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Vem är egentligen Göteborgs Räddnings-
mission? Varför finns organisationen till? 
Vad drömmer man om?  
Varje organisation och rörelse mår nog gott 
av att då och då fundera över vem man är 
och vem man finns till för. För oss som i 
dagarna firar 60 år är frågorna extra ange-
lägna att ställa: hur kan vi även i framtiden 
på bästa sätt tjäna utsatta människor i 
Göteborgs stad?

För mig blir det alltmer tydligt att Rädd-
ningsmissionens uppgifter kan sammanfat-
tas i tre punkter:

1. Att lindra nöden.
Alltsedan vi för 60 år sedan lät hemlösa 
bo och äta i två tågvagnar i Majornas 
fiskhamn har detta varit en av våra viktiga 
uppgifter. Som kristen rörelse kan vi inte 
blunda när vi ser hur människor hamnar i 
kläm, exkluderas eller ligger i rännstenen. 
Oavsett vem den utsatte är, vad den har för 
historia eller nationalitet är det vår plikt att 
hjälpa och lindra – i synnerhet när det är 
människor som få andra bryr sig om eller 
prioriterar. 

2. Att hjälpa människor från utsatthet och 
utanförskap till delaktighet och gemenskap
Att lindra nöd är nödvändigt och bra, men 
det är också viktigt att hjälpen inte stan-
nar där. Vi kan inte stå och se på när vi ser 
hur missbrukare förstör sig själva på grund 
av alkohol eller narkotika – vi vill hjälpa 
dem till förändrade liv. Människor som på 
grund av missbruk, långtidsarbetsarbetslös-
het, hedersproblematik, psykisk sjukdom el-
ler annan exkludering hamnat i utanförskap 
måste ges chansen till värdiga liv präglade 
av livsmod och delaktighet. Att verka för 
förändring är ofta svårt. Det krävs enträget 

arbete och leder ofta till att man själv måste 
förändra sig. Men som Räddningsmission 
måste detta prioriteras – gör vi inte vårt 
allra bästa för att hjälpa människor från 
utanförskap till innanförskap sviker vi vårt 
uppdrag.

3. Att förhindra att utsatthet och utanför-
skap uppstår.
Det yttersta målet med vår verksamhet 
måste vara att utrota utsatthet och utan-
förskap. Hur? En av våra verksamheter där 
detta ofta sker är Solrosen – verksamheten 
för barn och familjer där en av föräldrarna, 
oftast pappan, sitter i fängelse. Genom före-
byggande arbete får dessa barn i riskzon ett 
naturligt sammanhang där de kan bearbeta 
sina känslor och kan på så sätt kan stå 
bättre rustade inför framtiden. Ett annat 
sätt att förhindra utsatthet och utanförskap 
är naturligtvis att opinionsbilda och för-
söka förändra de politiska och ekonomiska 
strukturer som ofta tvingar in människor i 
utsatthet och missmod. 
Vill man sammanfatta vårt arbete kan man 
egentligen citera den verksamhetsidé vi haft 
som ledstjärna i många år: Möten i ögon-
höjd skapar rum för förändring som över-
brygger utanförskap. Enklare – och svårare 
– än så är det kanske inte.
Vill du hjälpa oss i arbetet? Vi tar tacksamt 
emot din gåva – liten som stor – eller din 
tid och kompetens som volontär. Trevlig 
höst och besök oss gärna i samband med 
vårt jubileum!

Emil Mattsson 
Direktor 

Rum för förändring
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FöR AMMAR blEV 
RäDDninGSMiSSiOnEn 
VäGEn Till DET  
SVEnSkA SAMHällET

Din chef? Ammar Ahmed ler stort.
-Mikael är min chef, min kompis och min bror – 
allt i ett.

