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Frågan om ansvar är svår att komma undan 
om man arbetar på Göteborgs Räddnings-
mission. Vilket ansvar har vi egentligen 
för alla dessa människor i utsatthet som vi 
ständigt möter?  

Är det exempelvis vårt ansvar att bry oss 
om den hemlöse medelålders mannen på 
caféet, som trots att han haft så många 
chanser i livet, trots att han fått så mycket 
av samhällets resurser, ändå aldrig lyckats 
frigöra sig från missbruk och destruktiva 
vanor? Vilket ansvar har vi att vi fortsätta 
engagera oss i honom?  

Eller den papperslösa familjen från Serbien 
som vi möter i en mörk lägenhet i en förort 
till Göteborg. Som bott i Göteborg i ett 
halvt decennium men nästan aldrig kom-
mit utanför lägenhetsdörren. Som trots att 
deras små barn far illa av isoleringen ändå 
väljer detta liv. Ärligt talat, de måste väl 
ändå få skylla sig själva? Inte kan det väl 
vara vår plikt att ansvara för dem, försörja 
dem? 

Eller – för att ta ett exempel långt borta – 
de tiotusentals barn som fortfarande dör 
varje dygn, ofta av så enkla anledningar 
som dåliga sanitetssystem. Inte kan det väl 
vara vår plikt att ansvara för deras nöd? 
De har ju aldrig betalt några skattepengar i 
Sverige. 

Våra frågor om ansvar – ofta berättigade 
frågor – påminner på många sätt om den 
fråga som den laglärde mannen en gång 
ställde till Jesus: ”Vem är min medmän-
niska?”.  Mannens fråga bottnade i en 

frågeställning om religiös juridik. Var den 
religiösa plikten att älska sin medmänniska 
knutet till den innersta familjen, till den 
egna folkgruppen eller till alla människor?

Som så ofta när Jesus får frågor drar han in 
sina lyssnare i en berättelse. Han berättar 
om en man som blev överfallen på en öde 
landsväg. Om att det först kom en levit och 
sedan en präst – religiösa män, rättroende 
män! – som bara stressade förbi. Och om 
att det till slut kom en samarier på vägen – 
en föraktad person i samhället, en outcast – 
som hjälpte den sårade mannen att komma 
tillbaka till livet. 

Och när berättelsen är över är plötsligt 
frågorna om ansvar och om vem som egent-
ligen är min medmänniska inte lika intres-
santa längre. Frågan som istället kvarstår 
är: ”Är du en medmänniska?”

Är du en medmänniska? Tänk om denna 
fråga också är riktad till oss. Tänk om det 
viktigaste inte är vilket egentligt ansvar vi 
har för hemlösa, papperslösa, tiggare eller 
hungrande barn utan något helt annat: 
om huruvida vi själva är medmänniskor, 
”nästor”. Är jag en nästa? Är du? Kanske 
det är i kärleken och inte i juridiken som 
allting ytterst sett måste börja?

Emil Mattsson 
Direktor 

Kärlek och juridik
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Ny KaRTlÄGGNING MED FOKuS på baRNEN

uTSaTTHETEN 
ÄR STOR blaND 
ROMERNa I  
GöTEbORG

Det går rykten om dem. Rykten som vill göra 
gällande att de tjänar bra på sitt tiggeri. Eller att 
de är del av en liga, eller att de tvingas att tigga 
så att pengarna man ger till en tiggare hamnar i 
någon helt annan ficka.
Några sådana fall har inte Märtha Håkans-
son, Mona-lisa pruteanu och Ion Stan hittat 
under den dryga månad som de vandrat runt på 
gatorna och träffat de romer från Rumänien som 
tagit sig till Sverige för att tigga, eller spela och 
sjunga ihop pengar till sitt uppehälle.

Kartlägger romerna
alla tre arbetar de med ett nystartat projekt som 
Göteborgs Räddningsmission driver på uppdrag 
av kommunen. projektet går ut på att kartlägga 
den här gruppen människor. Det handlar om 
att räkna dem, höra efter varifrån de kommer, 
hur de mår, om de har jobb och om barnen går i 
skola. I uppdraget ingår också att ha ett särskilt 
fokus på barnen och deras hälsotillstånd.
Hittills har de räknat till 70 personer. 
-på kommunen säger de att detta att de skulle 
ingå i ett nätverk är en skröna, säger Märtha 
Håkansson, som är projektledare.
För henne är det tydligt att dessa människor tig-
ger för att överleva.

