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Från vårt köksfönster ser jag syrenen 
blomma. Den lämnar en fantastisk doft till 
alla som går förbi. Mitt livs första potatis-
odling växer så det knakar. Vilken otrolig 
växtkraft det finns nedlagd i naturen. 
 Jag har haft den stora förmånen att vara 
direktor på Göteborgs Räddningsmission 
i snart sex år. År som har varit fyllda med 
verksamhetsutveckling, strategier, kamp 
med ekonomin och många möten. Men 
framför allt så har det varit år fyllda av be-
rättelser. Människor som delat sin historia 
med mig eller med någon av mina medar-
betare.  Berättelser kantade av sorg, misär, 
separationer, droger och fattigdom. 
 Men också berättelser som visar på 
vilken enorm kraft som finns i människan. 
Tänk dig den styrka som krävs för att orka 
leva sitt liv på gatan. Eller kraften och mo-
det som krävs för att förändra en livssitua-
tion till det bättre. Vi har fått dela livsöden 
som visar på att det går att bli drogfri. Det 
går att läka trasiga relationer. Det går att 
hitta en bostad och ett jobb igen. Det går 
att ta studenten trots år kantade av skolk 
och misslyckanden. Men berättelserna visar 
också tydligt att vi alla behöver någon 
som står vid vår sida och som inte ger upp 
hoppet om att förändring är möjlig, trots 
att det ibland är svårt och tar lång tid. Vi 
behöver alla någon som bryr sig om oss och 
som ser oss hela vägen in i själen och som 
inte backar för det som finns där. Vi behö-
ver alla omsorg och kärlek. 

Innan jag nu går vidare till andra utma-
ningar vill jag tacka alla er som i förtroende 
vågat dela era berättelser med oss. Ni har 
gjort mitt liv rikare. Nu tror jag på männis-
kan och hennes förmåga till förändring.  
 Jag tror på att du och jag kan göra skill-
nad genom att visa omsorg om vår nästa. 
Jag tror på alla människors lika värde. Och 
jag tror på att Gud finns där, och att han 
har lagt ned den okuvliga växtkraft som 
finns i både naturen och människan. 
Vilken gåva.

Stort Tack!

Anna Lönn Lundbäck

Den blomstertid nu kommer
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EFTERMIDDAGEN HAR BÖRJAT övergå i kväll. Det 
är söndag och Ann Stanislaus står utanför Rädd-
ningsmissionens lokaler på Andra Långgatan 
och väntar på att kollegan Robert Johansson ska 
dyka upp med fältenhetens minibuss. Tillsam-
mans ska de under kvällen och natten åka runt 
och erbjuda personer som lever utan bostad en 
sängplats för natten. 
 Förutom att bistå med rent praktiska insatser, 
handlar arbetet som Ann, Robert och de andra två 
fältarbetarna, Per-Inge och Annica, sysslar med 
till stor del om relationsbyggande. Att söka upp 
människor, knyta kontakter – och sedan fortsätta 
att finnas till. För en människa som levt utanför 
samhällsgemenskapen i åratal, är det långsiktigt 
motivationsarbete som gäller. Och uthållighet.

Nyfiken energi
 – Jag tror det är Robban som kommer nu, 
säger Ann och vinkar glatt när en vit minibuss 
svänger in på gatan. Hon ser lite frusen ut i en 
ganska tunn jacka med texten Göteborgs Rädd-
ningsmission. Men trots att hon bara för några 
dagar sedan legat nerbäddad med influensa är 
blicken full av nyfiken energi.
 – Ja, jo det är Robban, säger hon förtjust.
Ann har varit fast anställd på fältenheten sedan 
i höstas. Men har i flera år vikarierat på enheten 
då någon varit sjuk eller haft semester. 
 – Förutom att jobba som fältare, arbetar jag 
på mitt gamla jobb, jourboendet 35:an, var fjärde 
helg. Där har jag varit sedan starten för drygt tre 
år sedan, berättar hon.
 Även om det fortfarande är sen eftermiddag, 
har Robbans och Anns mobiltelefoner redan 
börjat ringa. Men innan det är dags att ge sig 
ut på gatorna och till välkända mötesplatser för 
hemlösa runtom i staden, bestämmer de sig för 
att ta en kopp kaffe på ett närliggande kafé. Per-
sonkemin dem emellan är påtaglig. En blandning 
av kamratskap och tillit. 
 – Ann är grym, hon funkar jättebra i det här 
jobbet, säger Robban och poängterar att han 
även talar för sina andra två kollegor, Per-Inge 
och Annica. 

