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Visst hade vi en underbar sommar? Solen 
som liksom aldrig ville gå i moln. Värmen 
som slog alla rekord. Och brännmane-
terna, som borttrollade. Allt var bra, 
åtminstone sett till det yttre. 

Och samtidigt, långt borta men ändå 
nära, galenskap. I Ukraina fortsatte 
oroligheterna. Mängder av vapen in-
smugglade till ryska separatister. I Irak 
dök IS upp, en hårdför terrororganisation 
som från ingenstans lyckades inta Iraks 
näst största stad och skapa ett terrorvälde 
som blev en mardröm för minoriteter och 
moderata sunnimuslimer. I Gaza fick tu-
sentals palestinier sätta livet till när Israel 
hårdfört markerade emot Hamas destruk-
tiva raketattacker. Och i Syrien fortsatte 
kriget obevekligt, om än i medieskugga 
av de nya konflikterna. Över 200 000 
personer har dött bara i Syrien sedan de 
blodiga striderna började för några år 
sedan. Vad är det som händer? Vad är det 
för värld vi lever i?

Vi sitter ihop. Oroligheter i världen på-
verkar också vårt land och vår stad. Om 
detta talade Fredrik Reinfeldt i ett tal i 
mitten av augusti. Han vädjade till oss att 
öppna våra hjärtan för de utsatta männ-
iskor vi nu ser runt om i världen. Pekade 
också på att hög invandring kan ha en 
stor prislapp. För detta fick han kritik. 
Invandring, menar många, kostar inget, 
tvärtom, det är någonting som, åtmins-
tone på sikt, skapar samhälleligt välstånd. 

Och jag tänker, spelar det egentligen 
någon roll? För visst är det min plikt att 
hjälpa en broder eller syster i nöd oavsett 
om jag tjänar eller förlorar på det? Om 
man kan hjälpa någon som flyr undan 
krig eller förföljelse måste det väl kunna 
vara värt det även om man får utstå en 

viss sänkning i sin levnadsstandard? Vi 
får inte glömma att många av oss – inte 
alla, men många – helt oförtjänt har dra-
git den allra högsta lotten i livets lotteri: 
att få bo och ha det bra i detta välmående 
land i norr. Denna vinstlott ska man vara 
tacksam för men också se som en förplik-
telse. Har man det bra har man ett ansvar 
för de som råkade välja nitlotterna, detta 
ansvar kan man inte komma undan.

I Bibeln talas ständigt om vikten av att ta 
emot invandraren oavsett om det kostar 
eller inte. Här är en text rakt in i vår tid 
trots att den är mer än 3000 år gam-
mal: ”Om en invandrare slår sig ner i 
ert land, skall ni inte förtrycka honom. 
Invandraren som bor hos er skall ni 
behandla som en infödd. Du skall älska 
honom som dig själv, ni var ju själva 
invandrare i Egypten.”

Inte bara ta hand om invandrare. Be-
handla dem som infödda. Älska. Det 
är stora ord, förpliktigande ord. Tuffa 
utmaningar.

Kopplat till vår organisation är jag över-
tygad om att vi kommer att behöva lägga 
mycket energi de närmaste åren på att ta 
emot alla nya människor som kommer till 
Göteborg från världens oroshärdar. Dessa 
nya göteborgare kommer att behöva 
villiga händer och stora hjärtan. Välkom-
men att stötta det arbetet med en gåva 
eller som volontär.

En fin höst önskar jag er! 

Emil Mattsson 
Direktor 

VILLIGA HÄNDER OCH STORA HJÄRTAN
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Prenumeration

Det kostar inget att få DIN NÄSTA i brevlådan. Hjälp 

oss gärna att sprida tidningen.

Vill du ge en gåva till Räddningsmissionen

Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-441
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Familjepedagogerna Marie Svensson och Line Fuchs befinner sig i efter-
dyningarna av sommarens Solrosläger. Det har varit en intensiv helg på 
Steningegården i Halland. Intensiv och så lyckad.

TEXT: JENNIE DANIELSSON FOTO: KATJA RAGNSTAM

LÄGER SKAPAR GODA 
BARNDOMSMINNEN
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MARIE SVENSSON LINE FUCHS



>>>

Slutet av juni. Det är folktomt i Solrosens lokaler 
på Andra Långgatan. Ett års verksamhet för 
barnfamiljer med en förälder i fängelse är till 
ända och för de anställda stundar semester.  
Men Line och Marie är fortfarande uppfyllda av 
helgen som gått.