De träffades på Räddningsmissionens sommarlä-
ger i Solviken som nyanlända familjer erbjöds att 
åka på. Ammar hade kommit till Sverige i mars 
2010 och efter korta nedslag i Gävle och kiruna 
hade han sökt sig till Göteborg där han har sin 
(biologiske) bror. Han tänkte att ett läger kunde 
vara bra för sönerna. Mikael Albertsson och ett 
par andra från Räddningsmissionen var där och 
Ammar pratade mycket med Mikael de dagarna.
-Han var otroligt snäll och lekte med barnen. 
Till slut frågade jag honom om vi kunde bli 
kompisar. ”Visst”, sa han. ”Du kan få mitt 
nummer.” Vi ringde varandra då och då och jag 
frågade om jag kunde hjälpa till med något på 
Räddningsmissionen, måla eller köra eller så. Jag 
ville hjälpa till, men jag ville också komma in i 
samhället på något vis.
Så kom det sig att Ammar fick praktik på Göte-
borgs Räddningsmission. Eftersom han inte hade 
uppehållstillstånd fick han inget arbetstillstånd, 
så det han gjorde, gjorde han ideellt.

Avslag på avslag
Solen väller in i familjen Ahmeds vardagsrum. 
Teven står på, det är OS. En ryttare tar sig över 
hinder efter hinder. lille Yousef, 1, 1/2 år, tultar 
in. Han har nyss lärt sig att gå. Mamma Zena 
har fött honom i Sverige. Storebröderna baker, 
10, och Yasser, 7, är födda i irak.
Ammar sänker ljudet på teven och börjar berätta 
om vägen till uppehållstillståndet.
Under sommaren 2010 kom det första avslaget. 
Han överklagade det och fick avslag igen. Han 
vände sig till domstolen i Haag - avslag. Och för 
ett år sedan fick han besked om utvisning. Om 
han inte samarbetade skulle utvisningen verkstäl-
las med tvång, fick han veta.
instans efter instans bedömde alltså att han inte 
hade tillräckliga skäl för att stanna, men det 
finns en liten omständighet som försatte Ammar 
Ahmed och hans familj i en rävsax. nämligen det 
att han är statslös. Han blev utvisad, men hade 
ingenstans att ta vägen.

Ammar är född och uppvuxen i irak. ändå har 
han aldrig haft ett medborgarskap. Hans mamma 
är irakiska, men hans pappa var palestinier. Pap-
pan flydde till irak från Haifa i nuvarande israel, 
och i irak måste båda ens föräldrar vara irakier 
för att man själv ska få räknas som irakier.

Då ändrades allt
ändå gick det bra för Ammar. Han utbildade sig 
i företagsadministration på universitet i bagdad 
och blev så småningom chef på en stor elektro-
nikfirma. Han gifte sig och skaffade hus och 
två bilar. Huset och bilarna fick stå på hans fru, 
eftersom en statslös inte har rätt att äga sådant.
-Jag var 32 år och jag hade allt.

Men efter Saddam Husseins fall ändrades allt. 
Att vara palestinier blev plötsligt farligt. Am-
mar berättar att militären dödade hans kusin, så 
Ammar och hans fru bestämde sig för att fly till 
Syrien.
Och i ett slag förlorade han det han byggt upp i 
irak.
De kom dit 2006 och levde som illegala flyk-
tingar i ungefär tre år. något som inte heller var 
ofarligt.
-Vi höll oss hela tiden i närheten av hemmet. när 
barnen blev sjuka var vi tvungna att söka vård 
hos privata läkare. Det var dyrt.
Han säger att om de blivit ertappade hade de åkt 
i fängelse. Eller ännu värre. Ammar och hans fru 
beslutade att ta sig vidare, till Sverige.
-Vi hade hört om Sverige, att man hade mänsk-
liga rättigheter. Jag trodde kanske det skulle vara 
som jag sett i amerikanska filmer, att familjeban-
den inte var så starka, men så är det inte. Här är 
folk bra föräldrar.

Efter drygt två års envis kamp kom det avgörande samtalet från Migrationsverket. Familjen Ahmed hade fått 
uppehållstillstånd. Ammar Ahmed lyfte luren och ringde till sin chef, Mikael Albertsson vid Räddningsmis-
sionen, för att berätta den glada nyheten. Han var den första som fick veta.

