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Snart är det dags att summera ännu ett år 
på Göteborgs Räddningsmission. Det gör vi 
på många olika sätt, i siffror genom bokslu-
tet som ni kommer att få del av i början på 
februari. I detta nummer väljer vi att betona 
resultat av möten med människor.    
Detta går inte att mäta i siffror men vi vet 
att det gör otrolig skillnad.
 Under 2011 har vi fokuserat på att er-
bjuda nya öppningar för barn och familjer 
att kunna dela meningsfulla stunder som 
skapar en trygg plattform. Vi har också 
satsat inom området socialt företagande, en 
väg som kan leda till arbete och egen för-
sörjning. Fler och fler företag vill vara med 
i ansvarstagande och engagemang i sociala 
frågor. 
 Vi tror på att bygga relationer för att på 
bästa sätt kunna förbättra människors för-
utsättningar att vara en aktiv del av samhället. 
För detta krävs tid, kunskap, tålamod och 
kärlek.  
Jag tror på en kärlek
Utan plikt och skuld, utan försäkringar
Och konkurrens
Ett livets flöde
Som inifrån förnyas av sin egen kraft
Jag tror på en kärlek som dansar och 
sjunger
Utan tanke på nytta-och lika självklart 
stannar upp
Inför den som plågas-och delar smärtan.
   margareta melin

Nästa år fyller vi 60! Det som en gång star-
tade i Göteborgs hamn, Fyrbåksexpressen, 
Caféet i Haga är idag en stor verksamhet 
som spänner över många olika områden.
 Vi vill tacka alla volontärer, medarbe-
tare, samarbetspartners och styrelsen på 
Göteborgs Räddningsmission för att ni vill 
vara med i att förändra vårt Göteborg.
 Vi vill tacka för förtroendet att leda 
denna organisation som har stor betydelse 
i vår stad. Vi välkomnar vår nye direktor 
Emil Mattsson som börjar hos oss första 
januari 2012! I detta nummer får ni en 
närmare presentation av honom.

Veronica Morales Henrik Orrbeck
Tf direktor  Tf direktor

Vi summerar ett år av engagemang, kunskap och en vilja att 
förändra



GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / INNEHÅLL  I   3

”VEM BLIR BÄTTRE AV 
FÄNGELSE?” 

EMIL MATTSON, NY 
DIREKTOR

NOTISER

SOCIALT FÖRETAGANDE

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Andra Långgatan 29

413 27 Göteborg

Telefon: 031-712 12 00

E-post: info@raddningsmissionen.se

www.raddningsmissionen.se

Ansvarig utgivare

Veronica Morales och Henrik Orrbeck

Redaktör

Malin Ekelund

031-712 12 10

Medarbetare i detta nummer

Katja Andersson, Åsa Dahlgren, Jennie Danielsson, 

Jonatan Sverker

Bild omslag

Katja Andersson

Grafisk form

Camilla Simonson, Camoni

www.camoni.se

Prenumeration

Det kostar inget att får DIN NÄSTA i brevlådan. Hjälp 

oss gärna att sprida tidningen.

Sänd gärna bidrag i form av text eller bild. Vi ansvarar 

dock inte för ej beställt material.
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Postgiro: 90 04 44-1
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VEM BLIR 
BÄTTRE AV 
FÄNGELSE?

FAKTA KRIMINALVÅRDEN

Göteborgs Räddningsmission samarbetar med Kriminalvår-
den sedan många år tillbaka, genom både fängelsepastorer 
och besöksgrupper.
Våra fängelsepastorer arbetar alltid tillsammans med 
Kriminalvården kring interner för att gemensamt uppnå 
bästa vård och vistelse för den enskilde individen, liksom 
för anhöriga.

