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Här och nu

Jag har alltid fascinerats av ledarskap. Läst 
många böcker, lyssnat på seminarier, tittat på 
dokumentärer och lärt känna andra ledare. I 
sommar har jag läst böcker om tre spännande 
personer; föreläsare och skribenten Peter Örn, 
politikern Maria Wetterstrand och skådespela-
ren Mikael Nykvist. Alla ledare, fast på olika 
sätt. Alla med erfarenheter som jag kan lära mig 
och inspireras av.
 Men mest lär jag mig av människor nära 
mig. Om vilken person jag vill vara och om 
vilka egenskaper som jag tycker är viktiga i mitt 
liv. En egenskap som jag beundrar är närvaro. 
Att vara här och nu, inte dit jag är på väg eller 
där jag just har varit. En person nära mig har 
just den egenskapen. Han har förmågan att i 
varje ögonblick vara närvarande och det får mig 
att känna mig sedd och lyssnad på. Varje kopp 
kaffe med honom blir ett äventyr på en timma i 
stället för en svart dryck i farten.
 Att vara ledare kräver sådan närvaro. Att 
vara förälder, vän och medmänniska likaså. 
Men framför allt tvingas människor som lever 
i utsatta situationer att leva här och nu. Rädd-
ningsmissionen möter människor där varje dag 
är en kamp för överlevnad. 

Människor som saknar bostad, arbete, mat för 
dagen, trygga relationer och som tvingats fly 
sitt land under fruktansvärda omständigheter. 
Detta är fighters som för att klara livet måste 
gå vidare, inte vara kvar i gårdagen och inte i 
framtiden, utan leva en dag i taget.  För dessa 
är det inte bara en fin egenskap att leva här och 
nu. Det är en krass verklighet.  Vilken kraft och 
vilket mod det kräver!
 Räddningsmissionen vill i varje möte se män-
niskan och vara närvarande. Vi utför arbetet 
med utgångspunkt från det kristna evangeliet. 
”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var 
törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös 
och ni tog hand om mig, jag var naken och ni 
gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, 
jag satt i fängelse och ni besökte mig.” 

Varma hösthälsningar,

Anna Lönn Lundbäck NYA UPPLEVELSER ÄR 
BRA FÖR ALLA
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DET HAR GÅTT NÅGRA VECKOR sedan 
personalen och de boende kom till-
baka till Styrmansgatans gruppbo-
enden för människor med psykiska 
funktionsnedsättningar i Majorna.  
 
FÖRSOMMAREN HAR ÖVERGÅTT till 
högsommar och sakta har vardags-
lunken börjat sätta sig igen. Men 
ändå är det inte riktigt sig likt. Görel 
Bodin, behandlingsassistent på andra 
våningen där fem kvinnor och en man 
har sina hem, tycker att stämningen 
har förändrats. Det sociala liv som 
blossade upp under semestern på Ste-
nungsögården i Stenungssund under 
semestern, lever kvar. Förutom att det 
var den första resan boendet gjorde 
tillsammans, var det också första 
gången kvinnorna på andra våningen 
och männen på den första hade 
tillfälle att delta i så många gemen-
samma aktiviteter. 

– DET MÄRKS VERKLIGEN att alla var 
nöjda med resan, konstaterar Görel 
Bodin och låter själv glad. 
 – Alla pratar mycket om den, om 
hur det var och vad man gjorde. Över-
huvudtaget tycker jag att det känns som 
att pratet kommit igång efter resan. 
Personer som inte tidigare pratade med 
varandra, har börjat göra det.
Görel har arbetat på Styrmansgatans bo-
ende sedan 2003. Det var hon som tog 
initiativet till att resa bort tillsammans. 
Görel berättar att hon under många år 
arbetade på det nu nerlagda mentalsjuk-
huset S:t Jörgen. Och där hade man som 
vana att regelbundet åka bort på olika 
resor tillsammans. Så varför skulle inte 
Styrmansgatans boenden kunna göra 
likadant?
 – Alla behöver ju semester och se 
något nytt ibland. Vi som jobbar på 
Styrmansgatan går på semester. Säger hej 
då och reser iväg. Men, de som bor här 
kommer mycket sällan iväg på något.

