Clarion Post

Signmax

Ektank

Juridiska Byrån

Slottsskogens vandrarhem

Erséus Arkitekter

Klädesholmen Seafood

Svenska Orient Linien

FAB Agency

Klädkällaren

TMP

Frejs Revisorer

Lerums Fritidsgård

Tingstad

Furetank

Lucky Punk

Trigger Company

Fyrbåksexpressen

Lundin Revisionsbyrå

Tärntank

GAIS

Luxlight

Vinga Ship Management

Global Business Gate Project

Majornas grafiska

Zandic management & trading

Gymkompaniet

MJ Bok & Media

Yogayama

Företagsvänner
Bosseblom
Brännö fotvård
Buslandet
Dagab
Din Bil
Essity
Excelspecialisten
Gunnar Karlsen Sverige AB
Hallsås bygg
Hede Fashion Outlet
Jysk
Järnartiklar AB
Klädkällaren
Liba bröd
Manpower
Marsh Sweden

Bygg- och
anläggningsföretaget
Peab är en ny företagsvän
till Räddningsmissionen.
Genom satsningen Peab
Life vidareutvecklar bolaget
sitt CSR-engagemang och
vårt första gemensamma
projekt är renoveringen av
klädförrådet i källaren under
Frukostcaféet på Vasagatan.

en rejäl frukost och en stunds vila.
Här finns även tillgång till dusch
och ett förråd med rena kläder. Det
slitna rummet har nu renoverats och
förvandlats till ett mer modernt och
praktiskt förvaringsutrymme, tack
vare gymnasieelever från Peabskolan.

På frukostcaféet i centrala Göteborg
bjuder Räddningsmissionen på

Målet med Peab Life är att
vidareutveckla konceptet

– Ett Peab Life-initiativ innebär
mer än bara ekonomisk sponsring.
Det här sättet att arbeta går hand i
hand med vår roll som en modern
samhällsbyggare, säger Christer
Borkenhagen, projektledare för Peab
Life.

hållbar sponsring. Till exempel
har damspelare från Peabs
samarbetsklubb, regerande svenska
mästarna Sävehof, ställt upp som
volontärer och serverat frukost på
caféet.
Joachim Lundell, som är
insamlingsansvarig på
Räddningsmissionen, är nöjd med
samarbetet:
– Vårt sociala arbete kombinerat med
Peabs kompetens och värdegrund är
en perfekt matchning. Jag tror att det
här samarbetet blev mer lyckat än
någon av oss hade hoppats på.

Odd Fellow Rebeckaläger 2
Olj Ola
Perse kommunikation

BLI FÖRETAGSVÄN!
Är du intresserad av ett
CSR-samarbete och få mer
info vad det innebär att vara
företagsvän till Göteborgs
Räddningsmission?

Randstad
Rotary Frölunda
SBAB
Sirius Shipping
SJ
SKF
Slottsskogens vandrarhem
Stendahls
Technogarden
Teleperformance
Tulip Food Company
Understandit

Kontakta Joachim Lundell:

joachim.lundell
@raddningsmissionen.se
031-712 12 55

Stöd
oss!

Månadsgivare

Engångsgåva

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

Skänk en gåva via bank- eller
postgiro:

Unitrafo
Valhallabadet
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Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-444

För vissa tar vägen
hem flera år.
Idag lever 5 015 personer i Göteborg som hemlösa, och deras väg
mot ett eget hem är ofta trasslig och lång. Den vägen vill vi på
Räddningsmissionen förenkla och förkorta genom att finnas vid deras
sida, med allt från en tallrik gröt och varma kläder till en säng för natten.

Swisha ett bidrag till 900 44 41
och hjälp oss att hjälpa Göteborgs hemlösa.

CENTRALSTATIONEN

UTOMHUS

EN BEKANTS SOFFA
TÄLT

AKUTBOENDE
SKYDDAT KVINNOBOENDE

KÄLLARFÖRRÅD

VANDRARHEM
TRAPPUPPGÅNG

BEHANDLINGSHEM
LÅGTRÖSKELBOENDE
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