En icke-tillvaro
I tre månader får man som Eu-medborgare vistas 
i ett annat Eu-land som turist, men många av de 
rumänska romer som kommit hit dröjer sig kvar 
år efter år. att få uppehållstillstånd är inte lätt, 
knappt ens möjligt. Och utan uppehållstillstånd 
och kunskaper i svenska språket är det omöjligt 
att få fäste i tillvaron. Det blir i stället ett slags 
icke-tillvaro.
-Har man ingen adress är allt svårt, säger Ion. 
Vart ska en kallelse till läkaren skickas till exem-
pel?

Ändå tuffare i Rumänien
Mona-lisa säger att många svenskar irriterar sig 
på tiggarna och att tiggarna ofta möter kritik.
-Många säger: ”åk tillbaka till ert hemland.” 
Men de frågar inte: ”Varför har ni kommit hit?”, 
säger hon.
Sanningen är att många lämnade en betydligt tuf-
fare tillvaro bakom sig när de reste från Rumä-

nien.  andelen fattiga är väsentligt större där, 
och romer är väldigt illa sedda. Deras chanser på 
arbetsmarknaden är så gott som lika med noll.
både Ion och Mona-lisa betonar att de tiggare 
de möter helst vill ha jobb och bostad, att tig-
geriet inte är något de valt.
Och även om det går att få försörjningsstöd i 
Rumänien – 100 kronor per månad och barn, 
enligt Ion – ska de pengarna räcka till mycket. 
Skolböcker, sjukvård och tandläkarbesök, allt 
betalas i Rumänien av medborgaren själv.
Märtha säger också att maten kostar nästan lika 
mycket i Rumänien som i Sverige, fastän löne-
läget är mycket lägre. De som har möjlighet att 
odla själva gör det.

 

Handplockade
Märtha, Mona-lisa och Ion är handplockade 
till projektet. Mona-lisa och Ion är själva romer 
från Rumänien och pratar både romani och 
rumänska. Märtha har arbetet i tre år med ett 
hjälpprojekt i Rumänien och pratar också hon 
rumänska. Språket är nyckeln i kontakterna med 
den grupp de jobbar med, och de närmar sig dem 
på ett rättframt och enkelt sätt.
-Vi presenterar oss och Räddningsmissionen och 
säger vad vi kan hjälpa till med, säger Ion.
-Vanligt fältarbete, helt enkelt, säger Märtha.
Ion menar att det ibland är svårt, eftersom de 
inte kan hjälpa till med det de mest av allt behö-
ver: uppehållstillstånd, jobb och bostad. Han 
säger att de flera gånger blivit avvisade.
- De säger ”Hur ska du kunna hjälpa mig?” Jag 
får säga att jag kan hjälpa lite, säger Ion.
-Det är frustrerande för vi önskar att vi kunde 
göra mycket mer. Men vi inriktar oss på dem 
som vill ha hjälp och som vill stanna i Sverige, 
säger Märtha. 
Många av dem de möter drar vidare till nästa 
land efter en tid i Sverige, vilket gör det svårt att 
fastställa någon exakt siffra över hur många de 
är.

Sedan flera år tillbaka utgör tiggarna ett stående inslag i gatubilden. Ändå vet vi förvånansvärt lite om dem. 
Nu ska Göteborgs Räddningsmission ta reda på fakta och ger sig därför ut på gatorna för att fråga vilka de är.

TEXT  jeNNIe DANIelSSoN  FOTO UlrIkA olSSoN

Många säger: ”Åk tillbaka till ert 
hemland.” Men de frågar inte: 
”Varför har ni kommit hit?”
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Öppet just för romer
Nyligen har vi startat särskilda caféeftermiddagar 
på Vasagatan för just romer.
-Fyrtio personer kom första gången. De som kom 
kände sig sedda och var glada att det hade ord-
nats något som var för just dem, säger Märtha. 
på caféet får de äta, men de får också tillfälle att 
tvätta kläder och ta en dusch. De kan också få 
kläder och skor om de behöver.

Viktigt med ökad kunskap
Matias Ghansah är verksamhetssamordnare på 
caféet och ytterst ansvarig för projektet. Han 
säger att det för Räddningsmissionen, likaväl 
som för kommunen, är viktigt att få en bild av 
hur det ser ut socialt i Göteborg. Vilka är det 
som behöver hjälp från oss? Hur ser deras behov 
ut?
-Det här är något vi vill veta för den kunskapen 
hjälper oss i vårt dagliga arbete, säger han. 
barnperspektivet är centralt. Nyligen satt Matias 
i samtal med föräldrar vars ettåriga flicka hade 
gomspalt. 
-Vi lyckades få henne till sjukhus så att hon kan 
få den hjälp hon behöver. Och som hon har rätt 
till.

Ingen övergripande lösning
på ett övergripande plan är det svårt att se en 
lösning. Matias tror inte att kommunen vet själv, 
men att fakta behövs för att kunna bemöta kritik 
och de olika rykten som florerar.
Han är noga med att poängtera att tiggeri inte är 
något brottsligt. 

