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”Här kan ni inte vara, åk till nästa land”. 
”Här kan ni inte sova, åk till nästa by”.  
Romernas historia i Europa är en berät-
telse om att aldrig kunna slå sig ner, att 
ständigt köras bort. Ogästvänlighet, 
motstånd och rädslor i land efter land,  
århundrade efter århundrade.

Och berättelsen fortsätter in i vår tid, 
in i vårt land. Alltmer av svenska myn-
digheters resurser används till att tvinga 
bort migrerande romer från sina tillfäl-
liga boplatser i skogar och grönområden. 
Jonas Elling, närpolischef i Stockholm, 
uttryckte det lakoniskt i radions P1: ”Vi 
är som fåraherdar”, sade han. ”Vi föser 
ju bara runt människorna. Men problemet 
kommer inte att upphöra, människorna 
kommer inte försvinna i tomma intet, 
någonstans måste de ju sova.” 

I våras lade den dåvarande regeringen 
fram en vitbok där man ingående beskrev 
det förtryck som romerna i Sverige utsatts 
för under 1900-talet. I detalj avslöjades 
hur avhysningar och fördrivningar gick 
till. Och man bad offentligt romerna om 
ursäkt. Det tragiska är att vi ändå ingen-
ting tycks ha lärt, tvärtom, historien upp-
repar sig och avhysningarna fortsätter.

Vad gör vi då? Vi kan börja med att sörja. 
Sörja över att vi i ett av världens rikaste 
länder inte har hittat några långsiktiga 
alternativ åt människor som inte ställer 
några som helst krav på vårt samhälle  
annat än en önskan att få vara just här. 
Och gråta över att vi i Sverige idag driver 
bort Europas mest utsatta barnfamiljer 
till … ja till vadå? 

Sedan måste vi förstås leta efter alterna-
tiv till att fösa bort. Och det här är inga 
enkla frågor. Ytterst sett ligger förstås 
ett jätteansvar på Rumänien, Bulgarien 
och EU. Men, även här i Sverige kan vi 
agera, låt oss då göra vad vi kan. 

Sedan några månader tillbaka har 
Räddningsmissionen en verksamhet där 
romska barnfamiljer kan få tillfälligt bo-
ende i husvagn utanför en kyrka runt om 
i vår stad. Husvagnarna kommer inte att 
lösa familjernas långsiktiga utsatthet eller 
boendesituation, men åtminstone ge hopp 
om att det finns alternativ till bortfösan-
det. När en fyraårig pojke häromveckan 
tillsammans med sin familj fick flytta in 
i enkel, men fin husvagn, utanför en av 
våra vackraste kyrkor blev han utom sig 
av glädje. ”Caravana, caravana”, skrek 
han högt och dansade omkring.

Julen står snart för dörren och vi kom-
mer igen påminnas om hur Maria och 
Josef fick föda det lilla barnet i ett stall 
eftersom man inte släpptes in i härbärg-
et. Släpper vi in eller driver på flykt?  
Låt oss ta med oss den viktiga frågan  
in julmånaden.

 

Emil Mattsson 
Direktor 

”CARAVANA CARAVANA!”

2  I   GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / LEDARE



GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / INNEHÅLL  I   3

HUSVAGNAR FÖR  
BARNFAMILJER

GE MIG NÅGOT ATT 
DRICKA

KORTARE NOTISER

JUL PÅ LISEBERG

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Andra Långgatan 29

413 27 Göteborg

Telefon: 031-712 12 00

E-post: info@raddningsmissionen.se

www.raddningsmissionen.se

Ansvarig utgivare

Emil Mattsson

Redaktör

Malin Ekelund

031-712 12 10

Medarbetare i detta nummer

Jennie Danielsson, Stanley Ekelund, Elin Ericson,  

Eva Erlandsson, Katja Ragnstam, Nadia Scapoli,  

Judit Viktorsson.

Omslagsbild

Katja Ragnstam

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

DIN NÄSTA
TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

4

7

8

9

13

14

16

19

20

JULGÅVOR

HUNDTÖNTARNA

SOPPMÄSSORNA

VÅRA FÖRETAGSVÄNNER

JULKONSERT

INNEHÅLL

10

14

4

DIN NÄSTA
TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

4/2014

16

HUSVAGNAR FÖR  
BARNFAMILJER

JUL PÅ LISEBERG

SOPPMÄSSORNA



Genom Räddningsmissionens samarbete med församlingar runt om i Göteborgsområdet 
får EU-migrerande barnfamiljer ett tillfälligt boende. Familjen Stan från Rumänien har 
fått ett tryggare boende vid Sävedalens missionskyrka. Och dessutom en chans att lära 
känna nya människor. 