TEXT  jeNNIe DANIelSSoN  FOTO kATjA rAGNSTAM

”Jag trodde kanske det skulle 
vara som jag sett i amerikanska 
filmer, att familjebanden inte 
var så starka, men så är det inte. 
Här är folk bra föräldrar.”
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när utvisningsbeskedet kom vände sig Ammar 
till iraks ambassad, väl medveten om att han inte 
skulle ha en chans att komma tillbaka till irak.
-Jag sa i receptionen att jag ville tillbaka. ”Abso-
lut inte”, sa de, ”inga palestinier som lämnat får 
komma tillbaka.” Då bad jag att få skriftligt på 
det.

Så kom telefonsamtalet
En arbetskamrat hjälpte honom att författa ett 
brev till Migrationsverket som han skickade till-
sammans med intyget från irakiska ambassaden.
Och fyra månader senare kom det där telefon-
samtalet från Migrationsverket som förändrade 
allt.
-Vi satt allihop och skulle äta middag. Jag tog 
luren och hörde ”ni har fått...”. Jag hann tänka 
vad hon skulle säga, jag tänkte ”avslag”, ”några 
dagar på er att packa”. Och sedan sa hon det: 
uppehållstillstånd. Mina barn började gråta av 
glädje ingen av oss kunde äta maten.
På jobbet blev det tårta och kramar. Och ef-
ter det hände allt väldigt snabbt. Ammar fick 
arbetstillstånd och anställning på Göteborgs 
Räddningsmission. nu jobbar han bland annat 
inom Agora med integration av barn och unga, 
på 35:an och med Räddningsmissionens second 
hand. Zena har anmält sig till SFi; Svenska för 
invandrare. Yosef ska börja inskolas på förskola 
och Ammar ska läsa Svenska som andra språk på 
kvällstid. Han var för bra för SFi och får läsa in 
gymnasiet i stället.

Hur har du lärt dig svenska?
-Jag frågar alla om allt. Jag skäms inte för att 
fråga. Och det här är mina bästa vänner, säger 
Ammar och lägger en trave böcker i soffan.
Ett svenskt-arabiskt lexikon, Stora korsordslexi-
konet och ett synonym-lexikon.
Det låter som en solskenshistoria, men det är 
klart att det finns mörka stråk i Ammars berät-
telse också. Saknaden efter hemlandet är stor.
-Vad jag saknar mest? Allt! Färgerna, lukterna, 
smakerna. Allt är annorlunda här.
Och i början, i kiruna, var det tufft.
-En månad kändes som ett år. Vi hade ingen teve, 
ingen radio och det var is överallt. i affärerna vis-
ste vi inte vad vi skulle köpa, för vi visste inte vad 
sakerna användes till. En gång, när vi skulle köpa 
salt, kom vi hem med örtsalt.
ändå tror han inte att han skulle åka tillbaka ens 
om det blev stabilt i irak igen.
-Jag vill inte det, faktiskt. kanske någon gång 
i framtiden att jag åker och hälsar på släkt och 
vänner.
Så den långsiktiga planen ser helt annorlunda ut; 
Ammar tänker sig att bli socionom. Och så ska 
han en dag åka till sin pappas hemland.
-Jag ska lära mina barn att de också är palesti-
nier, det ska dom veta, säger Ammar.
.......

Älvsborgs fästning, 4h-gården, Slottsskogen, 
Aeroseum, liseberg och universeum. Under som-
maren har tretton barn i åldrarna åtta till fjorton 
varit runt på några av Göteborgs huvudattrak-
tioner. barnen finns sedan tidigare med i Rädd-
ningsmissionens olika verksamheter, exempelvis 
Solrosen.

Sommaraktiviteter är ett återkommande inslag 
i Räddningmissionens verksamhet. Förutom att 
det är tråkigt och ledsamt med ett innehållslöst 
sommarlov, kan det vara ett stigma att komma 
tillbaka till skolan utan att ha något att berätta 
för kompisarna.
-Syftet med våra utflykter har förstås varit att de 
ska ha roligt. Men vi vill också att barnen ska 

känna att det finns några som känner med dem i 
den situation de är i, säger Ammar Ahmed, en av 
dem som varit ledare under utflykterna.