Samtidigt säger Märtha att diskussionen dyker 
upp i olika sammanhang då och då, den som 
handlar om ifall man ska ge till tiggare eller om 
man, i något slags uppfostrande syfte, bör låta 
bli?
Märtha tycker svaret är självklart. Hon berättar 
att det finns de som skor sig på tiggarna genom 
att hyra ut sängplatser i lägenheter för 50 kronor 
natten. Något som ger en ganska tydlig bild av i 
vilket desperat läge många befinner sig.
-De måste alltså få ihop minst 50 kronor på en 
dag, säger hon.
Men många väljer också att sova hos en kompis, 
eller i skogen eller i bilar. Exakt var vet varken 
Märtha, Mona-lisa eller Ion. Tiggarna är rädda 
för att bli utkastade och aktar sig för att röja sig 
för mycket. 

Inga droger
Trots den här gruppens utsatthet har Märtha och 
hennes kollegor inte stött på en enda som fastnat 
i droger. Varför det är så vet de inte, men de 
tänker att det kan ha att göra med att många av 
dem som kommit är familjer, och att de tar vara 
på varandra. 
projektet pågår fram till jul, men Märtha hoppas 
att Göteborgs Räddningsmission ska fortsätta på 
egen hand om kommunen inte vill gå vidare. 
-När kartläggningen är klar vill jag inte bara att 
vi ska tänka oj, är det så här det ser ut, utan se 
om man kan göra något åt det, säger hon.
Men hur fortsättningen ser ut är än så länge en 
öppen fråga.
.......

”När juldagsmorgon glimmar jag vill till stallet gå…” 
En av få julpsalmer som inte spelat sönder mig. Sedan följer texten om ”nattens 
timmar”. Och som knackig sovare får jag genast bilder av dessa rader. ”Nattens 
timmar” är jag mycket bekant med.

Förra julen firade vi i Kambodja hos min svärfar och hans fru.
Julafton tillbringade vi vid havet. Jag har fantastiska minnen från den stranden. 
Hur vi satt – ett sällskap på tolv personer – och hade det så gott. Hur barnen 
skrattade och badade sådär som de bara gör i reklamfilm. Någonstans önskar 
jag att dessa minnen var hela sanningen om vår resa. Men så är det inte.
på samma strand förekom saker som inte gick att blunda för och ju längre tid vi 
tillbringade där, desto mer fadd smak fick jag i munnen. Jag kom på mig själv 
med att hellre vilja stanna kvar vid hotellpoolen för att slippa se. Men senare ” i 
nattens timmar” kom jag liksom inte undan. Och där tappade jag alla proportio-
ner. Jag tappade allt som faktiskt är ljust och vackert och jag bara dog vid tan-
ken på hur hemsk världen är. Och hur dum i huvudet jag själv är som trots detta 
har fött tre barn som måste växa upp på den här jorden. För det är minsann inte 
bara barn i Kambodja som far illa.

Men i julens budskap är inte ”nattens timmar” slutet på berättelsen. Det kom-
mer en morgon. Och den glimmar. Vi hoppades på en kung som skulle komma 
och styra upp den här planeten. Vi fick en bebis. Visserligen med stor potential, 
men i stort behov av vår mänskliga omsorg. Senare, när tiden var mogen, för-
ändrade bebisen världen.

I bästa fall kan detta få hända med våra nattliga tankar också. Somliga försvin-
ner när de kommer upp i ljuset, somliga får vi dras med. Men en del kan få guld-
kant. Vi kan få dela dem med andra och låta dem bli en drivkraft till förändring. 
Någonting som när tiden är mogen faktiskt kan förändra världen.

Åsa Hofverberg

I NaTTENS TIMMaR…
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Åsa Hofverberg är författare och bor i Partille 
med sin man och sina tre söner.
Hon är just nu aktuell med ”En bönbok för barn” 
samt med ”En riktigt God Granjul”, som säljs till 
förmån för Göteborgs Räddningsmission.

mÄrThA håkANSSoN IoN STAN
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– Är det figurvänligt?
– Eh, va?
– Ja, jag bantar, vettu. Har gått ner fem kilo nu. 
Han klappar sig på magen som pryds av en smut-
sig flanellskjorta.