Viktig förstärkning
Behovet av förstärkning av Räddningsmissio-
nens fältenhet, är något fältarbetarna länge har 

påtalat. Det finns ett stort svart hål att fylla, 
säger Robban och konstaterar att med en fjärde 
person i fältarbetet finns det nu mycket större 
möjligheter att ”vara i den hemlöses rum”, att 
både kunna vara ute på stan och arbeta uppsö-
kande och samtidigt ha resurser för att sitta med 
som stöd i exempelvis enskildas kontakter med 
socialtjänsten. Han vänder sig mot Ann och klap-
par henne lite på axeln.
      

       
– Genom bland annat julkonserter, cd-skivor och 
andra gåvor har vi nu kunnat få till det här, säger 
han och tillägger med ett leende:
 – Egentligen hade vi förstås kunnat vara sex 
personer, men det här är en bra start..!
Precis som Ann har Robban egen erfarenhet av 
missbruk och av att tvingas söka sig tillfälliga 
sovplatser i brist på bostad. Båda har därför god 
vetskap om vad det är som krävs för att komma 
tillbaka. Det är en sak att bli drogfri, en annan 
att ”tillfriskna”, bli en del av samhällsgemen-
skapen. Har du levt helt utanför samhället, kan 
det vara svårt att förstå vitsen med sätta upp en 
namnskylt på dörren så posten adresserad till 
dig når fram. Eller för den delen; varför du ska 
öppna din post. Exemplen kan göras många.

Olika bakgrund ger dynamik
Att det finns olika sorters bakgrunder inom fälten-
heten ser både Ann och Robban som något positivt. 
Förutom att gruppen består av två män och två 
kvinnor, av både yngre och äldre, består den av 
två personer som har egen erfarenhet av hemlös-
het och två personer som inte har det. Det viktiga 
är öppenheten och den gemensamma hållningen. 
I gruppen är kombinationen av ”mjukt” och ”hårt” 

”Det är en sak att bli drogfri, en 
annan att ”tillfriskna”, bli en del 
av samhälssgemenskapen. Har 
du levt utanför samhället, kan det 
vara svårt att förstå vitsen med att 
sätta upp en namnskylt på dörren”

FÄLTTEAMET HAR 
FÅTT FÖRSTÄRKNING
”ANN ÄR GRYM - HON FUNKAR JÄTTEBRA 
I DET HÄR JOBBET!”

Öppna sin post. Ringa försäkringskassan. Handla matvaror i en affär. Ann Stanislaus, Räddnings-
missionens nya fältarbetare, kan ge många exempel på vardagströsklar som kan kännas gigan-
tiska att passera om man vill leva drogfritt.
– Jag vet hur rädd jag själv var. Eftersom jag började med mitt missbruk så tidigt hade jag ju 
ingen erfarenhet av att vara vuxen. Det var så mycket jag inte kunde.

TEXT  ANNA-CARIN JANSSON  FOTO ÅSA DAHLGREN
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en självklar utgångspunkt.  Att alltid finnas till 
hands – och samtidigt ställa krav.
 – Bara att våga vara själv i en lägenhet kan 
till en början vara svårt, säger Ann och påpekar 
att det inte handlar om att ta över, utan vara 
med när den som behöver öva, själv gör det som 
måste göras.
 Själv började hon med droger redan som 
13-åring. Skolgången bestod av årskurs sju och 
några månader i åttan. Därefter blev det ”för 
stökigt”.  Det skulle dröja ända tills Ann var 29 
år innan en socialsekreterare fångade upp henne 
och fick in henne på behandling innan hon kom 
ur sitt missbruk och kunde börja kämpa med att 
hitta ett sätt att leva utan droger. 
 – Det var svårt. Det var så mycket jag inte 
kunde. Jag hade ju ingen erfarenhet av att vara 
vuxen, säger hon och tystnar.