I den följande artikeln möter vi en intern som delar med sig 
av sina personliga tankar och reflektioner om sin tid 
i fängelse.  Det är ”Davids” egna åsikter som kommer till 
tals och det är inte Göteborgs Räddningsmission som står 
bakom uttalandena. Men, vi tycker att det är viktigt att be-
lysa hur en intagens vardag kan se ut och hur man upplever 
sin vistelse innanför murarna.
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Vi träffas i andaktsrummet på en av anstalterna i Göteborg. Väggarna är roströda, rosorna på 
altaret lite vissna och mitt i rummet står en ljusbärare med sand där man kan sticka ner sina 
personliga böneljus. Utanför fönstret är det grå höstdager. 
 – Jag önskar att alla som sitter i fängelse skulle få vård som leder tillbaka till ett värdigt liv, 
ett liv där man kan respektera främst sig själv, men också sina medmänniskor.

TEXT  MALIN EKELUND  FOTO ÅSA DAHLGREN

DAVID – VI KALLAR HONOM SÅ –  sitter inne 
sedan ett år tillbaka. Han har drygt halva tiden 
kvar på sitt straff. 
David visar en hel bunt med dokument som han 
själv har författat.
 – Orden och pennan är mina redskap, säger 
han. 
 Han läser högt ur det han har skrivit; långa 
resonemang om hur det känns att förlora sin fri-
het. Hur det är att ständigt vara stressad. Hur det 
är att tappa kontakten med vänner och familj då 
besöksrutinerna med blanketter, visiteringar och 
korta mötestider gör att det inte längre är mödan 
värt, utan bara blir förnedrande.
Fängelsevistelse bryter ner
 David fokuserar skarpt med blicken och fort-
sätter:
 – Idag bryter fängelsevistelsen ner människor 
och jag tror inte att de som ansvarar för den så 
kallade vården ens är medvetna om det. Man 
följer ju reglerna. Men, bara detta att man ska ha 
kriminalvårdens kläder på sig och inte ens får ha 
sina egna underkläder.  Eller att jag som intern 
kroppsvisiteras efter varje personligt besök.  Det 
är sådana saker som tillsammans gör att man 
känner sig kränkt som människa och absolut inte 
vinner tillbaka någon respekt vare sig för sig själv 
eller för andra. Det är som om alla regler och la-
gar gör människor till robotar.

Vill se orsakerna
David fokuserar själv på att ta in och bearbeta 
nyheter och fakta kring allt från kriminalvård 
och rättssamhälle till omvärldens stora händelser. 
Det är hans sätt att hantera sin vistelse på anstal-
ten och hålla en tråd i tillvaron.
 – Jag vill satsa på att se orsakerna till att 
samhället ser ut som det gör, säger han. Det är så 
mycket som samhället har missat. Naturligtvis 

har människor ett val att göra om man skall begå 
ett brott eller inte. Men, det är många killar som 
sitter här inne som har levt hela livet i utsatthet 
med droger, våld och kriminalitet utan att sam-
hället har gripit in. Och med samhället menar jag 
alla; skola, myndigheter, socialtjänst, men också 
medmänniskor som vänner, grannar, familj. Vi 
är alla en del av samhället. Det hade kunnat bli 
så mycket bättre om man hade brytt sig mer. Om 
man hade uppmanats att ta sitt ansvar, att ha ci-
vilkurage och att bry sig om sina medmänniskor. 

Tillbaka till värdighet
 – Jag oroas av tendenserna i tiden, fortsät-
ter David. Det höjs röster för hårdare straff och 
längre fängelsevistelser. Men, jag tror inte att det 
är så vi kommer till rätta med kriminaliteten eller 
våldet.  Vi behöver skydda laglydiga medborgare, 
men samtidigt återanpassa dem som begår brott 
till ett liv med värdighet och respekt för sina 
medmänniskor. 
 – Och här inne blir man inte bättre! Man för-
lorar både sin värdighet och sitt människovärde.
Historien visar ju att vi inte löst våra problem 
med hårdare straff. 
 David har själv inte någon praktisk lösning på 
hur man på bästa sätt kan arbeta förebyggande 
eller vårdande med dagens system. Men, han 
söker hela tiden efter nya metoder och förslag. 
David är till och med beredd att utlysa en tävling 
för att få fram nya tankar kring straff, vård och 
behandling. 
 – Jag vill kalla tävlingen ”Hjälp till att bygga 
broar, inte murar!”, säger han. Jag vill få in 
idéer som leder till mer human behandling och 
omhändertagande och förebyggande åtgärder i 
praktiken. Kanske kan man skicka in idéerna till 
Räddningsmissionen?