Jag frågar om han föredrar havregrynsgröt eller 
fil. Han vill ha gröt. Sedan diskuterar vi hur dyrt 
det är att gå på gym. Det har han inte råd med, 
men, konstaterar han glatt, att springa utomhus 
är ju gratis. Så får han sin frukost: gröt, mackor 
och kaffe och vi önskar varandra en god dag.
Klockan är halv nio och jag har börjat min 
arbetsdag på andra sidan Vasagatan, på cafeet 
som drivs av Göteborgs Räddningsmission, vår 
nya kund. Vi som ingår i arbetsgruppen prak-
tiserar som volontärer på cafeet några fredagar 
framöver. bilar, motorsågar, butiksinredningar 
och kontorsmöbler i all ära, men det här två tim-
mar långa researcharbetet tar tag i både hjärna 
och hjärta på ett speciellt sätt. Det känns som det 
vettigaste jag gjort på länge.

Jag tror stenhårt på att vi människor vill göra 
gott. Men det är inte alltid som vi vet hur och 
var vi ska göra det. Göteborgs Räddningsmission 
arbetar med att hjälpa människor som hamnat i 
någon slags utanförskap i vår stad, som kämpar 
mot droger, hemlöshet och fattigdom. Du och 
jag ser dessa människor varje dag på väg till, eller 
ifrån, våra jobb. För mig är det stor skillnad på 
att ge en anonym peng (även om det naturligtvis 
också hjälper!) och att faktiskt göra någonting på 
plats. Skillnaden ligger i det mänskliga mötet, att 
se glädjen och tacksamheten hos en medmänniska 
som blir bekräftad och sedd, precis som han eller 
hon är.

Organisationsidén för Göteborgs Räddningsmis-
sion handlar om att möta människor i ögonhöjd, 
skapa rum för förändring och överbrygga utan-
förskap. Jag är glad och stolt att vi som reklam-
byrå får vara med i detta arbete. Strategiskt och 
kreativt, men också praktiskt. Jag hoppas att vår 
strävan att vara en byrå som inte bara kommuni-
cerar utan också utvecklar våra kunders verk-
samhet kommer till sin rätt här.

– Dö, den kartongen får du inte slänga där! per-
sonalen tar hand om den, vettu!  
En man blir lite upprörd över att någon slänger 
ett mjölkpaket i fel soptunna.
Jag slås direkt av lugnet, ordningen och respek-
ten som präglar cafeet. Trots att man släpper 
in drogpåverkade personer och att det står ett 
hungrigt gäng och väntar på att få komma in på 
morgonen så går allting väldigt ordnat och städat 
till. Den här morgonen kommer kanske 100 
personer till caféets frukost och jag tror aldrig jag 
har sett så många människor äta så mycket mat 
under sådan tystnad. Jag tror att det handlar om 
att maten och serveringen uppskattas på ett helt 
annat sätt här, än i en skolmatsal eller ett vanligt 
café. Här får man äta hur mycket man vill och 
många tar också med sig några extra mackor i en 
påse. portionerna vittnar om att detta kanske är 
enda måltiden på hela dagen.

på caféet serveras inte bara mat. Här finns också 
någon som frågar efter kläder, någon som vill 
låna en telefon, någon som bara vill prata lite och 
någon som sover en stund i den mjuka soffan i 
rummet intill.
Trots sin utsatthet finns också en stor värme 
och omtanke bland caféets gäster. Man hälsar, 
kramar om varandra och undrar hur det mås. 
Hos många märks också den typiska, dråpliga 
göteborgshumorn:
– Tjena kompis! Värst du ser fräsch ut!
– Tycker du?
– Ja. Hur tusan har du råd med en ansiktslyft-
ning?

När jag och ann-Sophie säger hej då till Matias, 
Eva, Marina och de andra i personalen konsta-
terar vi båda att vi skulle vilja stanna kvar hela 
dagen. Men vi har andra saker som väntar. Nya 
texter ska skrivas, nya projekt ska planeras och 
kanske finns det någon oerhört viktigt power-
pointpresentation som behöver gås igenom.

Innan vi går över gatan, tillbaka till kontoret, 
säger vi hejdå till gänget som står utanför cafeet. 
Snart skiljs de åt och försvinner åt olika håll och 
olika öden. Och under den korta promenaden 
tillbaks känns plötsligt andra sidan Vasagatan 
oändligt långt bort.
.......

pRaKTIK på aNDRa 
SIDaN GaTaN

Joachim Lundell är copywriter på Stendahls. 
Så här skrev han om sina upplevelser efter en 
morgons parktik på caféet på Vasagatan 14.

Stendahls är Räddningsmissionens 
nya PR-byrå. De kommer framöver att 
utforma våra externa kampanjer. Göte-
borgs Räddningsmission blir Stendahls 
pro bono-kund, vilket betyder att vi inte 
betalar något alls för deras tjänster.  
Ett fantastsikt stöd för oss.
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FöRETaGSFREDaG på CaFéET
Volontärarbete för nya möten och erfarenheter

För Matias Ghansa, caféets verksamhetssam-
ordnare, är det en självklar utgångspunkt att 
inte dela in människor i ett ”vi” och ett ”dom”. 
Däremot är han väl medveten om att livsvillko-
ren för olika människor skiljer sig så mycket åt 
att det nästan går att tala om parallella världar.
– Det är genom att mötas vi har chansen att få 
bort våra förutfattade meningar om varandra, 
säger han.