Beslutsam och stolt
Steget från ett liv med missbruk och en allmänt 
stökig tillvaro, till att bli fältarbetare och ägna 
hela sin kraft åt att motivera andra tillbaka till 
livet, har inte varit okomplicerat låter hon förstå. 
Men hon låter samtidigt beslutsam och stolt. Och 
enormt glad. I hela sitt liv har Ann känt att det 
skulle vara meningsfullt att jobba med männis-
kor. Och efter att ha pluggat missbrukskunskap 

på Nordhemskliniken och varit ute och praktise-
rat bland annat på Räddningsmissionens boende 
Åsebygården, började hon för några år sedan vi-
kariera på Lisagården. Och på den vägen är det.
 – Min första drogfria dag var min 29-årsdag. 
Då trodde jag inte att jag skulle få uppleva min 
30-årsdag. Men det gjorde jag. Att få fylla 30 och 
samtidigt ha varit drogfri ett år kändes verkligen 
maffigt!
 Idag är Ann 36. Hon har ett arbete som fyller 
henne med ”meningsfullhet”, hon har arbets-
kamrater, en egen bostad – och hon har återigen 
sina barn boende hos sig.
 – Det är magiskt, säger hon och ler stort. 
Sedan kommer tårarna …
.......

FAKTA ANN STANISLAUS

NAMN: Ann Stanislaus

ÅLDER: 36 år

YRKE: Fältarbetare på Räddningsmissionen

INTRESSEN: Min familj!

DET VAR MÅNGA MÄNNISKOR som hittade fram 
till auktionen nere i Fiskebäcks hamn denna 
blåsiga lördag. Insprängt mellan fiskebåtar, bodar 
och redskap bjöds det på både underhållning, 
ansiktsmålning, tombola och servering av hem-
bakat innan själva auktionen drog igång.
 Barn och ungdomar från Introduktionsskolan 
i Bergsjön och från ungdomsgruppen i Bergsjöns 
församling spelade och sjöng.  När det sedan var 
dags för auktionen var det ”ur-göteborgaren” 
Johnny Henriksson som höll i klubban. Många 
göteborgsvitsar blev det medan buden ropades 

och auktionsföremålen hittade nya ägare. Allt 
från tavlor till glaskonst och matchtröjor från 
olika fotbollslag ropades ut och sammantaget 
gav hela förmiddagen 75 000 kronor till arbetet 
bland utsatta barn i Göteborg och utomlands.
 Vi vill passa på att tacka alla som hjälpte till 
med att förverkliga detta projekt! Tack till volon-
tärer, sponsorer, Bergsjöns församling och till alla 
i Fiskebäck som engagerade sig så mycket för att 
ro auktionen i land. 
.......

AUKTION I FISKEBÄCK 
BLEV EN SUCCÉ!
I slutet av maj höll Göteborgs Räddningsmission och Erikshjälpens Second handbutik en ge-
mensam auktion till förmån för utsatta barn. Vi fick in hela 75 000 kronor till arbetet, vilket vi 
är oerhört glada och tacksamma över!

TEXT & FOTO  MALIN EKELUND
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När Göteborgs kommun lottade sommarjobb 
till gymnasieungdomar blev Liliana Fernandez 
Pabon en vinnare. Efter fyra veckor på ett projekt 
på Rädda Barnen och Räddningsmissionen är hon 
färdig rättighetsambassadör.
 – Det låter jätteintressant! säger hon till tid-
ningen Metro.
Efter föreläsningar om bland annat mänskliga 
rättigheter och barnkonventionen, retorik- och 
video-utbildning ska hon skapa eget material in-
för avslutningen på Lövgärdesfestivalen på Blå 
stället i Angered. Tanken är att väcka intresse 
för samhällsfrågor. 
 Det är andra året hon får ett kommunalt sommar-
jobb, förra sommaren jobbade hon på en lantgård.
 – Att arbeta där var jättekul, men det här lå-
ter mer som något jag kan arbeta med i framti-
den, säger hon.