TEXT: ELIN ERICSON FOTO: KATJA RAGNSTAM

FAMILJEN STAN 
HAR FÅTT EN PAUS 
HUSVAGNEN MER ÄN BARA ETT BOENDE 
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Intill parkeringen vid Sävedalens missionskyrka, 
på en grönskande innergård, står ett hem på hjul. 
Här, intill spångar som ska hålla fötterna torra 
i det blöta gräset, bor familjen Stan – mamma, 
pappa och fyra barn. 
Det är bara några dagar sedan familjen flyttade 
in i husvagnen. Det doftar nystädat och bordet 
pryds av nätta blomgrupper. Costel Stan häl-
sar välkommen i dörren, i sängen längst bak i 
husvagnen sitter resten av familjen – Costels fru 
Christina Stan och barnen som är i åldrarna mel-
lan ett och elva år.
 
Vill skapa ett bättre liv
Det har gått en och en halv månad sedan paret 
lämnade Rumänien för att försöka skapa ett 
bättre liv för sig och sina barn. I byn Onesti, som 
ligger i Bakauområdet, var livet tufft. 
– Det var jättesvårt. Jag hade inget riktigt jobb 
och barnens skola var inte så bra. Vi vill att bar-
nen ska få gå i en bra skola. Därför kom vi hit, 
säger Costel Stan. 
Han jobbade som byggnadsarbetare i åtta år, 
men det blev allt svårare att hitta jobb. Till sist 
var svartjobb den enda möjligheten han såg för 
att försörja sig och familjen. Månadslönen på  
1 500 kronor räckte inte långt. 
– Pengarna räckte inte till kläder, skor, mat och 
för att barnen ska gå i skolan – man måste köpa 
alla skolböckerna själv, säger Costel Stan. 

En fast punkt i tillvaron
Den första tiden i Göteborg har Costel och Chris-
tina tillbringat många sömnlösa nätter i bilen. 
Det betyder mycket att ha fått en dörr att stänga 
om sig en tid framöver. 
– Det är en husvagn, inte ett permanent hem. 
Men, vad som helst är bättre än att sitta i en kall 
bil om nätterna. Husvagnen är i alla fall en fast 
punkt i livet, man har någonstans att utgå ifrån 
och ett ställe att komma tillbaka till. Det är ett 
ställe att samla familjen på och kunna sitta ned 
och äta tillsammans, säger Robert Johansson, 
hemlöshetskoordinator på Göteborgs Räddnings-
mission. 
Han sköter allt praktiskt runt husvagnarna – 
köper in dem, får dem på plats och ser till att allt 
fungerar.
– Det är absolut inga nya husvagnar, men vi vill 
ha ordentliga vagnar. Jag måste kunna tänka mig 
att bo i vagnen själv om jag ska köpa den, säger 
Robert Johansson. 

Självklart att engagera sig
För Sävedalens missionskyrka var det självklart 
att göra en insats för fattiga EU-migranter. Förra 
året fick Robert Eriksson, pastor i församlingen, 
många samtal från medlemmar som ville enga-
gera sig mer i socialt arbete. Sedan dess har de 
tagit fram en rad förslag på vad de skulle kunna 
göra. 
I september tog styrelsen beslut om att upplåta 
en del av parkeringen till en husvagn – och bara 
några veckor senare var familjen Stan inflyttad. 
– Vi förstår hur viktigt det är att de familjer som 
behöver boende får det fort nu när det börjar bli 
vinter, säger Robert Eriksson. 
Församlingen finns sedan tidigare med i organi-
sationen Östhjälpen, som genom olika verksam-
heter hjälper utsatta personer i Rumänien. 
 

Social medvetenhet
– Det finns en social medvetenhet, men det är 
först nu som situationen för EU-migranter med 
stora behov har blivit så påtaglig i Sverige. Det 
här är det första långsiktiga arbetet vi gör, säger 
Robert Eriksson. 
Många församlingsmedlemmar har frågat om 
familjen behöver något – så som kläder och mat. 
Men, målet är att familjerna som bor i husvag-
nen på sikt ska kunna försörja sig på egen hand. 
Därför har Sävedalens missionskyrka valt en 
annan väg för att stötta familjen. 
– Det handlar om att bygga relationer snarare 
än att överösa dem med massa mat och kläder, 
säger Robert Eriksson.