NYA UPPLEVELSER
ÄR BRA FÖR ALLA
Plötsligt väcktes det sociala livet till liv. Frukosten blev ett tillfälle att mingla och på 
kvällarna tog de flesta chansen att stanna uppe lite senare än vanligt.
Under några vackra majdagar lämnade personal och boende på Styrmansgatan 
storstaden och for på semester till Stenungssund.

TEXT  ANNA-CARIN JANSSON  FOTO GÖRAN BENGTSSON

”– Alla behöver ju semester och se något nytt ibland. Vi som 
jobbar på Styrmansgatan går på semester. Säger hej då och 
reser iväg. Men, de som bor här kommer mycket sällan iväg på 
något.”

STYRMANSGATANS PSYKIATRIBOENDE HAR GJORT SIN FÖRSTA SEMESTERRESA
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ANN WALLGREN HAR BOTT på Styrmansgatans bo-
ende i åtta år. Men nu har hon fått en egen lägenhet 
och håller som bäst på med diverse flyttbestyr.
 – Just nu har jag mycket att göra. Det är mycket 
som ska rensas och packas, säger hon och berättar 
att hon länge längtat efter ”något eget”. 
Precis som Görel Bodin och Tony Valdaserides tycker 
Ann att resan till Stenungsögården innebar ett väl-
kommet avbrott i vardagen. Det var härligt att - mitt 
i alla praktiska bestyr -komma iväg några dagar. Att 
äta gott, ägna sig åt måleri och umgås med folk.

DET ÄR ALLTID TREVLIGT MED RESOR, konstaterar 
Ann – som tidigare i livet så fort hon fick chansen 
att ge sig iväg på någon resa – också gjorde det. 
Sverigeresor har hon inte så stor erfarenhet av be-
rättar hon. Men däremot har hon tågluffat en hel 
del i Europa. Hon har också flygluffat i Västindien 
och rest runt i Israel och Nordafrika.
 – När jag var yngre reste jag mycket. Men när man 
blir lite äldre är det svårare, förklarar hon.
Ann, som aldrig tidigare varit på Stenungsögården, blev 
mycket imponerad över hur vacker platsen var. Hon 
tyckte också att rummen var fina och att det var roligt 
att måleriläraren som brukar hålla kurs på Styrmansga-
tan kom till lägergården och undervisade en dag. Med 
sig hem hade Ann en hel bunt med teckningar. 

SÅ ÄVEN OM HON SNART kommer att flytta från 
Styrmansgatan, skulle hon inte tveka att följa med 
på en ny resa - om hon blir tillfrågad, säger hon.
 – Personalen hade ordnat det väldigt trevligt. 
Särskilt vill hon framhålla den vällagade maten 
och den omsorgsfulla dukningen.
 – Man hade lagt kärlek i maten och dukningen 
om du förstår vad jag menar …
.......

Ann Wallgren var med på resan till Stenung-
sund. Bäst tyckte hon om den vällagade     
maten och den omsorgsfulla dukningen. Men 
egentligen är hon väldigt nöjd med precis 
hela semesterresan.

TEXT  ANNA-CARIN JANSSON  
FOTO ULRIKA OLSSON & GÖRAN BENGTSSON

FÖR ATT GÖRA RESAN MÖJLIG trädde ett antal 
sponsorer in och bidrog på olika sätt. Totalt 
fick Styrmansgatan ihop 27 000 kronor - vilket 
räckte eftersom man dels fick hyra Stenungsö-
gården billigt, dels ställde personalen delvis upp 
på sin fritid.
 – Jag kan prata för hela personalgruppen 
när jag säger att alla tyckte det var positivt med 
resan, säger Görel och berättar att personalen i 
förväg satt upp välkomst- och namnskyltar på 
respektive boendes rum.
 – Och så hade vi köpt varsin chokladbit för 
att göra det hela lite festligare.
 Eftersom det var första gången den här typen 
av resa gjordes, fanns det en viss nervositet över 
hur det skulle fungera. Till att börja med fanns 
det också de som kände sig oroliga över att åka 
bort, berättar Görel. Men när väl man var på 
plats, blev det som om alla slappnade av och 
”öppnade upp”. Flera som brukar gå och lägga 
sig redan vid åttatiden på kvällen, stannade 
uppe ända till elva. En del satt tillsammans och 
tittade på Melodifestivalen ihop, andra satt bara 
och pratade.
 – En dag kom Räddningsmissionens båt 
upp och de som ville kunde göra en båttur. En 

annan dag var ett gäng iväg och tittade på en 
konstutställning i Kungshamn och ett gäng åkte 
till Stenungssund och åt glass. Under en heldag 
kom även vår teckningslärare upp och hade 
undervisning.