Mats Pilhem (V), kommunalråd, tycker att det 
är viktigt att kommunen kan erbjuda sommar-
jobb till stadens unga – framför allt för kom-
munens egen skull.
 – Vi står inför att vi behöver mycket folk till 
kommunen. Det finns ett tydligt egenintresse där 
vi vill visa att vi är en bra arbetsgivare och att det 
finns bra och spännande jobb hos oss, säger han 
till tidningen Metro.
.......
(Källa: Metro)

Intagna på anstal-
terna Skogome och 
Högsbo har under 
flera år samlat in 
burkar som man 
sedan pantar till 
förmån för Solro-
sens verksamhet.
 – Glöm inte 
burkarna! är ett 
vanligt utrop 
bland internerna 

när de köpt sina drickor i kiosken, säger fängelse-
pastor Svante Myrén. Det är ett enormt engage-
mang kring detta med insamling av burkar. Man 
får liksom tag i pappakänslan igen och burkarna 
blir som ett verktyg att få visa föräldraomsorg. 

 – Man får också en chans att göra någon form 
av revansch. Man vet att man har ställt till det för 
sig själv och andra och nu får man en liten möjlig-
het till upprättelse.
Sedan hösten 2006 har man på Högsbo samlat 
in hela 21 000 kronor som skall gå till fritidsak-
tiviteter för de intagnas barn.  Och på Skogome 
har man sedan våren 2009 samlat in 9 000 kr.
Pengarna används i år bland annat till Solrosens 
lägerverksamhet och vårfest.
 – Vi skulle faktiskt behöva hjälp med att pan-
ta alla burkar som de intagna samlar ihop, säger 
Svante Myrén. Om någon vill göra ett volon-
täruppdrag och ta emot burkar vid grinden till 
Högsbo eller Skogome, så får de gärna kontakta 
mig: svante.myren@comhem.se
.......

TENNISLÄGER 
FÖR DE BARN 
SOM BEHÖVER 
DET MEST
Gratis tennisträningar med elittränare som coacher två 
dagar i veckan. Det är starten på det projekt som skall 
stödja de barn och ungdomar i Göteborg som inte har 
ekonomisk möjlighet att satsa på sin sport och nå sina 
drömmar. 
 – En pappa som sitter i fängelse skall inte behöva 
vara orsaken till att en talang går till spillo, säger Marcus 
Björke, VD på Young Sport AB som är initiativtagare till 
projektet  tillsammans med Göteborgs Räddningsmission.
 
Projektet startar i juni månad med att 12 stycken barn 
i åldern 8–13 år får fria tennisträningar två gånger i 
veckan med bokade banor på Ullevi Tennisklubb.  
Det är klubbchefen Lars Sologub på Ullevi Tennisklubb 
som har öppnat upp för samarbetet och det ger en fantas-
tisk möjlighet för Räddningsmissionen och Young Sport 
att kunna erbjuda tennisträningar till barn från socialt 
utsatta miljöer.
 – Tennis är, som många andra sporter, en dyr hobby 
att syssla med, men för många barn och unga är det ju 
så mycket mer än en hobby. Det är deras liv och största 
drömmen är givetvis att bli en ny tennisstjärna. Tyvärr så 
är det ofta familjens ekonomi som gör att unga talanger 
går till spillo. Familjen har helt enkelt inte råd att låta 
barnet få spela, säger Marcus Björke och fortsätter:
 – Att födas i ”rätt” familj skall inte vara framgångsre-
ceptet för att kunna bli en duktig spelare. Det hade varit 
kul att få in en Zlatan inom snobbsporten tennis.
.......

PANTAR BURKAR FÖR SOLROSEN

LILIANA 
EN RÄTTIGHETS-
AMBASSADÖR
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En hemlig miljonär gav dem instrumenten. 
Nu har Räddningsmissionens band Mission Possible spelat sin första konsert.
Musiken får här öppna en väg in i framtiden.