Möter respekt
Costel och Christina Stan känner sig väl mot-
tagna. Trots att de bara bott i husvagnen i några 
dagar börjar de lära känna människorna som går 
till kyrkan. 
– Det är många som kommer hit och hälsar på 
oss, de är väldigt snälla. De visar respekt och 
säger att vi är en del av familjen, säger Costel 
Stan.
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Det handlar om att bygga 
relationer snarare än att 
överösa dem med massa 
mat och kläder.
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Vardagen i Göteborg börjar ta form. Ända sedan 
de kom hit har de tre äldsta syskonen gått på 
Räddningsmissionens öppna förskola för barn 
vars föräldrar är fattiga EU-migranter. De har 
fått många nya kompisar, spralliga och ivriga 
räknar de upp namnen på alla de lärt känna. 

Tre månaders frist
Men, det är långt mellan Sävedalen och Majorna 
där öppna förskolan ligger. Costel och Christina 
har kontakt med skolan som ligger alldeles intill 
kyrkan och hoppas att barnen ska få börja där så 
snart som möjligt. 
Costel suckar. Att leva i en så osäker situation 
med sina barn är svårt, de vet ännu inte var de ska 
bo när de tre månaderna i husvagnen har gått. 
– Det är jobbigt. Jag och min fru tänker hela 
tiden på hur vi ska bo om vi inte har pengar. Det 
är en stress vi känner hela tiden, säger han. 
De strävar efter att hitta ett jobb, det längtar de 
efter mest av allt. 
– Vi hoppas att vi ska hitta jobb, då kanske 

det finns någon lägenhet vi kan få hyra, säger 
Costel Stan. 

Vill studera och hitta ett jobb
Han tar fram en svart plastmapp – där finns alla 
hans svenskaglosor. Både han och Christina bör-
jade läsa svenska samma vecka som de kom till 
Göteborg. De går både på svenskaundervisningen 
som anordnas av Räddningsmissionen och 
tidningen Faktum, och på kursen hos Crossroads 
– Stadsmissionens verksamhet som syftar till att 
stärka EU-migranters möjligheter att få jobb.
Svenskaundervisningen är också en ingång till 
att bli faktumförsäljare. Costel, som under första 
tiden i Göteborg tiggde, har nu kunnat byta 
tiggeri mot tidningsförsäljning. Paret tar ett steg 
i taget och drömmer om hur livet i framtiden 
kommer att se ut. 
– Vi vill studera och hitta ett jobb. Vi vill få ett 
bra liv för våra barn.
.......

FAKTA/TILLFÄLLIGT BOENDE FÖR BARNFAMILJER

• GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION SAMARBETAR MED 
FÖRSAMLINGAR SOM UPPLÅTER EN DEL AV SINA 
PARKERINGSPLATSER TILL EN HUSVAGN. DÄR FÅR 
EU-MIGRERANDE BARNFAMILJER ETT TILLFÄLLIGT 
BOENDE I TRE MÅNADER. 

• FÖRÄLDRARNA ÄR SJÄLVA ANSVARIGA FÖR ATT 
HITTA EN LÅNGSIKTIG BOENDELÖSNING. 

• FÖR ATT FÅ BO I HUSVAGNEN SKA FÖRÄLDRARNA 
LÄSA SVENSKA OCH AKTIVT SÖKA JOBB. BARNEN  
SKA GÅ I FÖRSKOLA ELLER SKOLA. 

• VERKSAMHETEN FINANSIERAS AV BIDRAG FRÅN  
GÖTEBORGS STAD PÅ 500 000 KRONOR, FÖR ÅR 2014.
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GE MIG NÅGOT ATT DRICKA
”Ge mig något att dricka!” säger mannen på Räddningsmissionens frukostcafé. 
Hans händer är kalla och nariga. Han har stått i kö och väntat en stund på att vi 
ska öppna. Var han har sovit i natt tänker jag inte fråga. Men kanske om han vill 
ha ett par vantar.

”Can I have a cup of tea? It is very cold out there tonight.” Hon är prostituerad 
och vi har sedan en tid mött henne varje vecka. Illa klädd för den göteborgska 
senhösten, men det är inte hon själv som bestämmer den saken. Affärerna går 
bättre när man är tunt klädd.

”Hay algo que puedo beber?”. Han är från Rumänien, men talar bra spanska. 8 
år har han jobbat på bygge i Madrid. Plötsligt tog jobben slut. Barnen fick läm-
nas hos släkten. Nu tigger frun utanför en matbutik i Partille och han  
hoppas fortfarande på jobb.  Men det är ”muy dificil” (mycket svårt) säger han.