”Härligt att se pappa i vanliga kläder”
Det årliga läger som Solrosen ordnar är något 
av en höjdpunkt för alla inblandade. Barnen står 
förstås i centrum, men det blir också en respit 
för deras föräldrar – flera av dem som avtjänar 
fängelsestraff hade fått permission och kunde 
följa med.
– Jag blev väldigt berörd av att se dessa familjer, 
som har så mycket att kämpa med i sin vardag, 
bara koppla av, säger Marie.
– Ja, att se en mamma som bara går på stranden 
och laddar energi, säger Line.
Barnen, som är vana att träffa den frihetsberö-
vade föräldern i ett besöksrum, får i stället se sin 
mamma eller pappa i ett helt annat sammanhang.
– Ett barn sa ”det är så härligt att se pappa i 
vanliga kläder”, berättar Line.

Stöd också för föräldrarna
I år hölls lägret på en gård i Halland med närhet 
till hav och lekplats. Steningegården ligger mellan 
Falkenberg och Halmstad omgiven av vacker 
natur, mitt i ett naturreservat.

– Det var så fint. Det känns bra att kunna 
erbjuda familjerna en sådan miljö att vara i, 
säger Line. Solrosens stöttar främst barn med 
en förälder i fängelse, men fungerar också som 
stöd åt föräldrarna. Familjepedagogerna erbju-
der samtal, gruppträffar och följer också med de 
barn som vill hälsa på en mamma eller pappa i 
fängelset. Så ser den ordinarie verksamheten ut. 
Men även på lägret finns möjlighet till samtal. 
Familjepedagogerna är hela tiden tillgängliga 
även om det inte schemalagt. Den som vill får 
närma sig, helt enkelt. De föräldrar som känt sig 
tveksamma till att vara med på lägret, men som 
ändå gjort det får en möjlighet att se hur famil-
jepedagogerna jobbar innan de anförtror sig till 
dem. Lika mycket som lägret är en final för årets 
verksamhet, kan det vara ett första steg in för 
vissa familjer.
– Vissa föräldrar kände ju inga av de andra 
familjerna och inte heller oss i personalen, säger 
Marie.

Våga prata om det
Solroslägret är nästan lika gammalt som själva 
verksamheten, cirka tio år. Och med tiden har 
det utkristalliserat sig vilket upplägg som funkar 
bäst. Lägret börjar alltid med en samling där alla 
familjer får presentera sig på det sätt de vill. Det 
är upp till var och en att tala om vem som sitter 
i fängelse och vill man inte, så låter man helt 
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enkelt bli utan att någon ifrågasätter det.  
Det här året tog alla barn chansen att berätta på 
den inledande samlingen.
– Den här gången fanns det ett barn som uttalade 
detta högt och tydligt för första gången. Det är 
också betydelsefullt att höra andra berätta, det 
är väldigt verkningsfullt att prata om det. Och 
sedan, efter samlingen, är det inte så mycket 
fokus på det här, säger Line.
Att, som hon säger, ”benämna situationen” är en 
viktig del i Solrosens arbete. Även om barnen vet 
att alla i gruppen delar samma erfarenhet, menar 
Line att det innebär en lättnad att släppa ut det.
Marie minns ett läger då de inte började med en 
sådan samling och då var det många föräldrar 
som saknade det.
– Det fungerar lite som en dörröppnare. Många 
vuxna hittar varandra och kan fortsätta kontak-
ten efteråt, säger hon.
Men vissa av barnen är mer öppna och hittar 
varandra redan i minibussen på väg till lägret.

Kan koppla av
Att vara ihop med andra i samma situation gör 
att de kan koppla av på ett helt annat sätt än i 
andra sammanhang. Mycket av barnens vardag 
handlar om att upprätthålla en fasad och att und-
vika att prata om det som gör dem annorlunda. 
På lägret är de för en gångs skull inte annorlunda 
utan precis som alla andra barn.
Många av barnen känner ju varandra redan 
innan. De har träffats i grupper i Solrosens loka-
ler under året eller under julfesten som Solrosen 
ordnar varje år.