TEXT & FOTO  JONATAN SVERKER

DET ÄR HÖGT I TAK i Linnéakyrkan. Och denna 
kväll fylls rymden av bluesriff och tungt trumspel 
när bandet Mission Possible för första gången har 
en offentlig konsert.
 Längst fram på scenen står Sixten, en begåvad 
gitarrist som gärna svävar ut i gitarrsolon. På 
trumpallen, bakom ett par svarta solglasögon, sit-
ter Roy med ett leende som bara växer och växer 
ju längre de spelar. 
 I bänkarna stampas det takten och folk sjunger 
med i Mustang Sally och andra klassiska blues- 
och rocklåtar. Det syns en stolthet, inte bara hos 

bandet utan också bland åhörarna där många är 
gäster eller personal på Räddningsmissionens kafé.
Det blir ett antal extranummer. Bandet vill egent-
ligen inte gå av scenen, utan skulle kunna spela in 
på småtimmarna, men managern Marina Svirins 
tar hand om dem och ger dem korv och saft. 

Många musiker på kafét
Marina arbetar på Räddningsmissionens kafé och 
kom först med idén att starta ett band.
 – Jag tyckte det skulle vara häftigt eftersom vi 
har så många gäster på kaféet som kan spela. Jag 

HEMLÖSA STARTAR 
ROCKBAND 
”MISSION POSSIBLE” - EN POSITIV 
FÖRÄNDRINGSKRAFT

fick genast stöd från ledningen, så vi började leta 
replokal och undersöka om vi kunde få pengar att 
köpa instrument, berättar hon.
 Medel till instrumenten kom snart från ett 
oväntat håll. Under inspelningen av tv-program-
met “Den hemlige miljonären” var affärsmannen 
Bengt Sundström volontär i kaféet. Han blev så 
tagen av verksamheten att han skänkte en stor 
summa pengar som bland annat gått till musikin-
strument. Det gav arbetet en skjuts framåt.
 –  Många känner till bandet nu, och det är 
massor som vill spela. Det är ju så att många som 
kommer till kaféet har en stark känsla för musi-
ken, de älskar den och det finns många outnytt-
jade talanger, säger Marina.
 Men det har inte varit helt lätt att hålla ihop 
bandet. En del medlemmar har slutat eftersom de 
inte klarat att passa repetitionerna eller att hålla 
sig tillräckligt nyktra.
 –  I början kändes det trögt. Bandnamnet kom-
mer från att jag skojade om att det var mission 
impossible att ordna det, men nu har vi ändrat, nu 
är det Mission Possible, säger Marina.

Musiken ger glädje och självkänsla
I dagens uppställning kommer Sixten och Roy 
från kaféet, medan basisten Juha är inlånad för 
att stötta bandet. Keyboardisten Jörgen har kom-
mit med genom sin pappa Bore som är bandets 
roddare. Marina ser att satsningen påverkar dem 
som är med.
 – De har inget annat än musik i huvudet just 
nu, säger hon.

Enhetschefen Mikael Albertsson tror också att 
musiken kan betyda mycket då Göteborgs Rädd-
ningsmission vill uppmuntra människors talanger 
och intressen.
 – Tanken är att något i livet blir så viktigt att 
man därför vill dra ner på missbruket eller helt 
upphöra med det. Det är också så många som 
kämpar med dålig självkänsla och utanförskap, 
men genom musiken får man chansen att stå i 
centrum och visa upp sig, säger han.

”Det var väldigt roligt”
I kyrkbänken sitter Roy och pustar ut efter kon-
serten, svettig och lycklig. 
 – Jag var väldigt nervös igår, men det släppte när 
jag spelat ett tag. Det var väldigt roligt, säger han.
Han berättar att han älskar musik, och att han 
genom livet spelat och jammat, men inte varit med 
i något band sedan skoltiden. När Marina frågade 
om han inte ville hänga på i Mission Possible 
tvekade han inte. 
 – Det var självklart att vara med. Det har alltid 
varit min lilla tillbakaflykt till musiken, man kän-
ner sig trygg bland musiker, säger han.
I grunden är han gitarrist, men han trivs bakom 
trummorna också även om han inte äger något 
eget trumset.
 – Vi har bara repat några gånger med bandet och 
vi kan låta bättre om vi får träna. Men jag tycker jag 
är värd lite beröm för jag tycker själv jag spelar rätt 
bra ibland, säger han med ett snett leende.
.......