Det finns något grundläggande mänskligt i att mötas över mat och dryck. 
Relationer börjar ofta med att man äter tillsammans. Att sitta ner vid samma 
bord är att erbjuda varandra tid och uppmärksamhet.

”Ge mig något att dricka!” säger Jesus till kvinnan vid Sykars brunn. Hon blir 
lite förvånad. ”Vem är du att be mig?”

I berättelsen som följer får man vara med om ett laddat möte. Jesus erbjuder 
levande vatten. Kvinnan ifrågasätter hur det skulle kunna vara möjligt. Jesus ber 
henne hämta sin man. Hon säger att hon ingen har och Jesus bekräftar henne i 
detta och visar sig redan veta en hel del om henne. Hon utmanar honom med en 
tolkningsfråga runt gamla testamentets profetior. Det hela slutar med att Jesus 
berättar för henne att han är Messias.

Ofta tänker jag på den här berättelsen när vi arbetar med olika målgrupper. 
Vi har metoder och strategier. Vi har kunskap vi bygger på erfarenheter. Men 
bakom varje människa, bakom varje önskan om något att dricka, finns ändå 
alltid en alldeles unik historia. 

Nu är det november och mörkret och kylan har sänkt sig över Göteborg. Det kan 
vi inte göra något åt. Men vi, som råkar befinna oss i denna stad just den här vin-
tern, kan sätta oss ner, hälla upp något varmt att dricka och lyssna på varandra. 
Det kan bli sorgliga, vackra, laddade och ganska märkliga berättelser. 

Vi vet så lite om varandra.

En dag kanske vi upptäcker att vi står framför någon som visar sig vara Messias.

Eva Erlandsson

Verksamhetssamordnare gatukyrkan
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3 000 PEPPARKAKSHJÄRTAN 
TILL GÖTEBORGARNA

Varje dag under Jul på Liseberg finns Göteborgs 
Räddningsmission på plats. 
I en av försäljningsbodarna säljer vi våra pep-
parkakshus till förmån för vårt hemlöshetsarbete. 
På Polketten säljer vi produkter från Ekobutiken 
LIME och här kommer också representanter att 
finnas för att berätta om vårt arbete.

Mellan den 3 och 18 december kommer vi att ha 
sagoläsning varje eftermiddag ur boken ”En rik-
tigt god Granjul”. Det är volontärer från fören-
ingen ”Allas Barnbarn” som läser högt ut boken 
som säljs till förmån för Solrosen.

Göteborgs Räddningsmission står även som 
avsändare för årets julkrubba som har temat 
”Tänk om Jesus hade fött i Göteborg dag”. Där 
vill vi peka på den sociala utsatthet som finns mitt 
ibland oss och att även Jesus var både hemlös och 
flykting.

Varmt välkomna att hälsa på oss! 

MÖT OSS PÅ JUL PÅ LISEBERG

På måndagsmorgonen den 3 november möttes 
göteborgare på väg till jobbet eller skolan av 3000 
pepparkakshjärtan upphängda på staket, statyer, 
bänkar och i träd. Och på fem olika ställen i 
centrala stan bjöd Göteborgs Räddningsmission på 
kaffe och pepparkaka mitt i morgonrusningen.

– Vi gjorde detta för att sprida värme i Göte-
borg, säger Malin Ekelund, marknadsansvarig på 
Göteborgs Räddningsmission. Men, också för att 
sätta fokus på hemlöshetsfrågan. Och det gjorde 
vi genom ett av våra mest effektiva arbetssätt: att 
möta människor i ögonhöjd och dela en stunds 
gemenskap med fika.

Detta blev en kickstart på vår julkampanj "Bygg 
ett hus för hemlösa", där man kan köpa pep-
parkakshus till förmån för Räddningsmissionens 
hemlöshetsarbete. 
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Behovet av fakta och information kring fattiga 
EU-migranter är mycket stort. Därför har vi startat 
webbsidan Podrom.se. Här har vi samlat rappor-
ter, fakta, svar på vanliga frågor, reportage och 
mycket mer i frågor som rör fattiga EU-migranter 
och deras situation i Europa, Sverige och Göte-
borg.

Podrom.se är en del av Göteborgs Räddningsmis-
sions arbete med fattiga EU-migranter. I detta 
arbete har vi ett särskilt fokus på det romska 
perspektivet. Som folkgrupp är romerna den 
minoritet i Europa som allra tydligast drabbats av 
utsatthet, diskriminering och marginalisering.