En stor upplevelse
Eftersom sommaren visade sig från sin bästa sida 
under årets läger blev det mycket strand och bad. 
Platsen erbjuder både bad från klippa och sand-
strand. Fotboll, brännboll och femkamp blev det 
en hel del av, men de hade också bjudit dit clow-
ner som körde föreställning och en konstnär som 
ordnade med en skapande aktivitet; tillsammans 
skulle barnen måla Alfons och Alfons pappa.
– Varje familj fick bidra med sin del. Vissa var 

väldigt engagerade och andra ville måla helt fritt 
och då fick de det, men det blev en Alfons till 
slut, säger Marie.
Totalt 27 barn i åldrarna 1 – 14 år och 16 föräld-
rar var med på lägret. Utöver det åtta volontärer 
och familjepedagoger från Räddningsmissionen. 
För en del familjer är lägret den enda gemen-
samma aktiviteten de har ihop med sina barn 
under sommaren.
– Vissa har väldigt begränsad ekonomi och också 
begränsad energi och ork. Därför blir detta en 
stor upplevelse för många. Den här gången hade 
också Liseberg bidragit med åkpass till alla barn 
och det var väldigt uppskattat, säger Marie. För 
många föräldrar har inte möjlighet att ge sina 
barn en dag på Liseberg.

Fler och längre läger behövs
Lägret sträckte sig över två dagar med en över-
nattning, men hade gärna kunnat vara längre, 
tyckte flera av barnen. Ett barn deklarerade att 
hon ville stanna en hel vecka. Men det är förstås 
en resursfråga.
– Och om vi gör saker i lite mindre doser kan vi 
också göra olika saker, säger Marie.
Tanken är att det ska bli ett nytt läger redan nu i 
höst – ett musikläger - enbart riktat till barnen.
Det lägret ska fylla en annan funktion för bar-
nen. Det ska vara ett tillfälle då de helt enkelt 
inte behöver fundera på sina föräldrar, då de inte 
behöver vara observanta på dem. Många av sol-
rosbarnen känner ett stort ansvar i vardagen. Att 
få åka iväg på egen hand med kompisar kan vara 
då vara skönt – ett tillfälle att bara vara barn. 
.......

På lägret är de för en gångs 
skull inte annorlunda, utan 
precis som alla andra barn.
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Café Vasa, vårt café för hemlösa, hade i år för första 
gången öppet hela sommaren. Och det var en efterfrå-
gad satsning. Varje dag tog man emot cirka 150 gäster, 
vilket visade på ett mycket stort behov.

– Det var ett otroligt tryck på verksamheten hela som-
maren, säger enhetschef Anja Hakala. Vi hade nog inte 
förväntat oss en så stor anstormning som det faktiskt 
blev. Men, det positiva var att människor hittade fram 
till oss och kunde få hjälp.
Det var många som ville duscha denna varma som-
mar och det var också stor efterfrågan på T-shirts och 
underkläder.

– Vi hade hjälp av flera sommarvolontärer som gjorde 
en fantastisk insats, säger Anja. Dagab sponsrade oss 
även med mat, vilket gjorde det möjligt för oss att 
hjälpa alla dessa människor i sommar.

HÖGTRYCK PÅ  
SOMMARÖPPET CAFÉ 

Nu är det dags för höstens soppmässor. 
Vi träffas varannan fredag för en soppmässa 
i Betlehemskyrkans kapell.
Enkel sång, betraktelse och ljuständning.
Vi firar mässa och i nattvarden delar vi bröd 
och alkoholfritt vin tillsammans.
Vi avslutar med gemensam sopplunch.

Aktuella datum för hösten:
• Fredag 3 oktober kl 12:15
• Fredag 17 oktober kl 12:15
• Fredag 31 oktober  kl 12:15
• Fredag 14 november kl 12:15
• Fredag 28 november kl 12:15
• Fredag 12 december kl 12:15

Betlehemskyrkans kapell,  
Vasagatan 26-30.

Välkomna!

SOPPMÄSSA  
TILL LUNCH

SOPPMÄSSA
TILL LUNCH

Vi träffas för enkel sång, betraktelse och ljuständning. 
Vi firar mässa och i nattvarden delar vi bröd och alkoholfritt vin tillsammans. 

Vi avslutar med gemensam sopplunch.

KAPELLET I BETLEHEMSKYRKAN
VARANNAN FREDAG 12.15

5/9 31/1019/9 14/113/10 28/1117/10 12/12

|  Vasagatan 26–30 Göteborg  |  www.betlehemskyrkan.se
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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/bli-manadsgivare 
Eller ring vår givarservice på 031-712 12 15
.......