Ett par aktiviteter fick ställas in, som ridningen, 
då det regnade för mycket. Men då har de kun-
nat hitta på annat.
-Vi var på bio och såg Mästerkatten i stövlar, 
säger Ammar Ahmed.
Han menar att det märks att barnen gillar varan-
dra och att de inte ifrågasätter varandra.
Utöver utflykterna har de fyllt på med fotboll och 
brännboll.
-Vi har haft matsäck med oss varje gång. De är 
underbara barn.
.......

SOMMARUTFlYkTER
FöR DE bARn SOM 
bEHöVER DET MEST

Sommarlovet är för många barn ett stort tomrum. Mamma och pappa har inte råd eller möj-
lighet till de roliga saker som är en självklarhet för andra. Därför har Räddningsmissionen 
arrangerat ett antal utflykter för dem.

TEXT  jeNNIe DANIelSSoN  FOTO AMMAr AhMeD
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nU äR äPPElHUSET inViGT VilkEn Fin SEMESTER DET blEV!

RäDDninGSMiSSiOnEn  
På bARnFRiDSDAGEn

äppelhuset är ett gammalt sädesmagasin som finns på 
våra ägor på björlanda Prästgård. Under årens lopp har 
det använts för många olika ändamål. Men, nu är det 
renoverat, klart och iordningställt för att fungera som en 
liten enkel konferensanläggning i en fantastisk miljö.
kreativiteten ökar och du möts av ”doften av landet”.

Här finns möjlighet att förlägga en konferensdag med 
ditt företag eller organisation. lämpligt antal: 12-14 
personer. Vi kan ordna fika och en lättare lunch. 
En promenad ner till havet och att klappa fåren ger yt-
terligare inspiration till mötet.

Hör av dig till oss ifall du vill hyra ”äppelhuset”. 
intäkterna går direkt till vår verksamhet.

Välkommen att boka och få mer information!

Henrik Orrbeck 
Företagssamarbeten/events
h.orrbeck@raddningsmissionen.se
0739-014199

-jag fick bara vara olle, en vanlig människa. Så uttryckte 
sig en av våra boende när vi för tredje året i rad åkte på 
semesterresa till fantastiska Stenungsögården utanför 
Stenungsund.

när hela Styrmansgatans gruppboende hoppade in i 
bilarna på måndag morgon var känslorna blandade. 
Trots att alla varit med på Stenungsögården tidigare var 
de nervösa och spända, men även förväntansfulla. Väl 
framme skingrades gruppen automatiskt - alla visste var 
de skulle bo och kände sig hemma. lugnet lade sig när 
alla funnit sig till rätta.

Varje dag erbjöds frivilliga små utflykter; till torget i 
Stenungsund, Akvarellmuséet i Skärhamn eller till lant-
caféet på Sundsby Säteri. 

Vi köpte fiskespö och fiskade, njöt av underbart god 
mat, fikade och hade det riktigt lugnt och skönt. 
Största delen av tiden satt vi i den vackra miljön och 
njöt av solen.

”Tack för att ni gör det här för oss, det är helt fantas-
tiskt!” sa en man. ”Jag önskar att vi kunde stanna en 
vecka till” sa en annan.
Vilken förmån att få ge våra boenden det som är så 
självklart för de flesta, en veckas härlig semester i natur-
skön miljö!

Medarbetarna på Styrmansgatans gruppboende

lördagen den 25 augusti firades 
”barnfridsdagen” i bältespännar-
parken i Göteborg. 

Göteborgs Räddningsmission var 
på plats med en kreativ verkstad 
dit alla barn var välkomna att 
pyssla och skapa med pärlor, färg 
och papper.
i utställningen hade vi också en 
Drömvägg där barn fick skriva om 
sina drömmar och önskningar.

line Fuchs och Anders Wättring 
uppträdde på den stora scenen och 
framförde sånger från de olika CD-
skivor som barn och vuxna i vår 
verksamhet Solrosen har spelat in.

Solrosen är en stödverksamhet för 
barn som har en förälder i fängelse.