På den nya hemsidan har vi samlat fakta och 
kunskap inom området. Po drom är romani och 
betyder på väg. 

LIVSHJULET PÅ PLATS 
I BRUNNSPARKEN
Den 17 oktober, på ”Hemlösas Natt”, invigdes skulpturen ”Livshjulet 
– Möten i ögonhöjd”. Minnesmärket har rests för att hedra Göteborgs 
Räddningsmission, våra grundare, samt de goda ideella krafterna i 
staden. Den är skapad av konstnärinnan Ann Carlsson Korneev och 
bekostas av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

”Livshjulet” står i Brunnsparken - mitt i bruset och i hjärtat av Göteborg.

JULKLAPPSINSAMLING
Nu har årets julklappsinsamling dragit igång på Gothia Towers. I fjol 
samlades det in över 12 000 klappar till barn och unga i Göteborg.
Julklapparna går i första hand till behövande barn i Göteborgsregio-
nen. Förutom Räddningsmissionens egna verksamheter delas de även 
ut till omkring 30 olika föreningar, organisationer och kyrkor. 

Insamlingen pågår till och med 14 december i Gothia Towers lobby. 
Gåvorna fördelas i första hand bland barn i Göteborgsregionen. Ett 
barn kan få två klappar. 

De klappar som eventuellt blir över skänks till ett barnhem i Estland.

PODROM.SE - OM EU-MIGRANTER
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Mitt i myset, bland tusentals lampor, julbodar fulla med mat och godsaker, kommer en 
påminnelse om att julen också handlar om att bry sig om andra.
I årets upplaga av Jul på Liseberg finns Göteborgs Räddningsmission med som en aktör och 
det kommer att märkas. Särskilt i julkrubban.

TEXT: JENNIE DANIELSSON FOTO: KATJA RAGNSTAM

GÖTEBORGS  
RÄDDNINGSMISSION 
GÖR AVTRYCK PÅ  
LISEBERG 
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Denna jul får de ordinarie gestalterna i Lisebergs 
julkrubba vila, för i år har Göteborgs Räddnings-
mission styrt om i stallet.
– Tillsammans med våra kreatörer har de skapat 
en scen med tredimensionella bilder på Jesus, 
Maria och Josef och runt om dem finns bilder 
från dagens hemlöshet i Göteborg. De här bil-
derna är tagna av de hemlösa själva och betrakta-
ren ställs inför frågan hur det hade varit om Jesus 
föddes idag, säger Julia Vasilis, informationschef 
på Liseberg.

Annorlunda julevangelium
Det vanliga julevangeliet, som brukar finnas med 
vid stallet, är också omarbetat. Det handlar om 
ett romskt par som kommer till Göteborg och 
där kvinnan får föda sitt barn i en skåpbil.

Så inleds historien om Jesu födelse i Räddnings-
missionens tappning.

Nöjda med valet
Det är första gången som Liseberg valt att ha 
Göteborgs Räddningsmission som samarbets-
partner och Julia Vasilis är nöjd med valet. Och 
detta att samarbeta med hjälporganisationer ser 
hon som självklart.
– Liseberg jobbar brett med olika stödinsatser. 
Mycket av det vi gör märks inte utåt och mycket 
handlar om att se till att barn, som annars inte 
har tillgång till nöjesparken, kan komma hit. Vi 
är ett kommunalt bolag som jobbar lokalt, och 
det gör också Räddningsmissionen. Och så job-
bar de nära de målgrupper vi vill nå. Dessutom 
ville vi ha en organisation som kan utmana oss i 
idéarbetet. Och Göteborgs Räddningsmission är 
kreativa och pigga på nya saker.
Tillsammans med en kollega har Julia Vasilis varit 
med och serverat frukost på caféet på Vasagatan.
– Då såg vi hur nära människorna Räddnings-
missionen jobbar, säger hon.
Göteborgs Räddningsmission har själva fått 
bestämma vad de vill lyfta fram, och valde alltså 
att framför allt peka på hemlösheten.

Stämningen viktigast
Under Jul på Liseberg har de stora åkattraktio-
nerna stängt och Julia Vasilis säger att det fram-
för allt är stämningen besökarna är ute efter.
Ja, för om det inte är snö på Göteborgs gator, 
kan man ändå vara säker på att det finns ett 
stämningsskapande puder inne på Liseberg. I det 
sammanhanget kan man undra om det är förenat 
med någon affärsmässig risk att plocka in ett 
samhällsperspektiv och peka på social utsatthet.
– Jag tror det hade funnits en risk om vi hade 
försökt göra detta på egen hand. Men, Rädd-
ningsmissionen har den tyngden och den trovär-
digheten som krävs för att kunna göra detta på 
ett bra sätt. Och jag tror att det finns utrymme 
för eftertanke i människors medvetande, säger 
Julia Vasilis.