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

LIME är vår ekologiska butik i Majorna. 
Här kan man handla ekologiska livsmedel, 
frukt och grönt, närodlat från Björlanda 
Prästgård, hemlagade marmelader och 
hembakat bröd.

Allt överskott från butiken går direkt till 
vårt sociala arbete. I butikens verksamhet 
bereder vi också plats för sysselsättning, 
lärande och utveckling för våra deltagare i 
arbetsträning och praktik.

BJÖRLANDA  
KONFERENS

EKOLOGISK BUTIK

LIME EKOBUTIK
ALLMÄNNA VÄGEN 16, GÖTEBORG
ÖPPET: MÅN-FRE 10-18, LÖR 11-15
031-712 12 31
WWW.FACEBOOK.COM/LIMEGOTEBORG

BJÖRLANDA KONFERENS
BOKNING & INFORMATION:
MIKAEL ALBERTSSON, 0739 - 01 41 67
M.ALBERTSSON@RADDNINGSMISSIONEN.SE

Boka en dagkonferens på härliga Björlanda Präst-
gård! Inbjudande konferenslokaler i lantlig miljö, 
endast några hundra meter från havet. 
Ekologiskt fika och lunch.

Lokalen är utrustad med:
• Projektor & projektorduk
• Whiteboard & blädderblock

Överskottet går direkt till vårt sociala arbete bland 
utsatta barn och ungdomar i Göteborg.
Välkommen på konferens!



NU STARTAR EN KVINNO-
GRUPP PÅ CAFÉ VASA
JAG VILL SKAPA ETT ”HEM-HEM” FÖR KVINNORNA

Stolarna står uppställda på borden, det är rent och undanplockat efter förmiddagens rusch. Av 
alla gästerna syns inte ett spår. Men det ska bli ändring på det. Snart ska även eftermiddagar 
fyllas av människor och aktivitet. Ett kvinnocafé håller på att ta form.

TEXT: JENNIE DANIELSSON FOTO: KATJA RAGNSTAM

Av de cirka 100 - 150 personer som dagligen 
kommer till caféet är ungefär en tiondel kvin-
nor. De hamnar lätt i skymundan. Men sedan 
i februari arbetar Eva Erlandsson på caféet och 
i hennes uppdrag ingår att sätta fokus på dessa 
kvinnor och skapa en grupp enbart för dem.

Kvinnor särskilt utsatta
– När jag berättade för dem att till hösten ska vi 
ha en eftermiddag här på caféet som bara är för 
kvinnor, var det en kvinna som viskade till mig: 
”Bra, för män tar så stor plats!”.
Hon tror att en av orsakerna till att så få kvinnor 

söker sig till caféet är just att där är så många 
män. Kvinnor som befinner sig i utsatthet av 
olika slag – det kan vara missbruk, hemlöshet, 
psykisk ohälsa eller en kombination av allt det - 
har ofta också varit med om att bli slagna av män.
– Ja, och det är vanligare att de blir sexuellt 
utnyttjade, de utsätts för mer våld och de löper 
större risk än män att bli våldtagna, säger Eva.

Skapar innehållet tillsammans
Torsdagseftermiddagarna ska vikas åt kvinnorna, 
men vad de ska göra är fortfarande en öppen 
fråga.
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– Innehållet måste vi skapa tillsammans, säger 
Eva som redan har fått en del förslag på vad träf-
farna kan innehålla.
– Laga mat, äta gott. Hårvård, kanske manikyr, 
andakt, vi får se vad det blir, säger hon.
Men det ska också bli plats för samtal.
– Jag tycker själv att det finns en särskild drag-
ningskraft i att bara vara kvinnor. Kvinnor måste 
lära sig att vara starka för varandra och se att de 
inte behöver en man för att klara sig.