Möjligheter till möten
Det är också en av grund-
tankarna i de Företags-
fredagar som i augusti 
drogs igång på caféet. 
Som ett alternativ – eller 
komplement – till socialt 
engagerade företag att eko-
nomiskt bidra till Rädd-
ningsmissionens arbete, 
kan nu företagets anställda 
volontärarbeta några fre-
dagar i rad. Volontärerna 
gör smörgåsar, kokar gröt, 

brygger the och kaffe – som man sedan serve-
rar cafébesökarna. Dessutom deltar man i den 
sociala samvaron; lyssnar, stöttar och kanske 
ställer frågor till gästerna som vill ha sällskap.
– Två företag har redan varit här, och ett tredje 
är på ingång, säger Matias Ghansa och berättar 
att volontärerna spelat en ”gigantisk roll” i de 
viktiga samtalen som förs runt caféborden. 

på det här sättet skapas möjligheter för männ-
iskor som vanligtvis inte har så många gemen-
samma kontaktytor att dela erfarenheter, kon-
staterar Mattias Ghansa som bara hört gott om 
upplägget - både från volontärerna och gästerna.

Ovärderliga erfarenheter
– bristen på tillit finns från båda håll. En del av 
våra gäster kan i sin stökighet ha varit personer 
volontärerna gått omvägar för att slippa möta. 
Och omvänt känner ju våra gäster att de kan 
släppa garden när de möts av respekt och ömse-
sidighet. 
Erfarenheterna volontärerna får med sig, tar 
de inte bara med sig till sina arbetsplatser utan 
också till sina egna liv, poängterar Matias 
Ghansa som välkomnar företag som tycker att 
Företagsfredagar verkar intressant, att höra av 
sig. 

om du och ditt företag är intresserade av  
Företagsfredag på Caféet, kontakta då:

Matias Ghansah,
Verksamhetssamordnare på Caféet
0739-014193
m.ghansah@raddningsmissionen.se
  
Henrik Orrbeck,
Företagssamarbeten
0739-014199
h.orrbeck@raddningsmissionen.se

Det sägs att den som ger också får. Några som säkert är villiga att skriva under på det är de volontärer som 
deltagit i Räddningsmissionens så kallade Företagsfredagar i caféet på Vasagatan under hösten. Samtidigt 
som volontärerna serverat smörgåsar och kaffe har besökarna förmedlat insikter det bara går att leva sig till.

TexT: AnnA-CArin JAnsson F oTo: KATJA rAgnsTAM oCh ÅsA DAhlgren

I VåR wEbbSHOp HITTaR Du Jul-
KlappaR SOM GöR SKIllNaD!
Nu har vi gjort vår webbshop extra julfin! Här hittar du perfekta julklappar till både familj, släkt och vänner.

www.raddningsmissionen.se

ekologisk julkorg från vår butik lime, 250 kr

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. 

Sköna, mjuka, svensktillverkade ullstrumpor i bästa kvalitet, 100 kr

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

Varma, härliga, handstickade vintermössor från rumänien, 199 kr

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.

köp räddningsmissionens julkort

återigen erbjuder vi möjligheten att köpa Räddningsmissionens speciella jul-
kort. Dessa kort är unika och särskilt framtagna för Göteborgs Räddningsmis-
sion 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. pris: 25 kr styck, eller 100 kr för fem kort.
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JULKONSERT MED HJÄRTA
G ö t e b o r g s  R ä d d n i n g s m i s s i o n  p r e s e n t e r a r :

A l l a  i n t ä k t e r  g å r  t i l l  v å r t  s o c i a l a  a r b e t e

I SAMARBETE MED VÅR FÖRETAGSVÄN SVENSKA MÄSSAN

För info: h.orrbeck@raddningsmissionen.se

Claes Malmberg
Moa Lignell
KOMODO
John Kluge
Smyrna symfoniorkester
Kören Krydda
Mission Possible m fl

BILJETTER KÖPS VIA:
Pusterviks biljetter 031-130680
www.ticnet.se  077-170 70 70
PRIS: 295 KR 

Måndag 10 dec
Kl 20:00
Svenska Mässan
Kongresshallen entré 8

Den 22 september firade vi stort att Göteborgs 
Räddningsmission fyller 60 år i år. Vi startade 
med en konsert mitt på torget i Nordstan under 
bästa ”shoppingtid”.