TONY VALDASERIDES, GÖRELS KOLLEGA som 
jobbar bland männen på första våningen, är 
övertygad om att det var den upparbetade kon-
takten, att alla som reste med kände sig trygga, 
som gjorde att det fungerade så bra. Precis som 
Görel är han också helt säker på att aktiviteter 
och social delaktighet får alla människor att må 
bättre.
 – Det som sätter stopp för det är ju ekono-
min. De flesta som bo här har ont om pengar 
och det hindrar en, säger han. 
 – Skulle jag få önska fritt, skulle jag vilja att 
alla – de flesta som bor här har bara sitt soci-
albidrag eller sin sjukersättning – skulle ha råd 
med minst 14 dagars semester om året. Och att 
det fanns pengar till mer aktiviteter. Det märks 
så tydligt att folk mår bättre av att ha något 
att göra och få vara som vilken människa som 
helst. För det är ju det alla är, avslutar Görel.
.......

OMSORGEN 
GJORDE MIG 
GOTT

Man gjorde flera små utflykter runt om Stenungsön

En av dagarna undervisade volontären Monica Lönn i teckning och målning.

– Det var härligt att få resa bort några dagar, tycker Ann Wallgren
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Sista lördagen i augusti var det en 
Retro-Designfest på Magasinsgatan 
i Göteborg. Det var Ideell Second 
Hand i     Göteborg, det vill säga Er-
ikshjälpens och Räddningsmissionens 
Second Hand-  butik, Röda Korset, 
Stadsmissionen och Emmaus, som 
gjorde en gemensam sak tillsam-

mans med Prickig Katt och Diva. 
Det var Workshops för barn och 
vuxna, modevisning, stylingtävling 
av begagnat, ansiktsmålning och 
sagotant.
Konstnärer och designers från buti-
kerna i kvarteret dukade också upp 
till försäljning ute på gatan!

ÖPPET HUS PÅ AGORA

I slutet av augusti höll Agora Öppet Hus.
Dörrarna var öppna för alla intresserade. Det 
bjöds på mingel med gott och nyttigt tilltugg, 
kursprovning och information om verksamhe-
ten. Kursledare fanns på plats för att presente-
ra sina kurser och svara på frågor. Några hade 
uppskattade prova-på-pass. Runt 50 personer 
kom och det var full fart i receptionen när 
många ville anmäla sig till de olika kurserna. 
Tack till kursledare och all personal!

MUSIK, ENGAGEMANG 
OCH KÄNSLA

På nationaldagen den 6 juni, gavs en konsert i 
Saronkyrkan med sångaren och musikern Mi-
chael Ruff från Hawaii.  Peter Pop med band 
spelade och gospelkören ”Once in a lifetime” 
backade upp med sång. Soul, funk och gospel 
i en skön blandning. Publiken trivdes, dansade 
och sjöng med. 
Under kvällen gjordes en insamling till Göte-
borgs Räddningsmission och det kom in hela 
50 000 kronor till arbetet bland hemlösa! En 
fantastisk kväll med musik, engagemang och 
känsla. Tack alla som var med och gjorde kväl-
len till en fin upplevelse och en jätteinsats för 
Räddningsmissionens arbete!

VIND I SEGLEN HELA 
SOMMAREN

I sommar har Räddningsmissionens segelbåt 
”RM:s Marina” använts nästan varenda dag.  
Det har varit allt från dagsutflykter med kvin-
norna från Lisagården, fisketurer med ung-
domarna från Framtidsspår till utflykter med 
gästerna på lägret för hemlösa. Flera flykting-
familjer har också fått chansen att se skärgår-
den och uppleva havet.
– Det har varit en fantastisk sommar summe-
rar Sven-Inge Pettersson, som är samordnare 
i Räddningsmissionens hälsoarbete ”Oasen”.
”Oasen” sponsras årligen av Åhlénsstiftelsen.