”Vill skapa ett ”hem-hem”
Fast även om innehållet inte är spikat har Eva en 
målbild framför sig. En bild som hon haft med 
sig sedan hon en gång fick låna en kompis dot-
ters studentrum när hon råkade behöva nattlogi 
i Linköping. Hon la märke till telefonlistan som 
hängde på kylskåpsdörren i det gemensamma 
köket. Alla boende i korridoren fanns med 
med sina nummer, men där fanns ytterligare en 
kolumn för studenternas ”hem-hem-nummer”.
– Vad är ”hem-hem”, tro? Jo, hem till föräld-
rarna. Det är dit man vänder sig när man vill 
komma på söndagsmiddag, eller har kört i en 
tenta och behöver prata om det. Bra eller dåligt, 
man ringer hem-hem och berättar. Och alla 
behöver ha ett hem-hem. Jag vill att de här tors-
dagseftermiddagarna ska bli ett slags hem-hem 
för kvinnorna.

Bygger relationer
Hon säger att redan idag funkar caféet på det 
sättet för många. När gästerna har problem kom-
mer de hit. Till exempel hjälpte Eva en gäst att 
anmäla en plånboksstöld härom dagen. De kom-
mer också hit och berättar när det gått bra, när 
de fått ett boende, när saker har ordnat sig.
Det Eva sysslar med just nu är att bygga relatio-

ner till de kvinnor som dyker upp på caféet. En 
kvinnogrupp av det slag Eva tänker sig förutsät-
ter att det finns ett förtroende i botten och då 
måste man först ha en relation.
– Jag vill göra dem synliga här. De ska känna att 
någon genast ser dem och minns deras namn.
Nästan lika viktigt kan det vara att personalen är 
synlig för gästerna. Och Eva syns och märks. Det 
är svårt att sätta fingret på vad det är som gör 
det, men hon är väldigt närvarande. Under den 
här intervjun tar hon av sig skorna och kryper 
upp i soffan som om hon satt i sitt eget vardags-
rum. Något som, för att knyta an till hennes 
”hem-hem”-bild, ger en hemtrevlig känsla.

Gudsnärvaro
Eva har en bakgrund som folkhögskolelärare och 
är pedagog med musik och livsåskådning som 
sina ämnen. Hon har stor vana av att möta olika 
slags människor och det är bland annat det hon 
gillar med sitt nya jobb.
– Jag upplever en stor gudsnärvaro i mötena 
här. Folk vill ibland att jag ber med dem och då 
tänder vi ett ljus och gör det.
Det som driver henne är möjligheten att påverka. 
Ständigt fattas nya politiska beslut i sociala frå-
gor och Eva menar att när man, som Räddnings-
missionen gör, står mitt bland människor i social 
utsatthet får man hela tiden ny kunskap om läget 
för de utsatta. Och det är just det som ger chans 
att påverka opinion och makthavare.
– I stunden handlar det om att vara frimodig och 
ta tag i det som dyker upp. På så sätt är detta ett 
ganska lätt jobb. Samtidigt vill vi hela tiden så 
mycket mer och det gör det väldigt svårt, men 
också spännande.
.......



NY SKULPTUR FÖR ATT 
HEDRA GÖTEBORGS 
RÄDDNINGSMISSION OCH 
DE IDEELLA KRAFTERNA

Under Hemlösas natt den 17 oktober händer något speciellt i Brunnsparken, för då  
invigs skulpturen ”Livshjulet - Möten i ögonhöjd” i Brunnsparken för att markera  
Räddningsmissionens 60-årsjubileum. Konstnären Ann Carlsson Korneev är stolt 
och glad över uppdraget, som passade som hand i handske:
För mig är sanning, medkänsla och tolerans ledstjärnor i livet och skapandet, och 
det ligger ju väldigt nära Räddningsmissionens människosyn.

TEXT: PERNILLA FREDHOLM FOTO: KATJA RAGNSTAM
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Himlen över Gerlesborg är blå och varm, nästan 
tryckande. Men i plåtskjulen på Konstnärernas 
Kollektivverkstad bankas det, huggs, borras och 
slipas. Detta är den enda stenverkstaden i landet 
där yrkesverksamma konstnärer kan hyra in sig 
och arbeta. I skuggan under ett träd står Ann 
Carlsson Korneev, som flyttade till Bohuslän för 
tjugo år sedan med sin man just för att få tillgång 
till den möjligheten. Hon slår taktfast med släg-
gan på mejseln så stenflisorna sprätter. Cirkelfor-
men i den blågrå stenen behöver jämnas till.
Men jag är faktiskt glad åt värmen, för värken 
man kan känna av i nacke och axlar från det 
här yrket försvinner helt, säger Ann med ett nöjt 
leende. 