”Vid den tiden utfärdade 
EU-parlamentet en  
förordning om att alla 
som bor i Europa skulle 
hälsoregistrera sig. Det 
var den första hälsore-
gistreringen, och den 
hölls när Jean-Claude 
Juncker var EU-kommis-
sionens ordförande.”

>>>
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Får mycket kritik
Samtidigt är det alltid lätt för ett företag som 
Liseberg att få kritik om de sticker ut hakan åt 
ena eller andra hållet.
Förra året fick de till exempel massiv kritik för en 
reklamkampanj som visade bilder på barn som 
grät för att de tvingades åka på utlandssemester. 
Syftet var att på ett skämtsamt sätt påstå att ett 
Lisebergsbesök smäller högre än en resa till ett 
erkänt härligt resmål som Kreta.
Diskussionsvågorna gick höga och nådde ända 
till Grekland där vissa trodde att Liseberg för-
sökte sänka Grekland som resmål.
I Sverige tyckte många att kampanjen var stö-
tande eftersom det ju finns barn vars föräldrar 
inte har råd med ett Lisebergsbesök, långt mindre 
en utlandsresa.
– De gråtande barnen var en kampanj som inte 
riktigt var Liseberg. Den hade passat bättre 
för ett annat företag. Men om det skulle bli en 
diskussion om att vi har tagit in hemlöshetsper-
spektivet, så är det lättare. Att vi har valt att inte 

blunda för de baksidor som finns i samhället – ja, 
det är en diskussion som jag är beredd att ta, 
säger Julia Vasilis.

Polketten och en bod
Förutom genom den annorlunda julkrubban 
finns Göteborgs Räddningsmission represente-
rad inne på dansbanan Polketten. Bland annat 
säljs där soppa till förmån för socialt utsatta och 
butiken LIME säljer en del av sina produkter. 
Dessutom finns en ”remake-hörna” där man 
kan köpa smycken som är gjorda av återvunnet 
material och är man sugen på att höra saga så 
hålls där sagostunder.
Göteborgs Räddningsmission kommer också att 
husera i en av de röda försäljningsbodarna och 
sälja gåvokort och pepparkakshus.   
Julia Vasilis själv tänker hålla till rätt mycket vid 
julkrubban.
– Jag ska tjuvlyssna lite för att höra hur folk 
reagerar på det.
.......
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I VÅR WEBBSHOP HITTAR DU  
JULKLAPPAR 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/webbshop

Fleecepläd

Fleecepläd i hög kvalitet från Nightingale.

170 x 135 cm, Vikt: 240 g/m2. 
Sydda kanter, Broderad logga.  
Levereras med orange sidenband.

Pris 325 kr varav 125 kr går direkt till  
Räddningsmissionens sociala arbete.

Välgörande kaffe

Mellamörkt bryggmalet kaffe fyllt av väldoft 
och medkänsla KRAV- och Fairtrademärkt

250 g /påse Rosteri: Kahls kaffe, Göteborg

Pris 85 kr/påse varav 55 kr går till Räddnings-
missionens sociala arbete

Pepparkakshus

I vår stad lever över 3000 människor utan ett 
eget hem. Köp ett av våra pepparkakshus så hjäl-
per du oss att hjälpa. Husen i byggsats hittar du 
i vår webbshop, Liseberg, Ekobutiken LIME och 
på vårt kontor, Andra Långgatan 29.

Pris 100 kr varav 70 kr går till vårt arbete bland 
socialt utsatta.

Solrossmycket

Silversmed Carina Fransson (Cafra Design) har 
skapat detta unika halsband i äkta silver. 

Smycket är 3,5 x 4 cm och levereras med 42 cm 
svart, rund läderrem, med lås. Presentask ingår. 

Pris 650 kr, varav 250 kr går till Räddnings-
missionens arbete bland utsatta barn.