Caroline wennergren, line Fuchs med vänner, 
anders wättring med band, Josefin o bonett och 
Mission possible underhöll ”nonstop” i 3 timmar 
och patti Hansen var konferencier. Vi berättade 
om Räddningsmissionens verksamhet och gjorde 
en bössinsamling till förmån för hemlöshetsarbe-
tet.

Senare samma dag hölls en jubileumsfest i betle-
hemskyrkan. Det blev en kväll fylld av tillbaka-
blickar och nostalgi, men också med stort fokus 
kring dagsläget och framtidsvisioner. Firandet 
avslutades med en jubileumskonsert.
Einar Ekbergs sånger framfördes av Erik Mjönes 
med Omorfiakvartetten. Kören Caleido medver-
kade och urban & Carina Ringbäck spelade med 
sitt band.
Stort tack till alla som arbetade och medverkade 
under dagen! Och stort tack till alla som kom 
och firade med oss och gjorde jubileet till en fin 
och minnesvärd dag!

GöTEbORGS RÄDDNINGSMISSION 60 åR

Göteborgs Räddningsmission har varit med och 
arrangerat två seminariedagar om Somalia och 
anhöriginvandringen till Göteborg. Syftet är att 
starta ett gemensamt arbete och engagemang för 
ett så bra välkomnande som möjligt av de många 
somalier som väntas till Göteborg inom en snar 
framtid.
Några av medarrangörerna var Nätverket för 
integration i Göteborg, Social resursförvalt-
ning, KFuM, Röda Korset, Svenska kyrkan och 
Caritas.
Den ena dagen var kunskapsinriktad och den 
andra handlingsinriktad med workshops och 
processarbete.
Föreläsningarna handlade bland annat om 
historia och nuläge i Somalia, kommunens plan 
för mottagandet av anhöriga och psykosocialt 

perspektiv på barn och ungdomars erfarenhet av 
konflikt och flyktingskap.

I olika workshops, nätverksutbyte och samtal 
konkretisera man sedan de insatser, verksamhe-
ter och aktiviteter som redan finns. Man kartlade 
också vad som behöver startas eller utvecklas. 

SEMINaRIEDaGaR OM SOMalIa OCH  
aNHöRIGINVaNDRINGEN TIll GöTEbORG

För fjärde året i rad öppnar restaurang Gamle 
port sina dörrar på julafton mellan 11:00 och 
15:00 för alla dem som annars inte har möjlighet 
att fira jul och äta julbord. 
Ett fantastiskt julbord dukas upp. leverantörer 
ställer upp pro bono denna dag och personalen 
på Gamle port arbetar helt ideellt.

Familjen wättring står för sång och musik och 
utlovar härlig julstämning runt borden. alla 
gäster får var sin julklapp som våra gåvogivare 
och företagsvänner samlar in. Förra året kom det 
cirka kom cirka 350 gäster till julbordet. Många 
av dem var barnfamiljer.

En julafton som gör skillnad!

JulbORD MED HJÄRTa 
OCH VÄRME

JulluNCH SOM 
SKapaR TRaDITION 
OCH GEMENSKap

Den 11 december bjuder Smyrnakyrkan på 
jullunch för våra hemlösa gäster från caféet. 
God julmat varvas med underhållning och 
luciatåg.

En uppskattad tradition som värmer!

Foto: Magnus Rönnkvist
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Kreativa människor som genom sin konst bidrar till Rädd-
ningsmissionens verksamhet har alltid funnits med bland dem 
som på olika sätt stödjer organisationen. Författaren Åsa Hof-
verberg och silversmeden Carina Fransson har nyligen anslutit 
sig till skaran och ger ett riktat stöd till Solrosen, den verksam-
het som stödjer barn med en förälder i fängelse.
Vinsten från den barnbok och det smycke som de säljer i Rädd-
ningsmissionens webbshop går oavkortat till Solrosen.

TEXT  jeNNIe DANIelSSoN   FOTO  kATjA rAGNSTAm

KONST OCH  
KREaTIVITET  
STöDJER  
SOlROSEN

Tre små blommor fångade i en virvel. blommorna, 
inte helt lika varandra och inte heller helt olika. 
Det ligger mycket tanke bakom det smycke som 
silversmeden Carina Fransson tagit fram till stöd för 
Solrosbarnen. 
-Först hade jag en idé om att göra en solros. Men jag 
blev inte nöjd. Det såg mer ut som ett kugghjul än 
som en blomma, säger Carina Fransson.

Barnen blommar upp
på bordet i hennes lilla smedja i Hällingsjö utanför 
Göteborg ligger några färdiga halssmycken. De är 
fästa på läderband, men har man en kedja går det 
lika bra att sätta smycket på den.
-Jag tänker mig att den här virveln är en positiv 

atmosfär där barnen får vistas och blomma upp, 
säger hon.