I juni drog Räddningsmissionen 
igång en insamling på Facebook till 
förmån för vårt läger för flykting-
familjer. Företaget MediaGraphic i 
Mölndal skänkte 5 kronor för varje 
ny ”fan” och vän till vår sida på     
Facebook.
Satsningen gav 1 068 nya fans, 119 

vänner och 224 deltagare i eventet. 
Detta resulterade i att MediaGraphic 
skänkte 7 055 kronor till lägret.
Tusen tack till alla som spred bud-
skapet till sina vänner på Facebook!
Stort tack till MediaGraphic som 
sponsrade vårt läger!

FEST OCH FÄRG NÄR IDEELL SECOND HAND 
BJÖD TILL GATUFEST

Färgstark och personlig modevisning av 
vintage-plagg på Second Handbutikernas 
gatufest.  
Foto: Maya Hultmann

FACE BOOK-KAMPANJ FÖR FLYKTINGLÄGER
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VICTOR BENGTSSON VILL INTE kalla det snickeri.
 – Nej, det är väl att ta i. Vi har målat, satt 
upp hyllor, spikat fast lister. Gjort lite finish, 
säger han.
Lisagården är ett motivationsboende för hemlö-
sa kvinnor med missbruksproblem. Verksamhe-
ten är inhyst i ett charmigt gammalt trähus som 
anpassats efter dagens behov av bland annat 
separata sovrum för de boende och särskilda 
utrymmen för personalen. Förbättringar och 
förändringar har gjorts efterhand och ibland har 
det inte blivit helt färdigt.
 Personalen har fullt upp med att ratta var-
dagen för de kvinnor som bor där, och kan inte 
gärna ligga i och hamra och spika.
Så när Viktor en dag i höstas kontaktade Rädd-
ningsmissionen och undrade om de behövde 
hjälp med något, gick det ganska snabbt att 
hitta en uppgift åt honom och hans kompisar.
 – Jag mejlade och så ringde de upp, säger han.
Han blev inbjuden till Räddningsmissionens 
kontor för ett litet samtal och sedan var det 
bara att köra.

MEN DET BÖRJADE MED en allmän fundering 
kring givande.
 Viktor och hans kompis Simon Flodén är 
båda med i en bönegrupp. Totalt är de nio kil-
lar, alla i 25-årsåldern från olika kyrkor. De har 
träffats på måndagskvällar i cirka tre år och 

förutom att be tillsammans tar de upp olika 
saker. Det kan vara personliga bekymmer eller 
mer generella frågor.
 – Vi pratade om detta med att ge och kände 
att det skulle vara gött att göra något praktiskt. 
Några i gruppen var bidragsgivare till Rädd-
ningsmissionen och då blev det dem vi frågade, 
säger Viktor.
Så under tre kvällar i våras utgick bönemötena 
och i stället ägnade sig gänget åt att snygga till 
på Lisagården.
 – Vi började med att måla och sedan bjöd de 
på mat, säger Simon.
De satt och pratade och fick veta mycket om 
verksamheten på Lisagården och hur livet är för 
dem som bor där.
-Det är intressant att få en inblick i ett liv som 
man är ganska långt ifrån annars, sägerViktor.

ARNE OJDE ARBETAR SOM boendeassistent på 
Lisagården och han är mer än nöjd med killar-
nas insats.
 – Vi är inte så händiga här och tjejerna 
tyckte det var görskoj när de var här.
Han säger att volontärinsatser inte ska ersätta 
det ordinarie arbetet, utan sätta guldkant på till-
varon, något han tycker att killarna gjort, dels 
med sin närvaro och dels med själva insatserna.
Både Viktor och Simon hoppas att de ska bli 
anlitade igen.

Lisagården har fått ett lyft. Lister har spikats fast. Väggar har målats. Bakom insatsen står ett 
kompisgäng på nio killar som en dag bestämde sig för att ge Räddningsmissionen ett handtag.

TEXT  JENNIE DANIELSSON  FOTO ULRIKA OLSSON

DE VILL GE AV SIN 
TID OCH ARBETA MED 
HÄNDERNA

”Det känns gött att få göra något praktiskt”

Viktor Bengtsson och Simon Flodén är två av nio killar som målat, 

snickrat och renoverat på Lisagården den här sommaren.