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Stöd till barn och unga med familjemedlem i fängelse

”kOnST UTAn RAMAR”
kreativitet som stärker det friska

i september ägde utställningen ”konst utan Ramar” rum 
på Frölunda kulturhus. konstnärerna som ställde ut var 
alla gäster eller boende hos Göteborgs Räddningsmis-
sion. 

Under hela våren har projektet ”konst Utan Ramar” 
pågått hos Göteborgs Räddningsmission under ledning 
av kurator Ulf kihlander. 
Vi har märkt att många av gästerna på våra boenden har 
ett stort konstnärligt intresse. Många målar aktivt eller 
målade förr. 

Eftersom vi ser konsten som en läkande kraft ville vi 
med detta projekt uppmuntra och ge stöd för att fler ska 
upptäcka detta.

Vi ville också skapa en möjlighet för våra boende/gäster 
att ställa ut sina alster och glädja andra och sig själva. 
Därför resulterade projektet också i en utställning på 
Frölunda kulturhus.
Vid vernissagen bjöds det på en konsert med Ebbot 
lundberg, Martin Mc Faul, Michael Johnson och 
Mission Possible. 

Foto: Magnus Rönnkvist
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Ett besök hos interner på Högsboanstalten som ger en glimt av hopp. Eller möten med nyan-
lända flyktingar som skapar glädje. Räddningsmissionens volontärer sprider medmänsklighet 
till Göteborgs mest utsatta människor. Hos Göteborgs Räddningsmission är volontärerna lika 
viktiga som personalen.

TEXT  joNATAN SVerker   FOTO  kATjA rAGNSTAM

VOlOnTäRERnA  
äR En DEl AV  
ORGAniSATiOnEnS 
HJäRTA

långpromenad, 
Under det samtal som karin har finns det ut-
rymme för frågor och funderingar.
- Vi brukar göra så att de får tänka på det någon 
vecka, och om man efter det känner att man vill 
fortsätta så skriver man ett kontrakt, säger karin.
kontraktet gör klart att det handlar om frivilligt 
arbete, att volontären har tystnadsplikt och hur 
ofta volontären ska komma till verksamheten.
- Det är för att det ska vara tydligt för alla, säger 
Catarina.

Volontärarer ersätter inte anställda
ingen volontär behöver ta på sig betungande 
uppgifter. Räddningsmissionen är noga med att 
ett frivilligengagemang inte är samma sak som en 
anställning.
- Uppdraget ska inte vara mer än sex timmar 
varje vecka. Det är för att man inte ska hamna 
i en felaktig ansvarsroll, det är viktigt att inte 
volontärer ersätter anställda, säger Catarina.
Varje volontär får också en kortare utbildning 
där man bland annat får inblick i hur Räddnings-
missionen fungerar. Dessutom har man samtal 
kring egna attityder och eventuella fördomar. 
Det kan till exempel handla om att man tror att 

personer med en psykisk sjukdom är farliga.
- Poängen är att veta att vi har fördomar. Det 
är inte konstigt, det är en sorteringsfunktion 
som alla har. Men vi kan reflektera över hur vi 
möter människor, att en hemlös kanske inte bara 
är en hemlös, utan också en pappa. Det gör att 
klyftorna minskar och vi får en ökad öppenhet, 
säger Catarina.

både karins och Catarinas erfarenhet är att 
volontärerna inte bara betyder mycket för utsatta 
människor, de flesta volontärer trivs också väl-
digt bra och utvecklas själva av insatsen.
- Det händer att det  kommer människor hit med 
inställningen att man knappt får tycka om volon-
tärarbetet för att det ska vara som en uppoffring. 
Men så är det inte alls, det måste få vara roligt 
och givande för en själv att vara volontär, säger 
Catarina.
.......

- Det finns så många som vill hjälpa, det gör verk-
ligen det. Och det ger hopp om framtiden.
Det säger Catarina Wiklund, som är volontär-
samordnare på Göteborgs Räddningsmission. 
Hon sitter i en soffa bredvid karin Svensson, 
volontäransvarig på Styrmansgatans gruppbo-
ende för människor med psykisk problematik, 
och berättar om arbetet med frivilliga. För Rädd-
ningsmissionen är nämligen inte volontärerna 
någon sidoverksamhet, det är en del av själva 
organisationens hjärta.
- Vi kallar oss en idéburen organisation och där 
är volontärtanken viktig. Som anställda gör vi ett 
ett bra och kvalitativt arbete, men med volontä-
rer så klarar Räddningsmissionen att göra ännu 
mer, säger Catarina.
- Volontärerna ger en extra guldkant på verk-
samheten, säger karin. 