Jobba på relationerna
David funderar en hel del över relationen till sin familj, till 
sina barn. Just nu har han ingen kontakt med dem alls.
 – Jag ska arbeta på att bygga upp relationerna till mina 
barn igen när jag kommer ut, säger han.  Min tid i fängelse 
är inget jag kan göra ogjort, den tiden finns för alltid i mitt 
liv. Men, jag vill att den skall vara en parentes. Jag är glad 
över att kunna komma tillbaka till arbete, bostad och en 
social plats i samhället igen. Det är en möjlighet som många 
interner saknar. Och relationen till mina barn tänker jag 
jobba på så gott jag kan.

Minnen och trosfrågor
Det finns mycket tid till att tänka när man sitter inne. Min-
nen kommer upp till ytan och behöver bearbetas. David har 
själv fått möjligheten att träffa psykolog och bearbeta bland 
annat de upplevelser han har med sig som före detta krigs-
fånge.
 – Det är det positiva som jag har med mig från den här 
tiden i fängelse, säger David. Att jag har fått tala med en 
mycket duktig psykolog och att jag haft förmånen att få lära 
känna fängelsepastorn Svante Myrén. 
 David funderar mycket kring tro och religion. Han vill 
inte bekänna sig till någon specifik religion, utan kallar sig 
själv för sökare. Men, han för många och långa samtal både 
med Svante Myrén och med andra fängelsepräster. Samtal 
och möten som är oerhört viktiga. Några av sina fundering-
ar har David formulerat i en dikt som han kallar ”Tro”:

”Tro”
På Moses, Jesus eller Mohammed
Att slåss om det, vem är Good guy och vem är Bad
Den frågan är aktuell än idag
Det kan vi grubbla på både natt och dag
Vem är den bäste, vem har mest rätt
Gud de berättar om, ingen har sett
Moses Gud brann, Jesus är i himlen, Mohammed är stor
Det är spännande, vi vet inte, bara tror
Om vi tror på Judendom, Kristendom, Islam, Buddism eller 
Hinduism
Ska värna om varann, ta avstånd från rasism
Om jag har all världens gåva, kan flytta berg, styra all 
väderlek
Är jag ingenting om jag saknar kärlek.
Tro är bäst, när den ger oss ro
Skapar harmoni, kärlek och en bro

(Ett utdrag ur den längre dikten ”Tro”)

.......

”Jag ska arbeta på att bygga upp 
relationerna till mina barn igen 
när jag kommer ut ”
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VÄGEN TILL GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION har 
knappast varit spikrak för Emil Mattsson. 
I grunden är han gymnasielärare, men de senaste 
åren har han arbetat som rektor.
 – Jag har alltid gillat att påverka och det har 
man chans till som ledare. Jag är ganska entre-
prenörsinriktad och de ledartjänster jag haft 
inom skolan har handlat om att starta verksam-
heter, säger han.
 Att han sökte sig till Räddningsmissionen har 
just att göra med hans vilja att påverka.
 – Jag har från det att jag var ung haft stark 
längtan att förändra världen. I många av de 
tjänster jag haft har jag känt att jag fått göra det, 
men jag vill göra det ännu mer. När möjligheten 
med Räddningsmissionen öppnades så kändes 
det extremt spännande, säger han.
 Emil Mattsson tror att Göteborgs Räddnings-
mission kan få en än viktigare roll i framtiden. 
Han menar att samhället befinner sig i föränd-
ring, bort från en tid då stat och kommun kunde 
ta på sig att lösa alla sociala problem. Istället 
kommer företag och vanliga medborgare att 
behöva engagera sig mer.
 – Tänk om man fick vara med och kanalisera 
medborgarnas och företagens vilja till samhälls-
förändring, säger han. 