12  I   GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / GIVARSERVICE GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / GIVARSERVICE  I   13

TVÅ-ÅRSJUBILEUM FÖR SECOND HAND

”VI FÖRVERKLIGAR 
BARNS  DRÖMMAR!”
Lördagen den 11 september firade vår Second Handbutik 
på Fältspatsgatan 6 i Högsbo två-årsjubileum.
500 bakelser hade särskilt bakats till jubiléet och det var 
många kunder och ”gratulanter” som kom för att fira. 
Butikens vision är ”Vi förverkligar barns drömmar!” och 
vinsten av försäljningen används just för arbete bland 
utsatta barn både i Göteborg och utomlands. Försäljningen 
har under dessa två år gått mycket bra och det är många 
projekt både i Göteborg och Burkina Faso, Moldavien och 
Kambodja som fått pengar till sitt arbete. För Räddnings-
missionen betyder det att vi fått in medel till Solrosen, vårt 
arbete för barn med en förälder i fängelse, samt till vårt 
arbete bland flyktingbarn.
Vi vill passa på att tacka alla som skänker så mycket kläder, 
saker och möbler till butiken! Era gåvor är ovärderliga! Vi 
vill också tacka alla våra kunder som handlar i butiken och 
på det sättet är med och ger liv åt barns drömmar!

 – Men vi vill inte tränga oss på, det här är inget vi gör 
för att vi ska kunna sträcka på ryggen och säga ”nu har vi 
gjort nåt bra igen, gubbar!” Utan det ska vara ett tjänan-
de, en go’ grej, säger Viktor.
 – Nu har vi börjat känna för det här stället, men det kan 
ju bli tal om att göra något någon annanstans, säger Simon.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ATT ge av sina pengar och 
att ge av sin tid?
 – Personligen kan jag tycka att det är viktigt att ge 
både pengar och tid. Är man engagerad i en kyrka och gör 
mycket ideellt arbete kan man tycka att man inte behöver 
ge några pengar för att man lägger ner så mycket tid. Men, 
man ska inte hålla så benhårt i sina pengar, säger Simon.
Viktor ser vissa fördelar med en praktisk insats på plats:
 – Man inser vilka skillnader det finns. Det blir tydli-
gare VARFÖR man ska ge.

SIMON HÅLLER PÅ ATT LÄSA offentlig förvaltning och 
ska ta en mastersexamen. Viktor är klar med sina studier 
och ska snart börja sitt nya jobb som revisor. Det är som 
Viktor säger, att de lever ett liv ganska långt ifrån dessa 
kvinnors.
Att ibland korsa varandras vägar - och världar - skadar 
inte.
 – När man lever ett liv där det inte finns så mycket 
svårigheter är det bra att få den här kontakten med verk-
ligheten. Att komma ur sin bubbla, säger Simon.
.......

EN SÅNG FÖR DE HEMLÖSA

JULKONSERT MED 
KOMODO & ÅSA FÅNG
Boka in tisdagen den 7 december! Då är det dags för 
Räddningsmissionens traditionella julkonsert ”En 
sång för de hemlösa”. 
Klara artister är slagverksteatergruppen ”Komodo” 
och sångerskan och musikalartisten Åsa Fång.  Lis-
tan på medverkande är ännu inte helt klar, utan fler 
artister kommer till under hösten.
Det blir en konsert i Betlehemskyrkan, men blir 
trycket på biljetter stort, ger vi också en extra kon-
sert samma kväll.
Så, boka in den 7 december för Räddningsmissio-
nens julkonsert i Betlehemskyrkan i Göteborg!

För mer info, ring Ring Mikael Albertsson på 
tel. 0739-01 41 67

Julkonsert
 2010
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STÖD RÄDDNINGSMISSIONENS 
ARBETE VIA WEBBSHOPPEN

Om du vill ge en särskild gåva till Räddningsmissionens arbete 
och stödja någon speciell satsning, så erbjuder vår webbshop 
den möjligheten.
Här kan du välja att skänka exempelvis en dusch med ombyte 
på caféet, ett par vinterkängor, eller ett cirkusbesök för Solros-
barnen. Det finns också möjlighet att ge en valfri gåva.
Besök vår webbshop redan idag!  
www.raddningsmissionen.se/butiken

RÄDDNINGSMISSIONENS 
HÖSTKAMPANJ FÖR 
FLYKTINGBARN

Om du ser den här annonsen i tidningen, på spår-
vagnen eller hör reklamen i radion, så är det Rädd-
ningsmissionen som samlar in pengar till arbetet 
bland flyktingbarn i Göteborg.
Vi utökar vårt samarbete med Bergsjöns församling 
och Individuell Människohjälp och startar bland 
annat en samtalsgrupp för flyktingbarn i höst.