Stor spännvidd
idag är ungefär 130 volontärer engagerade hos 
Göteborgs Räddningsmission. Det finns en stor 
spännvidd i uppgifterna. En del frivilliga ställer 
upp i kaféet för hemlösa, andra besöker interner 
eller stödundervisar i svenska för invandrare. Det 
finns också så kallade referensvolontärer som 

ställer upp med sin professionella kompetens 
och vid enstaka tillfällen stödjer organisationens 
ledning i exempelvis ekonomiska eller juridiska 
frågor.

Strukturerad volontärsamordning
Eftersom volontärarbetet är så viktigt inom 
Räddningsmissionen är det också välstrukture-
rat. Catarina arbetar med att matcha de som vill 
arbeta frivilligt med de behov som finns inom 
Räddningsmissionens olika verksamheter. Den 
som tar kontakt med Göteborgs Räddningsmis-
sion för att man vill göra en volontärinsats får 
först fylla i ett frågeformulär , sedan blir man 
kallad till intervju med Catarina. 
- Där lär vi känna varandra lite och sen försöker 
jag matcha uppdrag med person. För den som 
är intresserad går det nästan alltid att hitta ett 
relevant uppdrag, säger Catarina.
Den blivande volontären får sedan träffa den 
som är volontäransvarig i den aktuella verksam-
heten. Under det samtalet beskrivs uppgifterna 
lite mer detaljerat. 
- Hos oss handlar det om att kanske gå med en 
av de boende och ta en fika på stan, säger karin. 
kanske göra ett museibesök eller gå med på en 

Karin Svensson är volontäransvarig på Styrmansgatans gruppboende och Catarina Wiklund är samordnare för hela volontärarbetet på Göteborgs Räddningsmission

”De flesta volontärer trivs  
väldigt bra och utvecklas  
själva av insatsen.”
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Under vårens programkvällar och i andra 
aktiviteter kommer vi att berätta om Rädd-
ningsmissionens arbete bland barn och unga. 
Håll utkik i Sjöfartsmuseets vårprogram!

Utställningen pågår till och med 31 mars.

Varmt välkomna till: 
- invigningen den 28/11 kl 18:00 
- Programkvällen ”Möten i ögonhöjd” den 5/12 kl 18:00

”MöTEn i öGOnHöJD”
JubilEuMSutStällninG på SJöFaRtSMuSEEt 
oM GötEboRGS RäddninGSMiSSion
Onsdag 28 november kl 18:00 öppnas vår jubileumsutställning 
”Möten i ögonhöjd” på Sjöfartsmuseet i Göteborg.
Då inviger vi ett helt rum fyllt av historik och nutidsbeskrivning 
av Räddningsmissionens sociala arbete i Göteborg under 60 år. 
Vi får följa Räddningsmissionen från starten 1952 med arbete 
fokuserat kring Järntorget och hamnen, via Fyrbåksexpressens 
härbärge i Fiskehamnen till dagens fältarbete i nordstan och 
centrala Göteborg.
Den 5 december, kl 18:00 är det en öppen programkväll, då våra 
fältarbetare berättar om sitt arbete och ”en dag på stan” i deras 
vardag.

Att arbeta som översättare kan vara ett ganska 
ensamt yrke. när Rebecca inghammar ville 
komma ut och träffa fler människor fick hon 
idén att satsa på volontärarbete.
- Och så ville jag göra en insats för människor 
som inte är så lyckligt lottade, säger hon.
Hon visste inte vart hon skulle vända sig, men 
när hon sökte på nätet hittade hon Räddnings-
missionen. Rebecca tog kontakt, fick information 
och bokade sedan in ett samtal med volontär-
samordnaren Catarina Wiklund.
- Mötet kändes väldigt bra, jag fick inblick i 
verksamheten och olika möjliga uppgifter presen-
terade för mig, säger hon.