Han ser Räddningsmissionens framtid som en 
organisation som utför avtalsverksamhet åt kom-
munen på ett sätt som både rymmer professiona-
litet och hjärta. Men också en organisation som 
står för idealism och frivillighet.
 – Min dröm är att Räddningsmissionen ska 
kunna vara ett slags nav för hela Göteborg. Om 
någon vill vara med och påverka frivilligt så 
skulle vi kunna hjälpa till att matcha behov och 
åtgärder. Och här får vi inte fastna i vem som 
är behövande. Jag tror att också vi som i någon 
mening är rika kan behöva hjälp att komma bort 
från vår instängdhet.
.......

VILL ARBETA 
FÖR ETT RÄTT-
VISARE SAMHÄLLE
”ANN ÄR GRYM - HON FUNKAR JÄTTEBRA Integration, missbruk och hemlöshet. Emil Mattsson ser stora utmaningar för Göteborgs Rädd-
ningsmission. Som ny direktor vill han tillsammans med både anställda och frivilliga arbeta för 
ett rättvisare samhälle.

TEXT  JONATAN SVERKER  FOTO MALIN EKELUND

EMIL MATTSON – NY DIREKTOR FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

FAKTA

Namn
Emil Mattsson

Ålder
39 år

Familj
Fru och två barn

Bor
I Majorna

Övrigt
Engagerad i 

Saronförsamlingen, 
en av Räddnings-

missionens 
huvudmän.



8  I   GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / NOTISER

Räddningsmissionens eget rockband ”Mission Possible” spelade 
på Hemlösas Natt den 17 oktober. Alla deltagare i bandet är gäs-
ter från vårt café som nu fått chans att återuppta musiken i sina 
liv. Tack vare en gåva från ”Den Hemlige Miljonären” kunde vi 
köpa in instrument och nu har Räddningsmissionen alltså sitt eget 
rockband. Du kan se spelningen på Hemlösas Natt via Räddnings-
missionens hemsida: www.raddningsmissionen.se/om-oss/nyheter
.......

MISSION POSSIBLE SPELADE 
PÅ HEMLÖSAS NATT

JULKONSERT 
MED HJÄRTA 
- EN KONSERT 
FÖR HEMLÖSA
Välkommen till vår stora julkonsert i Kongresshallen på 
Svenska Mässan!
Göteborgs Räddningsmission och Svenska Mässan ar-
rangerar julkonserten för att uppmärksamma och samla 
in pengar till Räddningsmissionens arbete bland hem-
lösa. Alla intäkter går till detta arbete.
Efter fullsatt och bejublad konsert på Götaplatsen i au-
gusti gör Timo Räisänen sin kanske enda Göteborgskon-
sert i höst/vinter. Detta är 13:e året som Räddningsmis-
sionens julkonsert hålls.

Årets artister
• Timo Räisänen
• New Tango Orquesta
• Silversystrar
• Peter Pop
• Java Gospel
• Mission Possible

Tider o priser
Tisdag 6 december, Kongresshallen Svenska Mässan
18:00 jultallrik och konsert 455 kr
19:30 konsert 295 kr

Biljetter
Pustervik: 031-13 06 80      
Ticnet: 077-170 70 70, www.ticnet.se
.......
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Handla i vår webbshop

JULKLAPPAR SOM 
GÖR SKILLNAD
Nu har vi gjort vår webbshop extra julfin! Här hittar du 
perfekta julklappar till både familj, släkt och vänner.

Sköna, mjuka, svensktillverkade 
ullstrumpor i bästa kvalitet 

När du köper ett par ullstrumpor, så skänker du 
samtidigt ett par varma strumpor till hemlösa i 
Göteborg i vinter.