Autogiro betyder mer pengar till verksamheten

BLI MÅNADSGIVARE

Du som regelbundet stödjer Räddningsmissionens 
arbete; passa på att lägga om dina betalningar till 
autogiro och bli en så kallad månadsgivare. Det 
betyder att mesta möjliga del av din gåva går direkt 
till det sociala arbetet, eftersom administrationen blir 
minimal. Det blir enkelt och smidigt för dig att sköta 
dina betalningar och Räddningsmissionen behöver 
inte hantera varje ärende administrativt. 
För mer information om hur du blir månadsgivare 
gå in på vår hemsida: 
www.raddningsmissionen.se/stod-vart-arbete
Eller ring ekonomichef Carolina Malmberg, 
på 031-712 12 06
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Men för vissa barn handlar det landet varken om att göra en ö 
av femton kuddar eller om att allt blir till glass som man snuddar 
(som det heter i visan).
 Nej, för barn i flyktingfamiljer är det främmande landet en plats 
där man måste följa med som tolk åt mamma till Migrationsverket 
och hjälpa pappa att förstå vad Försäkringskassan vill. Deras värld 
är en värld där varje dag kan vara dagen när avvisningsbeskedet 
kommer.
 Hos oss slipper dessa barn ta vuxenansvar och de får känna 
att de inte är ensamma i sin väntan och osäkerhet. SMS:a ordet 
TRYGG till 72 930 så skänker du 50:- till vårt arbete med utsatta 
barn. Tack för att du bryr dig.

Vi arbetar med barn som på ett eller annat sätt är drabbade av utanförskap. Förutom flyktingar 
kan det handla om barn som har en eller två föräldrar som är missbrukare, psykiskt sjuka eller 
sitter i fängelse. Vill du veta mer? Gå in på www.raddningsmissionen.se

Barn är ett folk 
och de Bor i ett 
främmande land.

STÖD OSS
POSTGIRO: 90 04 44-1
BANKGIRO: 900-4441

VI TACKAR VÅRA 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. Har du en bra idé om hur just ditt företag kan hjälpa till? Tipsa din 
arbetsgivare! Ring Mikael Albertsson på 0739-01 41 67.

A
Activema
Advokatfirman Glimstedt
Alexandersson Fastigheter 
i Göteborg AB
Assmundsons Golv AB, 
Västra Frölunda

B
Before Deadline
Björk Eklund Group
Blennermarks Lastbilar, Trollhättan
Bo Lönn & partner
Brandströmska skolan
Bryggans Restaurang

C
Camoni grafisk formgivning
Castellum AB, Göteborg
Chexet kalligrafi & illustration
Cissi Glittvik Hopp och Tro
Curves gymstudio
Cybercom group

D
Dagab Färskvaror, Göteborg
Dahls Bageri, Göteborg

E
Effect Management, Göteborg
Elof Hansson, Göteborg
Espresso House Vasaplatsen
Ethcom
Evald Lindqvist homeopati och
naturmedecin

F
Faktum
Fotograf Ulrika Olsson
Fotograf Åsa Dahlgren
Freeport, Kungsbacka

G
Gamle Port, Göteborg
Gillis Edman Begravningsbyrå,
Göteborg
Goss Reklambyrå

Gärde Wesslau Advokatbyrå
Gäsene Mejeri, Ljung
Göteborgs Posten

H
Husvärden AB, Mölndal

I
Ica Kvantum Munkebäck
IKEA Kållered

J
JKL
Journalist Jennie Danielsson
JP Publishing

K
Kjellberg & Möller AB, Göteborg
Klemets & Andersson Consulting,
Sävedalen

L
Lasse Majas konditori
Lions Gothia
Lundin Fastighetsbyrå, Göteborg
Lundin Revisionsbyrå, Göteborg