Uppmärksamma de goda krafterna
Anledningen till att hon står och jobbar med en 
staty just för Göteborgs Räddningsmission, har 
sin upprinnelse redan 2011. Räddningsmissionen 
lämnade in en idé till politiker i kommunfullmäk-
tige om att forma en motion med förslag på en 
minnessten över Göteborgs Räddningsmission 
och dess grundare. Motionen fick bred uppslut-
ning bland politikerna i fullmäktige gick sedan 
vidare till Charles Felix donationsfond och Kul-
turnämnden för beslut. 
– Delvis var det ju för att Göteborgs Räddnings-
mission fyllde 60 år 2012 och det vore roligt 
med en utsmyckning någonstans centralt i staden 
som hedrade ursprunget till organisationen som 
arbetat år ut och år in i Göteborg. Men också för 

att uppmärksamma de goda krafterna i samhället, 
som kan påminna oss om hur viktigt det är att 
göra gott och göra skillnad för våra medmännis-
kor, konstaterar Malin Ekelund, marknadsansva-
rig på Göteborgs Räddningsmission.  

Där människorna är
Kulturnämnden i Göteborg är styrelse för Charles 
Felix donationsfond och motionen om en minnes-
sten antogs av en enig Kulturnämnd. Räddnings-
missionens önskan om en central placering för 
utsmyckningen kunde också uppfyllas, efter att 
Park och Naturförvaltningen godkänt Brunnspar-
ken som plats. 
– Vi ville ju gärna att utsmyckningen skulle vara 
mitt bland folk, där många rör sig. Därför är det 
extra roligt att det blir just i Brunnsparken, säger 
Malin Ekelund.

Sten – ett levande material
Uppgiften att utföra beslutet har Göteborg Konst, 
som sorterar under Göteborgs Stads Kulturför-
valtning. Graham Stacy, som är tillfällig konst-
närlig rådgivare åt Göteborg Konst, rekommen-
derade Ann Carlsson Korneev för uppdraget. Han 
hade samarbetat med henne tidigare, och tyckte 
att hon passade perfekt. Ann Carlsson Korneev 
träffade Malin Ekelund som är insamlingsansva-
rig på Göteborgs Räddningsmission, och fick veta 
lite om organisationens bakgrund och vad man 
jobbar med. 
 >>>



– Det var väldigt intressant, eftersom jag till 
exempel inte visste att de jobbade så mycket 
med hemlöshet som de gör, säger Ann Carlsson 
Korneev. Inte heller visste jag att grundaren till 
organisationen var stensättare…
Just detta faktum blev ett spännande sammanträf-
fande, eftersom Ann Carlsson Korneev främst 
arbetar i sten:
– Uttrycket ”stendött” är så fel som det kan bli, 
tycker jag. Sten är ett oerhört levande material, 
med så många olika uttryckssätt. Hårt, skrovligt, 
lent eller mjukt. 

Brunnsparken
Skultpurens placering ska vara i Brunnsparken 
– en plats som Ann tyckte sig känna utan och 
innan, eftersom hon bott i Göteborg. Men när 
hon begav sig dit för att verkligen studera den, 
fick hon flera aha-upplevelser:
– Jag satt på Palaces uteservering och tittade på 
alla människor som flödar fram och tillbaka, på 
väg till spårvagnen eller för att handla. Och jag 
såg så tydligt hur många utsatta människor som 
befinner sig i Brunnsparken. Den här platsen är ju 
också en central plats för de hemlösa, för varenda 
bänk är upptagen på nätterna. 
 
Alltid föränderligt
Skulpturens utformning blev ganska snabbt 
klar i Ann Carlsson Korneevs huvud. Cirkelns 
runda form har varit ett återkommande tema 
i hennes konstnärsskap, och hänger ihop med 
hennes intresse för den buddhistiska filosofin 
där utgångspunkterna sanning, medkänsla och 
tolerans blivit som ledstjärnor både i hennes eget 
liv men också i skapandet. 
Cirkeln symboliserar hur livshjulet snurrar och att 
ingenting är statiskt. Allting kan förändras, dels 
till det sämre, men också till det bättre. 
Hennes skulpturförslag heter därför ”Livshjulet 