FAKTA RÄDDNINGSMISSIONENS KAFÉ 

Varje dag kommer det mellan 70 -150 gäster till Räddningsmis-
sionens Kafé på Vasagatan. De flesta lider av någon form av 
missbruksproblem, psykisk ohälsa eller socialt utanförskap.
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FÖRSTA ÅRET VAR DET ändå lite svårt att hitta 
bra samarbetspartners för denna typ av välgö-
renhet i Sverige.  
 – Men, Göteborgs Räddningsmission var 
snabb med att förstå och ta initiativet på allvar 
berättar Paulina Pilo, ägare av anläggningarna i 
regionen. Det är också en organisation som har 
hög trovärdighet. Vi litade på att de klarade av 
att distribuera all mat till rätt ställen så att allt 
insamlat blev väl använt. 
 – Ingenting är omöjligt för dem, utan man letar 
lösningar tillsammans. Detta gemensamma enga-
gemang ger ständigt nya idéer. Vi har utvidgat vårt 
samarbete med insamlingar av till exempel lakan 
och leksaker så det är en pågående process.

Riktade insamlingar
I år riktade Göteborgs Räddningsmission insam-
lingen till vissa av sina verksamheter innan 
projektet drog igång. Anläggningarna i Kungs-
backa och Lundby samlade in varor till frukost 
och Göteborgs Räddningsmissions café. Anlägg-
ningen i Västra Frölunda samlade in till förmån 
för gömda flyktingfamiljer.
 – Fördelen med matkasseinsamlingen är att 
det ger en mycket konkret bild eftersom vi stäl-
ler matkassarna mitt i gymmet, säger Paulina 
Pilo. Det gör att alla ser hur berget av matkas-
sar växer för var dag. Det skapar motivation att 
samla in mer.
 Innehållet i matkassarna varierar förstås. Det 
viktiga är att det är varor som har lång hållbar-
het som till exempel pasta, flingor, konserver 
och sylt. Vi ordnar också tävlingar anläggning-
arna emellan, vem som samlar in mest. Förra 
året blev vi bäst i Europa berättar Paulina.

Vill inspirera andra
Paulina Pilo har som vision att inspirera andra 

företag att hitta möjligheterna i sin bransch att 
hjälpa andra som har det svårt.
 – Kan jag inspirera någon till att tänka ett 
extra varv kring vilken välgörenhet man kan 
göra så är det ett mål i sig, menar Paulina. Alla 
kan göra något. Hon vill också understryka att 
projekt som detta ger utveckling och samverkan 
på flera nivåer. Personalen och de som tränar 
letar hela tiden nya idéer. Gemensamma mål 
lockar fram nya tankegångar.
 – Det handlar också om att skapa samhörig-
het och empati genom att hjälpa andra, säger 
Paulina Pilo. 

Motivation och energi
Motivationen i gymmet i Kungsbacka är hög 
vid vårt besök. Lokalen är fylld av positiv energi 
både bland personal och bland de som tränar 
för dagen. Gunnel Andersson från Kungsbacka 
som är mitt inne i sitt träningspass tycker det 
är jättebra med insamlingar av matkassar på 
gymmet.
– Det kan gärna ske flera gånger om året säjer 
Gunnel. Det sätter igång flera bra processer, 
bland annat att vi blir påminda hur bra vissa av 
oss har det.
Lena Ekman från Lindome tycker att det alltid 
är bra med insamlingar, men att det är viktigt 
att det inte blir ett tvång med i bilden. Karin 
Jilsén också från Lindome gillar att man rent 
konkret ser resultatet växa från dag till dag.
– Vi vet också vem det går till eftersom vi ser 
när man hämtar det från oss på gymmet och kör 
matkassarna direkt till Göteborgs Räddnings-
missions hjälpinsatser säger Karin. Jag tycker 
också att välgörenhetsprojekt som detta stärker 
Curves anseende som ett seriös och ansvarsfullt 
gym avslutar Karin Jilsén.
.......