”Mitt hjärta klappar lite extra för Solrosen”
När Carina Fransson fick frågan från Räddningsmis-
sionen om att specialdesigna ett smycke till deras 
webbshop sammanföll det med en idé hon haft länge 
om att bidra med något till en hjälporganisation.
-Min svärfar jobbade ideellt för Göteborgs Rädd-
ningsmission och mitt hjärta klappar lite extra för 
Solrosbarnen. Så det här känns helt rätt.

Fler virvelsmycken på gång
Carina jobbar fram mycket av sin design på papper. 
Vissa saker gör hon först i papper eftersom det blir 
för dyrt för att köra på direkt i silver. 
-Silver är ganska dyrt idag, priserna stiger.
Hon blev färdig silversmed 1990 och har jobbat på 
sina motiv och metoder sedan dess. I smedjan finns 
alla möjliga borrar, sågar och hammare. Sin favorit-
hammare köpte hon från dödsboet efter en smed i 
uSa.
Totalt har hon tagit fram tjugo ”virvelsmycken”. 
Hon utesluter inte att det kan bli något mer på 
temat.
-Kanske örhängen i ett litet format.
.......

barry har alltid drömt om att få stå på ett torg. Där 
alla kan se honom. Där alla kan beundra hans väl-
skapta grankropp. Ja, barry är en gran. En gran som 
drömmer om att bli julens stora stjärna.
-Han får lite storhetsvansinne och tar sig artistnam-
net brian, berättar barnboksförfattaren åsa Hofver-
berg, som skrivit boken En riktigt god granjul. 

En djupare berättelse
boken säljs nu i Räddningsmissionens webbshop.
Förutom barry handlar boken om picea och ubbe. 
picea har en lite för stor gren på mitten och dög 
därför inte som julgran föregående år. Och ubbe 
blev utbränd sist han var julgran och vet inte om han 
orkar med en jul till.
på ett djupare plan är det en berättelse om att inte 
riktigt passa in, men ändå hitta en plats.

Noga med granar
-I vår familj var vi rätt noga med granar. Vi hade 
nog valt barry, säger åsa. 
Samtidigt var det i åsas barndom viktigt att se till 
dem som inte hade så mycket. åsa är prästbarn och i 
prästens familj gav man sitt tionde.

-Vi hade inte så jättemycket pengar själva, och jag 
ville ju ha märkeskläder. Ändå skulle vi ge bort. Jag 
var väldigt frustrerad. Men detta att ge har alltid 
funnits hos mig, och det är en glädje i att ge, säger 
hon.

Barnen som bollplank
åsa Hofverbergs tre barn har fått fungera som boll-
plank under bokens tillblivelse.
åttaåringen tycker mycket om den och den funkar 
också på elvaåringen. Fyraåringen tycker det är för 
mycket text. Därför kan man ladda ner en kortver-
sion från åsas hemsida.
Flera i åsas omgivning har kopplat hennes bok till 
HC andersen-sagan Granen.
-Men jag hade inte läst den när jag började med 
min bok. Och jag försöker inte vara HC andersen, 
försäkrar hon.
Och det finns särskilt en viktig skillnad mellan de 
båda historierna. För medan HC andersens gran 
eldas upp efter jul, träffas åsa Hofverbergs gäng ute 
i skogen igen.
.......
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Skänk en gåva till Göteborgs räddningsmission. Du får ett 
vackert julkort, med tack för gåvan, som du kan ge bort. 
Julkortet har även plats för en personlig hälsning.
Du kan beställa kortet direkt till mottagarens adress, eller 
till din egen. Fyll bara i önskad leveransadress i beställ-
ningen!

Gåvokortet hittar du i vår webbshop:
www.raddningsmissionen.se

Vill du ge bort en julklapp till barn som verkligen behöver 
det?
Svenska Mässan och Gothia Towers startar en stor 
insamling av julklappar till barn för Räddningsmis-
sionens räkning. Från 30 november till och med 16 

december står en gammaldags släde uppställd 
i hotellobbyn på Gothia Towers. 

Där kan du lämna in barnjul-
klappar. Julklapparna delar 

vi sedan ut till barn som 
vi möter via flyk-

tingförläggningar, 
genom krimi-
nalvården eller 

i vårt uppsö-
kande arbete.

Stort tack för att du vill sprida glädje till de barn som 
verkligen behöver det i jul!

FAkTA
1. Julklappsinsamlingen pågår från 30 november till 

16 december i Gothia Towers lobby, där det också 
visas en pepparkaksutställning.

2. Julklapparna skänks av privatpersoner. Det finns 
lappar på plats, där du fyller i om gåvan är till en 
pojke eller flicka och i vilken ålder.