Rebecca har själv rötter i en annan kultur och 
har länge varit engagerad i integrationsfrågor. 
nu insåg hon att hon hade möjlighet att göra 
en praktisk insats för människor som kommer 
till Sverige. Hon blev volontär på Agora, en 
mötesplats för integration, dit främst nyanlända 
flyktingkvinnor söker sig. 
Hon kom snart in i verksamheten och fick i upp-
drag att hålla i en språkstund där invandrare har 
möjlighet att träna svenska.
- Det var en helt ny grej för mig. Första gången 
förberedde jag mig, men nu kommer det naturligt 
när man är där.

De flesta deltagare i språkstunden är kvinnor 
från irak eller från andra länder i Mellanöstern. 
Rebecca kan inte arabiska, men med hjälp av 
gester och fantasi går det att förstå varandra.

- Det är mycket skratt och spontanitet, vilket jag 
ibland kan sakna hos svenskar. Det här är kvin-
nor som varit med om mycket jobbigt, men som 
ändå kan känna glädje.
De timmar hon är på Agora är bland de roligaste 
i veckan.
- Jag brukar komma hem superlycklig, min 
sambo undrar om jag inte kan gå dit oftare, säger 
hon och skrattar.
Hon tycker också att stödet från personalen är 
väldigt bra. Har hon frågor får hon hjälp.
- Vi som är volontärer får väldigt positiv feed-
back, säger hon.
Att bli volontär är något hon verkligen rekom-
menderar andra att också satsa på. Hon tror 
dock att en del kan hindras av fördomar.
- En del har konstig syn på välgörenhet, vänner 
har frågat mig om jag nu ska bli en sådan som 
sitter på stan med bössa i handen. Men när jag 
berättar vad jag verkligen gör så blir de intres-
serade.
.......

För Rebecca Inghammar har torsdagskvällen blivit en höjdpunkt under veckan.
Det är då hon möter nyanlända flyktingar för samtal och gemenskap.

TEXT  joNATAN SVerker   FOTO  kATjA rAGNSTAM

VOlOnTäRARbETET 
VECkAnS HöJDPUnkT

10 dec
kl 20

28 nov 
kl 18

JUlkOnSERT MED HJäRTA
boka redan nu in måndagen den 10 december.
Då är det dags för vår årliga ”Julkonsert med Hjärta”.  
i år med särskilt fokus på vårt 60-årsjubileum.

NÄR: 10 december kl 20:00
VAR: Kongresshallen i Svenska Mässan
VEM:  - Claes Malmberg
  - Majornas 3:dje Rote
  - KOMODO
  - John Kluge
  - Mission Possible
PRIS: 295 kronor

Välkomna!

Svenska Mässan har sponsrat Göteborgs Räddningsmission i 
många år. 
Den senaste tiden har samarbetet intensifierats och utvecklats.
Svenska Mässan anordnar bland annat julklappsinsamling 
och klädinsamling till förmån för Räddningsmissionen.  Deras 
restaurant köper äpplen och andra produkter från vår bondgård 
björlanda Prästgård. 
Produkter som ska bytas ut på hotellet skänks till vår verksam-
het och mat som blir över efter stora evenemang och mässor, går 
direkt till vårt kafé för hemlösa.
För tredje året i rad får vi även tillgång till den 
fina kongresshallen där vi kan ha vår årliga 
julkonsert.

nYCkElRinG Till SAlU!