325 kr

85 kr 650 kr

100 kr



14  I   GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / FÖRENINGEN HUNDTÖNTAR



GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / FÖRENINGEN HUNDTÖNTAR  I   15

FÖRENINGEN HUNDTÖNTAR 
GER STÖD TILL MÄNNISKANS 
BÄSTA VÄN
Kanske behöver hundar till hemlösa lite mat? Och kanske behövs några koppel och tuggben? 
Tankarna som föddes i den ideella föreningen Hundtöntar har resulterat i åtskilliga leveranser av 
hundtillbehör till caféet på Vasagatan.

TEXT: JENNIE DANIELSSON FOTO: KATJA RAGNSTAM

– För en hundägare går hunden före allt. Först ger 
man sin hund mat och sedan tänker man på sig 
själv, säger Katarina Nilsson-Moe från fören-
ingen Hundtöntar. 
Så det här att hjälpa socialt utsatta människors 
hundar är lika mycket en hjälp till människan 
som till hunden.

Vill hjälpa dem som lever i utsatthet
Hundtöntar är en förening för hundägare som 
har olika typer av problem med sina hundar och 
tanken är att man som hundägare ska få hjälp 
av andra hundägare. Föreningen ligger i Kungs-
backa och har över hundra medlemmar. För 
ungefär ett år sedan kläcktes idén om att vara till 
hjälp för de hundägare som lever i utsatthet.
– Vi ställde frågan till våra medlemmar om de 
ville ge mat eller andra hundsaker. Och vi fick 
in allt man kan tänka sig; mat, tuggben, koppel, 
filtar, väskor. Jag och en annan tjej körde två 
billaster - jag har en kombi - med grejer till caféet 
på Vasagatan.

Vet att hjälpen kommer fram
Att de valde att lämna sina grejer till just Göte-
borgs Räddningsmission berodde på organisatio-
nens räckvidd.
– Räddningsmissionen når väldigt många männ-
iskor, säger Katarina Nilsson-Moe.
Hon har också själv varit med och serverat 
frukost på caféet och träffat hundägare. På så vis 
har hon kunnat se att sakerna kommer fram till 
dem som behöver, och att det är uppskattat.
Efterhand har också företag anslutit sig till 
Hundtöntars hjälpinsats och ytterligare ett par 
lass har det blivit.

– Det är bara förstklassig mat som skänks. I 
något fall handlade det om mat där påsarna gått 
sönder. Då kan maten inte säljas, trots att det 
inte är något fel på den.

Många vill hjälpa till
Viljan att ge har varit stor bland Hundtöntars 
medlemmar och de stödjande företagen. Så stor 
att de har fått hejda sig lite.
– En hemlös hundägare kan ju inte hålla något 
lager, så därför uppmanar vi nu medlemmarna 
att åka in och lämna det de har själva, så att det 
inte blir så stora mängder på en gång.
Ofta är det svårt för en hemlös med hund att få 
plats på ett härbärge då hundar inte alltid är till-
låtna där.
– Det är så tragiskt, då måste de sova ute och 
därför är det många av våra medlemmar som nu 
skänker filtar, säger Katarina Nilsson-Moe.
.......
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SOPPMÄSSAN  
– EN MÖTESPLATS FÖR GRÄNS-
ÖVERSKRIDANDE GEMENSKAP
Räddningsmissionen bygger vidare på konceptet ”soppa och gudstjänst”. Soppmässorna på 
lunchtid i Betlehemskyrkan får i höst sällskap av soppmässor på kvällstid i Matteuskyrkan.
– Detta är en mötesplats för alla, inte minst för människor som befinner sig i en utsatt situation 
och behöver ett stödjande sammanhang, säger Emil Mattsson, direktor vid Räddningsmissionen.

TEXT: JENNIE DANIELSSON FOTO: KATJA RAGNSTAM

Högtalarna spelar Elton John och Johnny Cash. 
Ljusen är tända, långbordet dukat och ett tjugo-
tal personer har satt sig till bords. Det är slutet 
av oktober och för andra gången håller Rädd-
ningsmissionen soppmässa i Matteuskyrkan i 
Majorna.
Först är det ganska tyst runt borden. Flera av dem 
som kommit känner inte varandra sedan tidigare. 
Men, så kommer tallrikarna med rykande varm 
soppa och samtalen börjar komma igång. 

Segelmakare, konstnär och fotograf
– Vilken är din roll på Räddningsmissionen, frå-
gar en av gästerna mannen som sitter mitt emot.
– Jag kommer hit och äter, det är min roll, svarar 
han.
– Det är min roll också! säger den förste och så 
tar samtalet fart.
Det visar sig att den ene av dem är segelmakare 
och den andre går en konstkurs.
– Jag trodde att jag skulle tycka mest om teck-
ning, men vi prövar på skulptur också, och det 
tycker jag är väldigt intressant. Du, hur blev du 
segelmakare?
Lite längre ner vid långbordet sitter en man och 
visar bilder som han har i sin digitalkamera. 
Han har fotat många interiörer från kyrkor och 
flera vyer över Göteborg; kanalen, lyftkranarna, 
parkerna.