M
MediaGraphic, Mölndal
Mr Bygg AB, Göteborg

N
Nobel Biocare
Norkonsult

O
O. Bohlin Byggnads AB, Göteborg
Ordkraft, Göteborg

P
Partille Implantatcenter
Pikenborg AB
Piwa food AB, Lerum
Portteknik, Göteborg

R
Restaurang Ivfars, Mölndal

Ronald McDonald House, Göteborg
Räkexport, Göteborg

S
SCA
Skene Järn, Skene
Sko Boo, Ullared
Smedia, Göteborg
Svenska Mässan, Göteborg

T
Team Dagnelid
Team Lundblad-Edgren
Thomas Shirt Factory, Askim
Torsten Lundblad tandläkare,
Göteborg
Tärntank Rederi AB, Donsö

V/W
Wallenstam, Göteborg
Wallstreet, Göteborg
Wallex, Göteborg
Veritas Tankers Rederi AB
Västsvensk Tidningsdistribution

Y
Yngves Livs, Donsö

Å
Åkes Hönökaka, Torslanda
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Föreningen GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION är en 

idéburen organisation som arbetar med socialt arbete 

på kristen grund. Organisationens uppdrag är att upp-

märksamma och motverka förhållanden i samhället 

som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
ANDRA LÅNGGATAN 29, 413 27 GÖTEBORG

TELEFON: 031-712 12 00, FAX: 031-712 12 49
E-POST: info@raddningsmissionen.se

HEMSIDA: www.raddningsmissionen.se
POSTGIRO: 90 04 44-1, BANKGIRO: 900-4441

Missionsförsamlingen i Floda brukar uppvakta 
de studenter som på olika sätt har anknytning 
till kyrkan. Ungdomarna kan ha varit med sedan 
söndagsskolan, eller kanske har de konfirmerat 
sig i kyrkan eller jobbat som ledare.
 – Vi satte oss som vanligt ner och pratade om 
vilka studenter vi skulle uppvakta. Efter ett tag 
kom idén upp att vi istället skulle ge pengarna 
till välgörenhet, och ge studenterna ett kort bara, 
säger Daniel Ånskog.
 Floda missionskyrka är sedan några år tillba-
ka en samverkande församling åt Räddningsmis-
sionen och det kändes bra att bidra till verksam-
heten, menar Daniel Ånskog. Och Solrosen, som 
ju en verksamhet som stöder barn och ungdomar 
med anhöriga i fängelse, var något man ville 
stödja särskilt mycket.
 – Vi tyckte att detta verkade som en bra verk-
samhet. Jag tror också att det kan vara bra att ge 
till välgörenhet på hemmaplan. Det blir lättare 
för till exempel våra studenter att känna igen sig, 
och relatera till när det är så nära, säger han.

En av de studenterna vars present blev till gåva 
till Solrosen är Cecilia Brandström. Hon tyckte 
det hela var enbart positivt.
 – Ja, verkligen. Den dagen man tar studenten 
blir man ju så uppvaktade ändå, av både familj 
och vänner. Då känns det bra att kunna ge något 
till en annan människa också, säger hon.
 – När Daniel berättade om verksamheten så 
tyckte jag det var en väldigt häftig idé. Normalt 
tänker man ju på undernärda barn på andra si-
dan jorden när man pratar om välgörenhet, men 
detta ligger ju helt nära inpå. Det känns jättebra!
Daniel Ånskog tror att deras arbete också kan ge 
ringar på vattnet, och göra att andra tar liknande 
initiativ.
 – Detta gör att våra ungdomar tydligt ser att 
alla barn inte får samma förutsättningar för att 
klara sig i livet. Det gör att de pratar om hur 
vi gjorde för att hjälpa, och det sprids. Och det 
kommer ju stå om detta i tidningen och då kan-
ske andra församlingar vill göra likadant. 
.......

Missionskyrkan i Floda ger traditionellt ungdomar i församlingen en present när de tar 
studenten. Men i år valde de en annan väg – och gav istället motsvarande summa till 
Räddningsmissionens verksamhet Solrosen.
– Det kändes bra att göra detta och jag tror ungdomarna också tycker det, säger Daniel 
Ånskog, ungdomspastor.

TEXT  JENNY PALM

STUDENTPRESENTEN BLEV 
GÅVA TILL SOLROSEN