Möten i ögonhöjd”. Ett finslipat, lent hjul i sten – 
fast inte hela vägen runt. Det går ner i en skrovlig, 
grov bas.  
Hjulet kan snurra ner i det grova och tunga, men 
också ta sig upp ur det. En påminnelse om att en 
människa som hamnat i svårigheter och utanför-
skap även kan komma ur det. 
Ann Carlsson Korneev har funderat mycket över 
just hemlöshetens problematik och utsatthet. 
Konstaterar att flera kända artister berättat om 
tunga perioder i livet då de saknat någonstans 
att bo; Pia Degermark, Camilla Henemark, Ken 
Ring… Själv blev hon kontaktad för ett par år 
sedan av en gammal konstnärskollega som hon 
inte träffat på många år. 
Han berättade hur han kämpat med alkoholism 
och psykisk ohälsa, och hur han blev av med 
sin lägenhet och levde som hemlös ibland annat 
Vasaparken i Stockholm under ett och ett halvt 
år. Nu hade han fått hjälp av kyrkan och fått nytt 
boende. Jag blev helt chockad. Tänk hur lite man 
vet om vissa människor, och hur snabbt livet kan 
ta en svår vändning.

Man ska kunna känna på den
Hon stryker med handen över stenhjulet i så 
kallad larvikit efter Larvik i Norge där stenen 
bryts. En stensort hon tycker mycket om för 
dess uttrycksfulla tilltal, och det vackra silverblå 
skimret från den stora mängden fältspat den inne-
håller. Själva hjulet ska mattpoleras så färgerna i 
larvikiten framträder maximalt, men också så att 
det blir riktigt lent att röra vid. Ann gillar stenens 
taktila möjligheter, något även Göteborgs Rädd-
ningsmission gärna ville ha med i skulpturen. 
Man ska kunna känna på den, men även vila en 
stund vid den. Därför är sockeln så pass lång att 
man får plats att sitta. 
.......
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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 Malin Ekelund på 0739-01 41 83.

A
AB Veden
Agoodtshirt
Advokatfirman Glimstedt
Alexandersson Fastigheter 
i Göteborg AB
Alufront
Andreassons Musik
Annas Pepparkakor
Askania
Assmundsons Golv AB, 
Västra Frölunda
Axess Promotion

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

C
Café Vasa
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
Gothia Towers
Greencarrier
Gärde Wesslau Advokatbyrå
Gärdhagen Akustik
Gäsene Mejeri, Ljung
Göteborgs Posten

H
Hogia
HTE Garden
Husvärden AB, Mölndal

I
Ica Kvantum Munkebäck
IKEA Kållered
Infotorget

J
Jam
JKL
Journalist Jennie Danielsson
JP Publishing

K
Kahls
Kjellberg & Möller AB, Göteborg
Klemets & Andersson Consulting
Klick & Klang Kreativa AB

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

M
Magasin Friend of brands AB
Manpower
MediaGraphic, Mölndal
Meltwater

N
NFS
Nobel Biocare
Nordic Wellness
Nordsjöfisk
Norkonsult 

O
O. Bohlin Byggnads AB, Göteborg
Ordkraft, Göteborg

P
Partille Implantatcenter
Pikenborg AB
Piwa food AB, Lerum
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
Svenska Mässan, Göteborg
Swedia Shipping, Donsö

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

U
Upper House 

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



GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION är en idéburen  

organisation som arbetar med socialt arbete på kris-

ten grund. Organisationens uppdrag är att uppmärk-

samma 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

SKULPTUR FÖR ATT HEDRA  
GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 

INVIGS PÅ ”HEMLÖSAS NATT”

FREDAG 17 OKTOBER ARRANGERAS ”HEMLÖSAS NATT”
Detta datum är av FN utropat som en dag att påminna om målet att utrota fattigdomen i världen. 
Vi som arrangerar Hemlösas Natt ser detta som ett led i kampen mot fattigdomen i världen.
Just den här kvällen inviger Göteborgs Stad i år en skulptur för att hedra Göteborgs  
Räddningsmission, våra grundare och de goda ideella krafterna som finns i vår stad.  
Skulpturen har fått namnet ”Livshjulet - Möten i Ögonhöjd”.

Välkomna!

Läs mer om skulpturen och konstnärinnan Ann Carlsson Korneev, som har skapat ”Livshjulet”, på sidan 12.

Fredag 17 oktober kl 18:00

Brunnsparken, Göteborg

Invigningstalare: Eva Morberg,  

ordförande i Charles Felix donationsfond