3. Gåvorna fördelas i första hand bland barn i Göte-
borgsregionen. Ett barn kan få två klappar. De 
klappar som eventuellt blir över skänks till ett 
barnhem i ukraina.

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

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 månads-givare gå in på vår 
hemsida: 
www.raddningsmissionen.se/stod-vart-arbete
Eller ring vår givarservice på 031-712 12 15
.......

GE bORT EN JulKlapp SOM 
GER DubbEl GlÄDJE!

INSaMlING aV 
JulKlappaR TIll baRN

SECOND HaND - TRENDIGT 
OCH MIlJöVÄNlIGT
JulHandla MEd HJäRta ocH HJäRna

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

Välkommen till vår härliga Second hand-butik i högsbo.  
Här hittar du personliga presenter och julklappar med 
känsla och stil. butiken har ett brett sortiment av gam-
malt och nytt, stort och smått, trendigt och retro. Vi säl-
jer möbler och smycken, kläder och tavlor, porslin och 
böcker och mycket annat. Varje gång vi öppnar butiken 
har vi fyllt på med massor av nya saker.

När du fyndar sköna saker till bra priser är du också 
med och förändrar människors livssituation. Vinsten 
från butiken går till Räddningsmissionens arbete bland 
utsatta barn i Göteborg och till Erikshjälpens projekt för 
barn och ungdomar i andra länder. butiken ger också 
meningsfull sysselsättning för många människor som 
behöver komma tillbaka till arbetslivet igen.

Vår Second Hand är ett samarbete mellan Göteborgs 
Räddningsmission och Erikshjälpen.

öppettider:
Onsdag 12:00 - 18:00
lördag 11:00 - 15:00

Adress:
Fältspatsgatan 6 (Högsbo ind. område)
421 30 Västra Frölunda

Skänk saker
Du kan också skänka saker till oss. Vi tar emot allt som 
finns i ett hem; möbler, kläder, husgeråd, skivor, böcker, 
leksaker, smycken mm. Det som skänks måste vara helt, 
rent och säljbart.

Inlämning:
Tisdag och torsdag 10:00 - 15:00, samt under butikens 
öppettider. Vill du ha hjälp med hämtning, ring butiken 
på 031-20 90 70. Vi kommer och hämtar efter överens-
kommelse.

Vad roligt att du hittat grejen du gillar!
Visst är det underbart kul att handla på second hand. 
Spänningen, jakten och lyckan när du håller den där gre-
jen du letat efter så länge. Eller grejen du inte visste att du 
letat efter, men som nu gör dig så glad…
Shopping behöver inte vara något som förstör vår jord och 
bidrar till masskonsumtion. det kan istället vara en rolig 
utflykt, en nostalgitripp och en investering. Hos oss hittar 
du både minnen från förr och genuin kvalité som räcker 
minst ett liv till.
den dagen då dina saker måste hitta en ny plats kan du 
med gott samvete lämna dem till oss. Med allra största 
sannolikhet kommer de att hitta en ny ägare som älskar 
dem. För gammal kärlek rostar aldrig!
Vi vågar påstå att shopping i våra butiker är det smartaste 
sättet att konsumera. Få butiker erbjuder det utbud som vi 
har med varor från flera decennier och få företag omvand-
lar sin vinst till att förverkliga barns drömmar.
Vi vill inspirera dig till att handla med hjärta och hjärna 
och hoppas att du hittar din grej hos oss!

ur Erikshjälpens magasin ”Din handling gör skillnad”.
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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 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
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
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

ö
Öijared Golf

I dagarna lanserar vi vår nya hemsida. Vi är myck-
et glada och stolta över att kunna presentera en 
hemsida som är både lättillgänglig och snygg.

Fokus ligger på att hemsidan skall vara enkel att 
använda och att man snabbt och smidigt skall 
komma fram till just den information man söker. 
Vi har också lagt stor vikt vid foton och bilder.
Hemsidan är navet i alla kommunikation för 
Göteborgs Räddningsmission. Den är mycket 
viktig för oss när det gäller att presentera nyhe-
ter, beskriva våra verksamheter och kommuni-
cera med givare och sponsorer.

Det är webbyrån Xelera i Göteborg som har 
byggt sajten. Vi är mycket nöjda med deras insats 
och glada över att vi valde dem som samarbets-
part i det här projektet. 

webbshopen har fått ny design och flera nya 
funktioner i och med den nya hemsidan:

•	Flera foton på varje produkt
•	Enklare sätt att beställa
•	Enklare betalningslösning
•	Möjlighet att handla mot faktura

Välkomna till vår nya hemsida!
www.raddningsmissionen.se

VI HaR FåTT EN 
Ny HEMSIDa!



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