Ekologisk julkorg från vår butik Lime

Innehåller bland annat: Te, Smörgåskex, Choklad, 
Cantuccini, Marmelad, Müsli & Olivolja. Beställ idag via 
webbshoppen eller på 031- 712 12 31och hämta upp på 
valfritt datum hos Butiken Lime, Allmänna vägen 16, 414 60 
Göteborg. 

Varma, härliga, handstickade vintermössor från Rumänien 
DeCe är ett annorlunda företag i en liten by i nordvästra Rumänien. Det har inga 
fabriker och har inte som yttersta mål att maximera vinsten, utan att hjälpa människor. 
Här arbetar romer, som genom tillverkningen av mössor får möjlighet till arbete och 
försörjning.

SOLROSEN PÅ NYA SCENER
I september höll Räddningsmissionen två fullsatta konserter på Kulturhuset Kåken 
respektive Stadsbiblioteket under temat ”Sånger från In- och Utsidan”. Det var 
Solrosens senaste CD-produktion med samma namn som låg till grund för kon-
serterna.  Medverkande var bland andra Stefan Andersson, Caroline Wennergren, 
Silversystrar och Jenny Roos. Det blev två fantastiska kvällar med mycket känslor, 
närvaro och nya utmaningar. Detta var något som gav mersmak!
.......

100 kr 

250 kr 

199 kr 

Detta är bara några exempel på alla de fina julklappar som du hittar i vår webbshop! 
Du kan också köpa en julgåva till Räddningsmissionens verksamhet och ge bort ett gåvobe-
vis, här finns CD-skivor från Solrosen, ”Snälla T-shirts”, ekologiska tygkassar och mycket 

mer. Adressen är: www.raddningsmissionen.se/butiken

Fotograf Anders Abrahamsson, Direktpress Göteborg.
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På flotta restaurangen Linnéa inne i stan serveras i höst en äppeldessert 
gjord på äpplen odlade i Björlanda på Hisingen.
Och på det lilla lantbruket Björlanda Prästgård klurar verksamhetschefen 
som bäst på vilka andra grödor de ska satsa på för få in fler krogar i samarbetet.
Räddningsmissionens har i år börjat med så kallat socialt företagande, ett 
företagande där vinsten går tillbaka in i det sociala arbetet.

TEXT JENNIE DANIELSSON  FOTO  KATJA ANDERSSON

ALL VINST 
GÅR TILL 
DET SOCIALA 
ARBETET

– ÄRLIGT TALAT, är inte brysselkål den bästa grönsaken?
Matias Ghansah är verksamhetschef på Björlanda Prästgård, ett boende för miss-
brukare där de boende får vara med i produktionen av kött, frukt och grönsaker. 
Tidigare har produktionen på Björlanda Prästgård främst haft ett terapeutiskt 
syfte, men sedan i våras arbetar de utifrån tanken att det som produceras på gården 
också ska kunna attrahera en köpare.

Med i planeringen
Matias Ghansah har stora förhoppningar om att kunna nå ut till restauranger. Då 
är det viktigt att veta vad de ska satsa på att odla.
 Och brysselkål, ja, varför inte? Victor Holm, chefskock på Linnéa, är öppen 
för förslag. Han har komponerat den äppeldessert som står på menyn och han gör 
också en förrätt på ägg från Björlanda Prästgård.
 – Jag hade bara tänkt att använda deras äpplen, men när jag kom hit och 
såg hur fina äggen var bestämde jag mig för dem också, säger han.
Inne på kontoret på prästgården står flera kartor med ägg staplade ovanpå var-
andra. Victor Holm säger att man ser på äggulan att äggen kommer från höns 
som mår bra. Då är gulan väldigt skarpt gul.

FAKTA
RÄDDNINGSMISSIONENS 
FINANSIERINGSFORMER

Finansiering genom avtal: innebär att 
kommunen och RM ingår avtal och att 
kommunen då betalar RM för deras tjänster.

Finansiering genom gåvor: innebär att 
verksamhet bedrivs genom de bidrag som 
allmänhet och företag ger till organisationen.