– Lyftkranarna kanske kommer att försvinna, 
men då finns ju de här bilderna, säger han och 
passar på att fota den yngste gästen i sällskapet, 
en liten bebis som är där med sin mamma och 
hennes kompis.

Gränsöverskridande gemenskap
Direktor Emil Mattsson är en av dem som driver 
soppmässorna. Hans vision är en gränsöverskri-
dande gemenskap där alla kan mötas vare sig 
man är en ”desillusionerad teologistudent, brin-
nande kyrkotant eller hemlös kvinna”.
– Vi lever i ett extremt segregerat samhälle. Snart 
finns inga gemensamma rum kvar, men detta kan 
vara en motkraft. Samtidigt är det ju inte så att 
alla gränser försvinner bara för att man sätter 
samman en grupp olika människor, men det är 
ändå ett försök att bryta segregationen, säger 
han.
Emil Mattsson tror att soppmässorna också kan 
hjälpa människor till förändring.
–  Genom soppmässorna vill vi bjuda in männ-
iskor till möte med Gud själv. När vi brustna 
människor tillsammans träffas för soppa och 
gudstjänst, så är Gud där och ger styrka och 
upprättelse. Det finns en kraft både i tron och i 
kyrkans gemenskap som vi inte vill undanhålla 
människor, den kan bära genom hela livet, säger 
han.

>>>
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Inspiration från andra städer
I ett par år har Räddningsmissionen arrangerat 
soppmässor i Betlehemskyrkan under lunchtid. 
Inspirationen till detta har man bland annat 
hämtat från Uppsala där Stadsmissionen och 
Domkyrkan sedan många år tillbaka samarbetat 
med just sådana här mässor. De samlar varje 
vecka mellan 100 och 150 personer, berättar 
Emil Mattsson.
När Räddningsmissionen nu utökar mässorna 
till att hållas även under kvällstid i en annan 
kyrka, är det med förhoppningen om att kunna 
nå ännu fler.

Sprider sig
Informationen om mässorna sprids främst från 
Caféet på Vasagatan, men också genom försam-
lingarna och via sociala medier.
Och utanför Matteuskyrkan denna kväll sitter 
det förstås ett litet anslag om att det är sopp-
mässa från klockan 18. Några i sällskapet bryter 
upp så snart de är färdiga med maten. Gatupräs-
ten Marcus Olson, som är den som håller i själva 
gudstjänsten, följer dem till dörren och tackar för 
att de kom.
Strax efteråt öppnas dörren och ett ungt par kom-
mer in. Eva Erlandsson känner igen dem, och är 
genast framme och hälsar, hittar platser och ställer 
fram den matiga rotfruktssoppan åt dem.

Dags för mässa
När alla känner sig mätta sätter sig Emil Matts-
son vid pianot och börjar värma upp med några 
melodislingor. Alla andra flyttar sig från långbor-
det till hästskon av stolar som står uppställda. 
Dags för mässa.
Emil Mattsson beskriver det som en vanlig 
mässa, men med en ordentlig ljuständning som 
får lov att ta tid. Det ges också utrymme för var 
och en att högt uttrycka en bön eller en tanke.
Kvällens första psalm är Bred dina vida vingar 
och därefter uppehåller sig Marcus Olson en 
stund vid artisten Björn Afzelius. Han pekar 
på att Afzelius under hela sin livstid kallade sig 
ateist, men att det i hans texter finns spår av en 
gudslängtan. Och så citerar han låten Två ljus:
”Du vet att jag aldrig har trott på nån Gud, men 
ibland går jag in i hans hus.”

Veckovisa soppmässor
Emil Mattsson hoppas att de på sikt ska kunna 
hålla en kvällssoppmässa i veckan i Matteuskyrkan.
– Det blir lättare att få hit folk om man kan säga 
att varje tisdag, det är svårare för folk att komma 
ihåg att det är ”om tre veckor”.
Om det blir veckovisa soppmässor skulle det inte 
saknas krafter som kan vara med och hjälpa till.
– Just nu är det ett väldigt stort tryck från folk 
som vill vara volontärer, säger Emil Mattsson.
.......
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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
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
Flexlink
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.
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