60 kr 
(ord. 100kr)

i samband med vårt 60-årsjubileum har vi tagit fram nyckelringen ”Fyrbåksexpressen” i 
äkta svenskt tenn. Den föreställer Fyrbåksexpressen, de sovvagnar som fanns i Fiskeham-
nen i slutet av 50-talet och under 60-talet. En påminnelse om vår historia och uppstart.  
Du kan köpa nyckelringen i vår webbshop för jubileumspriset 60 kr (ord. 100 kr) 

Webbshop: www.raddningsmissionen.se/butiken

nyckelringen säljs till förmån för vårt sociala arbete.
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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
Axenti Presentreklam AB

b
Before Deadline
Birgers Chark
Biscotti
Blennermarks Lastbilar, Trollhättan
Bo Lönn & partner
Brandströmska skolan
Bryggans Restaurang

c
Café Vasa
Camoni
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
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
Greencarrier
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
Jam
JKL
Journalist Jennie Danielsson
JP Publishing

k
Kjellberg & Möller AB, Göteborg
Klemets & Andersson Consulting,
Sävedalen
Klick & Klang Kreativa AB

l
Lasse Majas konditori
Linnéa Art Restaurant
Lions Gothia
Lotus Assistans AB
Lundin Fastighetsbyrå, Göteborg
Lundin Revisionsbyrå, Göteborg

M
Magasin Friend of brands AB
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
Prevas

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
Stendahls
Studsexperten
Svenska Mässan, Göteborg
Swedia Shipping, Donsö

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

å
Åkes Hönökaka, Torslanda

i broschyren ”Vem vill jag ge min 
sista gåva?” kan du läsa mer om 
möjligheten att skänka en testa-
mentesgåva till Göteborgs Rädd-
ningsmission.

Vill du beställa hem foldern, eller 
har du frågor kring hur man testa-
menterar till Göteborgs Räddnings-
mission? 
Då är du alltid välkommen att kon-
takta ekonomichef Martin Fredriks-
son, 031-712 12 06, 
m.fredriksson@raddningsmissionen.se.

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

bli MånADS-
GiVARE!
Du som regelbundet stödjer Räddningsmis-
sionens 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 arbe-
tet, eftersom administrationen blir minimal. 
Det blir enkelt och smidigt för dig att sköta 
dina betalningar och Räddningsmissionen 
behöver inte hantera varje ärende adminis-
trativt. 
För mer information om hur du blir månads-
givare gå in på vår hemsida: 
www.raddningsmissionen.se/stod-vart-arbete
Eller ring vår givarservice på 031-712 12 15
.......

TESTAMEnTESGåVA

SECOnD HAnD
”Vi GER liV åt baRnS dRöMMaR!”

Visst är det underbart kul att handla på second hand. Spänningen, 
jakten och lyckan när du håller den där grejen som du letat efter så 
länge! Eller grejen du inte visste att du letade efter, men som nu gör 
dig så glad...

Vi vågar påstå att shopping i vår second handbutik är det smartaste 
sättet att konsumera. Vi vill inspirera dig till att handla med hjärta 
och hjärna och hoppas att du hittar din grej hos oss! Allt överskott 
från butiken går till Räddningsmissionens arbete bland utsatta barn 
i Göteborg och till Erikshjälpens projekt för barn och ungdomar i 
andra länder. ”Vi ger liv åt barns drömmar!”
Välkomna in!

erikshjälpen & räddnings- 
missionens Second hand-butik
Fältspatsgatan 6
421 30 Västra Frölunda
031-20 90 70      
goteborg.sh@erikshjalpen.com

öppettider:
onsdag 12:00 - 18:00
lördag 11:00 - 15:00
Inlämning:
Tisdag och torsdag 10:00 - 15:00 
samt under öppettiderna

Vem vill jag ge

 min sista gåva?

Testamente - en mycket personlig handling

VILL DU BLI 
VOLONTÄR?
kontakta vår volontärsamordnare Catarina Wiklund på 
c.wiklund@raddningsmissionen.se.



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

nu har vår ekobutik liME öppnat igen för 
hösten och butiken är fylld av underbara eko-
logiska varor, frukt och grönt! 

•	nyskördad potatis från björlanda
•	Vår egen inlagda chili och ättiksgurka
•	nykokad marmelad i många spännande 

smaker

Allt närodlat och ekologiskt. 
Allt överskott från butiken går till Räddnings-
missionens sociala arbete i Göteborg

Hjärtligt välkomna!

öppet: Mån-fre 13:00-18:00
Allmänna vägen 16 i Majorna, Göteborg.
031-712 12 31

www.facebook.com/limegoteborg

Hej alla härliga kunder!