Finansiering genom socialt företagande: 
innebär att RM bedriver en vinstgenereran-
de verksamhet där överskottet går tillbaka 
till det sociala arbetet. 
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Ännu i sin linda
Socialt företagande ska på sikt bli det tredje 
finansiella benet för Räddningsmissionen att stå 
på jämte den avtalsbaserade och gåvobaserade 
verksamheten. Men satsningen är ännu i sin 
linda. Det mesta av det som produceras på gården 
säljs i den nyöppnade butiken Lime i Masthugget 
och Linnéa är ännu så länge den enda krog de 
levererar till.
Räddningsmissionen ska inleda dialog med olika 
krögare för att ta reda på vad de skulle kunna 
tänka sig att köpa från dem.
 – Vi är främst ute efter ett bra råmaterial, men 
om vi kan hjälpa Räddningsmissionens också så 
är ju det bra, säger Victor Holm.

Närproducerat
Även om Björlanda Prästgård inte har rätt att 
kalla sig ett ekologiskt jordbruk ännu – det ställs 
krav på allt från innehållet i hönsfodret till att 
marken ska vara giftfri - passar produkterna bra 
in i Linnéas miljöprofil. Många gäster vill veta va-
rifrån maten kommer och då är det förstås roligt 
att kunna berätta exakt hur närodlade äpplena är.
 Just nu finns det inte så många djur på Björ-
landa. Jo, hönorna Agda förstås, och den folkilsk-
na tuppen Charles-Ingvar. Men de flesta lammen 
är slaktade liksom beståndet av Linderöds-svin. 
De skickades till ett litet slakteri i Halland som 
arbetar efter ett djuretiskt synsätt som Räddnings-
missionen sympatiserar med. 
 Lotta Lidén-Lundgren, enhetschef för Rädd-
ningsmissionens avtalsverksamhet, har arbetat 
mycket med att utveckla organisationens sociala 
företagande. Hon berättar om det hon tror kom-
mer att bli en fullträff.
 – Till jul ska vi erbjuda presentkorgar. Där ska 
det bland annat finnas salami, ölkorv och luft-
torkad skinka från våra grisar, säger hon.
Tanken är att de ska säljas både i butiken Lime 
och till Räddningsmissionens företagsvänner som 
kan ha dem att ge till sina kunder eller anställda.  

Höst på gården
Ja, lite djurtomt är det på Björlanda för tillfället. 
Och äpplena är skördade, det är nu bara en ynka 
låda äpplen kvar. Därför är det inte äppelkaka 
utan banankaka som fyller köket i prästgården 
med väldoft.
 Peo Pedersen, som tidigare bott på Björlanda, 
är nu här och arbetstränar. Det är han som ligger 
bakom kakan som de boende fikar på där de sit-

ter runt det stora köksbordet.
 Peo Pedersen har hand om kvällsmaten, snick-
rar, målar och hittar sätt att använda det de odlat.
 – Jag har gjort pumpamarmelad och en del 
inläggningar. Och vi fick en massa potatis i år, 
tillägger han.
 De boende deltar i arbetet i olika grad. Än så 
länge ställs inga krav på att de ska arbeta.
 – Det här är ett boende för folk som har ett 
aktivt missbruk. Men det är missbrukare med 
en ambition, som vill något mer, säger Matias 
Ghansah.
 Boendet på Björlanda hör till den avtalsba-
serade delen av verksamheten, det vill säga att 
Göteborgs kommun köper platser där. Rädd-
ningsmissionen har också ingått avtal med Borås 
kommun och det avtalet ser annorlunda ut. De 
kräver nämligen att de boende får sysselsättning 
på heltid.