Det är nu tredje året som kvinnogymmet Curves kombinerar hälsa med välgörenhet och samlar 
in matkassar till Göteborgs Räddningsmission.  I år deltar lokalt tre anläggningar med lokaler i 
Kungsbacka, Lundby och Västra Frölunda. 

TEXT  MARIE NYGAARD   FOTO ÅSA DAHLGREN

CURVES SAMLADE 
IN 2,9 TON MAT 

LOKALA RESULTAT AV 
MATKASSEINSAMLINGEN 2011

KUNGSBACKA ...............................1385 kg

LUNDBY ...........................................581 kg

FRÖLUNDA .......................................954 kg

SUMMA ........................................2920 kg
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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 Henrik Orrbeck på 0739-01 41 99.

A
AB Veden
Activema
Agoodtshirt
Advokatfirman Glimstedt
Alexandersson Fastigheter 
i Göteborg AB
Alufront
Andreassons Musik
Askania
Assmundsons Golv AB, 
Västra Frölunda

B
Before Deadline
Birgers Chark
Biscotti
Björk Eklund Group
Blennermarks Lastbilar, Trollhättan
Bo Lönn & partner
Brandströmska skolan
Broström AB
Bryggans Restaurang

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

D
Dagab Färskvaror, Göteborg
Dahls Bageri, Göteborg

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

F
Faktum
Floda Glasmästeri
Fotograf Linda Gredåker
Fotograf Nina Bohman

Fotograf Ulrika Olsson
Fotograf Åsa Dahlgren
Freeport, Kungsbacka

G
Gamle Port, Göteborg
GF Konsult
Gillis Edman Begravningsbyrå,
Göteborg
Goss Reklambyrå
Gärde Wesslau Advokatbyrå
Gärdhagen Akustik
Gäsene Mejeri, Ljung
Göteborgs Posten

H
Hallsås Bygg
Hogia
HTE Garden
Husvärden AB, Mölndal

I
Ica Kvantum Munkebäck
IKEA Kållered
Infotorget

J
JKL
Journalist Jennie Danielsson
JP Publishing

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

L
Lasse Majas konditori
Lions Gothia
Lotus Assistans AB
Lundin Fastighetsbyrå, Göteborg
Lundin Revisionsbyrå, Göteborg

M
Manpower
MediaGraphic, Mölndal
Mr Bygg AB, Göteborg

N
NFS
Nobel Biocare
Nordsjöfisk
Norkonsult

O
O. Bohlin Byggnads AB, Göteborg
Ordkraft, Göteborg

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

R
Restaurang Ivfars, Mölndal
Reningsborg
Ronald McDonald House, Göteborg
RUAG
Räkexport, Göteborg

S
SCA
Sirius Rederi
Skene Järn, Skene
Sko Boo, Ullared
Swedia, Göteborg
Spamdrain
Studsexperten
Svenska Mässan, Göteborg

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

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

Y
Yngves Livs, Donsö
Young Sport

Å
Åkes Hönökaka, Torslanda

STÖD OSS
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441

BLI EN MÅNADSGIVARE

Som månadsgivare bidrar du regelbundet med 
en gåva till Göteborgs Räddningsmission. Re-
gelbundna gåvor innebär att administrationen 
kan minskas och att ännu större del av varje 
gåva kan gå direkt till vårt arbete bland utsatta 
och hemlösa i Göteborg.

• Som månadsgivare skänker du din månads- 
 gåva via autogiro.
• Du väljer själv det gåvobelopp du vill   
 skänka.
• Beloppet dras från det konto du själv anger  
 (den 28:e varje månad), så länge du själv vill. 
• Du får en garanti som visar att du när som  
 helst kan ändra, göra uppehåll eller avsluta  
 ditt engagemang.
• Som månadsgivare får du vår tidning 
 ”Din Nästa” (4 nummer/år) som tack.