Vill veta mer
Johnny Lundin flyttade in för tre veckor sedan. 
Han är inte så intresserad av att hålla på med 
djur.
 – Det är lite dåligt med aktiviteter, säger han, 
men vet inte riktigt vad han skulle vilja att det fanns.
 Peo Pedersen säger att det finns mycket man 
KAN göra men att det inte är ett krav.
Både han och Johnny Lundin blir förvånade när 
de hör att gårdens äpplen landat på en restaurang 
i stan, det visste de inte.
 – Nej, vi har inte fått veta vad som är syftet 
med det hela. Eller, jag vet ju varför jag är här, 
men inte vad man har för visioner med gården. 
Det skulle vara intressant att veta mer om det, 
säger Johnny Lundin.

Konkret produktionskedja
Lotta Lidén-Lundgren säger att de boende ibland 
följer med när maten levereras till Lime. Då, me-
nar hon, blir det mer konkret för dem.
 – HÄR säljs potatisen som JAG har odlat. Jag 
tror det betyder mycket, säger hon.
 Matias Ghansah och Victor Holm pratar om 
rödbetor. På Linnéa arbetar de mycket med just 
rödbetor, säger Victor Holm. Det verkar nästan 
som att de är överens om att rödbetor är nästa 
grej som Björlanda prästgård ska ta sig an. Och 
Matias Ghansah leker med tanken på ett växthus.
 – Vi är inga experter på odling, man får pröva 
sig fram, säger han.
.......

Victor Holm; längst upp till höger. 
Matias Ghansah; längst ner till vänster.
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STÖD OSS
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441

BLI 
MÅNADS-
GIVARE!
Du som regelbundet stödjer Räddnings-
missionens 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 månadsgi-
vare gå in på vår hemsida: 
www.raddningsmissionen.se/stod-vart-arbete
Eller ring vår givarservice på 031-712 12 15
.......

KÖP 
RÄDDNINGS-
MISSIONENS 
JULKORT
Återigen erbjuder vi möjligheten att köpa Räddnings-
missionens speciella julkort. 
Dessa kort är unika och särskilt framtagna för Göteborgs 
Räddningsmission av kalligraf & illustratör Charlotta 
Folkelind.
När Du köper dessa julkort, så går hälften av summan 
direkt in i vårt arbete för hemlösa och utsatta i Göteborg.
Du kan köpa julkorten i vår webbshop: 
www.raddningsmissionen.se/butiken
Du kan också ringa till 031-712 12 00 eller e-posta till: 
info@raddningsmissionen.se
Pris: 25 kr styck. 
Tack för Ditt stöd!
.......

SKATTEAVDRAG FÖR GÅVOR
Nu kan privatpersoner få skattereduktion för gåvor som man skänker till forskning och hjälpverksamhet. Detta 
är en reform som är tänkt att bidra till att stärka välfärden och öka människors engagemang i samhället.
”En stark och livaktig ideell sektor är av stor betydelse för samhällslivet och demokratin och för de människor 
som ges förbättrade möjligheter genom sektorns insatser. Den ideella sektorn bedriver angelägen verksamhet 
som gynnar hela samhället och välfärden och bidrar till en positiv utveckling i världen”, säger Harald Hagman, 
ordförande i Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII*.
Skatteavdrag är ett effektivt sätt att stimulera gåvor. Både erfarenhet från andra länder och flera forskningsstu-
dier visar att skatteincitament ökar viljan att skänka pengar. När en liknande reform infördes i Norge för några 
år sedan ökade givandet till olika ideella organisationer med cirka 30 procent.
*FRII - Frivilligorganisationernas Insamlingsråd är en paraplyorganisation för landets ledande insamlingsorganisationer
.......
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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
Linnéa Art Restaurant
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
Smedia, 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



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

Julkonsert med:

ÅSA FÅNG och Mats Sköldberg

ERIK GULLBRANSSON med vänner

CHRISTOFFER HIDING

CISSI GLITTVIK m fl

LUCIATÅG elever från Montessoriskolan CASA

KÖREN CALEIDO

295:- parkett
245:- sidoparkett/balkong

Pusterviks biljetter 031-130680
www.ticnet.se  077-170 70 70

eventuellt överblivna biljetter säljes vid entrén

”En sång för de hemlösa”

Betlehemskyrkan
Tisdag 13 dec 
kl 20:00