För mer information kontakta: 
Carolina Malmberg, 031-712 12 06
c.malmberg@raddningsmissionen.se
Eller ladda ner autogiroblanketten direkt från 
vår hemsida: http://www.raddningsmissionen.
se/stod-vart-arbete/bli-manadsgivare

Med anledning av Din högtidsdag
har vi mottagit en gåva till 

vår verksamhet

Varmt tack!

Andra Långgatan 29
413 27 Göteborg

www.raddningsmissionen.se

Till minne av 

har Göteborgs Räddningsmission
mottagit en gåva till 

socialt arbete för hemlösa samt 
barn och unga i utsatta 
situationer i Göteborg

Varmt tack!

Andra Långgatan 29
413 27 Göteborg

www.raddningsmissionen.se

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

UPPVAKTA MED EN HÖGTIDSGÅVA eller 
SKÄNK EN MINNESGÅVA 

Uppvakta någon på högtidsdagen med en gåva till Göteborgs Räddnings-
mission! Skriv en personlig hälsning till jubilaren, så skickar vi ett vackert 
gratulationsbrev med hälsningen och ett tack från oss för gåvan. Du väljer 
själv det belopp Du vill skänka. 

Genom att skänka en minnesgåva får Du möjlighet att hedra minnet av någon 
som gått bort genom att skänka en gåva till Göteborgs Räddningsmission.
Skriv den hälsning som Du vill skall framföras, så skickar vi hälsningen 
tillsammans med ett varmt tack för gåvan till den adress Du anger i be-
ställningen. Beloppet för gåvan är valfritt.

Du beställer högtids- respektive minnesgåva i vår webbshop: www.radd-
ningsmissionen.se/butiken, via mail info@raddningsmissionen.se, eller via 
telefon 031-712 12 00.

Högtids- och minnesgåva från Göteborgs Räddningsmission

KOLLA IN VÅR NYA iPHONE APP!

Göteborgs Räddningsmission har fått sin första iPhone app. Här kan du 
ta del av våra nyheter, läsa om vår värdegrund, kontakta oss eller skänka 
pengar till Räddningsmissionens verksamhet. Allt direkt i din mobiltelefon!
I dagsläget fungerar appen för just iPhone, men en version också för an-
droider är under utveckling.
För att hitta appen går man enkelt in på Appstore och söker efter ”Göte-
borgs Räddningsmission”, så hittar man den där.
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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

Göteborgs Räddningsmission har påbörjat ett 
genomgripande arbete med att förändra orga-
nisationens presentation och kommunikation 
utåt med utgångspunkt i den organisations-
förändring som genomfördes under 2010.
 Hittills har Räddningsmissionen i all 
kommunikation främst utgått från vilka 
verksamheter som ingår i organisationen. I 
fortsättningen vill vi ändra detta och istället 
utgå från det utbud av tjänster som Rädd-
ningsmissionen tillhandahåller. Allt med 
målgruppen och ”människan” i centrum.
 Huvudrubrikerna kommer att vara följande:
Socialt stöd, Integrationsverksamhet, Boende, 
Behandling/habilitering, Arbetsträning/sys-
selsättning, Friskvård, Kurser och seminarier.

Dessa huvudrubriker är framtagna utifrån 
två olika kriterier; antingen är det, som ex-
empelvis rubrikerna boende och behandling/
habilitering, tunga och stora områden i vårt 
utbud. Eller också är det tjänster som vi vill 
lyfta fram speciellt och som är utmärkande 
och specifika för just vår organisation. Varje 
huvudrubrik kommer att fyllas med detalje-
rat innehåll om vad som ingår i respektive 
tjänsteutbud. Målet är att under 2011 arbeta 
fram en kommunikationsmodell som helt 
harmonierar med den nya organisationen 
och som fokuserar på Räddningsmissionens 
tjänster och utbud i relation till målgruppen.

KOMMUNIKATION I SAMKLANG MED NY ORGANISATION

Behandling/
habilitering

Musik & Kultur

Kurser & seminarier

Socialt stöd

Integration

Friskvård

Boende

Arbetsträning/
sysselsättning


