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”Det kostar inget, du har tillgodo i 
boken”. Så sade järnhandlaren i Arbrå 
till Thomas Tidholm, poet och förfat-
tare, och bad honom att stoppa ner sin 
plånbok igen. Järnhandlaren valde att 
inte utnyttja poetens tankspriddhet för att 
bättra på dagskassan. Tidholm beskriver 
hur outsägligt lycklig han blev över detta. 
Han kom i extas och det började pirra 
i fingertopparna. ”Det mänskliga fung-
erar”, ”det går att bygga öar av välvilja, 
eldar som förjagar ondskan ut i den kalla 
natten”. 

Att det mänskliga fungerar blir man 
medveten om nästan varje dag på Rädd-
ningsmissionen. Den som tror att världen 
nuförtiden är en kall och hård plats där 
alla bara söker sitt eget bästa skulle jag 
rekommendera ett studiebesök hos oss. 
Ständigt blir vi påminda om dessa ”öar 
av välvilja”: hotellägaren som skänker 
tv-apparater, restaurangägaren som kokar 
soppor till våra soppmässor, matgrossis-
ten som skänker tonvis med mat, försam-
lingar som upplåter parkeringsplatser till 
husvagnar åt bostadslösa barnfamiljer, 
kollekter som tas upp, Rotaryföreningar 
som engagerar sig, hundratals volontärer 
som regelbundet gör olika typer av insat-
ser. Och till det alla tusentals göteborgare 
och andra som ger gåvor, stora och små 
till vårt arbete. All denna tid och alla 
dessa resurser som skänks för att stödja 
människor i utsatthet och förmedla hopp 
– när jag tänker på detta börjar det pirra i 
mina fingertoppar också! 

Att det mänskliga fungerar blev jag också 
påmind om häromdagen utanför butiken 
där jag brukar handla. Den hjärtliga dam 

som brukar sitta och tigga där hade varit 
hemma i Rumänien i någon månad för 
att ta hand om sin familj. Och nu var hon 
tillbaka. Och det var som om att kun-
derna, de som brukar heja på henne och 
kanske skänka en slant, drog en suck av 
lättnad över att se henne igen. Var och 
varannan människa som gick in i affären 
böjde sig ner, gav henne en kram och 
hälsade henne välkommen tillbaka. Det 
mänskliga fungerar.

Nyligen såg jag den fantastiska filmen 
Paddington på bio. Filmen handlar om 
den föräldralösa björnen som lämnar Syd-
amerika och via ett fraktfartyg hamnar 
i London. Han blir mer eller mindre 
motvilligt hjälpt av en familj som undan 
för undan lär sig att älska den marmelad-
beroende lilla björnungen. Och den äldre 
dam som betraktar hur denna lilla björn 
kommer att förändra hela familjen säger: 
”Ni behöver björnen lika mycket som 
björnen behöver er”. Nästan exakt så ut-
tryckte en av våra volontärer det på en av 
julkonserterna vi anordnade i december: 
”Ni kanske tror att det är jag som ger nå-
gonting. I själva verket får jag mycket mer 
än jag ger.” Det mänskliga fungerar.

Och Tidholm avslutar sin prosadikt: 
”Kanhända att det grejar sig! Vi är 
sociala varelser, trots allt. Vi har gallret 
inom oss.” Amen. 

Emil Mattsson 
Direktor 

DET MÄNSKLIGA FUNGERAR
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Hinderröjning. Det är ett av nyckelorden i Framtidsspårs gymnasieverksamhet. I många 
fall är det inte själva skolarbetet som gör att en elev inte klarar gymnasiet, utan problem 
som ligger utanför lärsituationen. Ett obearbetat trauma, en osäker boendesituation eller 
ett otryggt hem. Sånt får eleverna hjälp att komma tillrätta med på Framtidsspår.

TEXT: JENNIE DANIELSSON  FOTO: KATJA RAGNSTAM
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GYMNASIESKOLA MED HELHETSGREPP

FRAMTIDSSPÅR SER 
DEN STÖRRE BILDEN

LINA DIMMING
LÄRARE PÅ FRAMTIDSSPÅR



>>>

Den reguljära gymnasieskolan är bra på 
identifiera problem som har med inlärnings-
svårigheter att göra, som till exempel dyslexi. 
För sådana problem finns det rutiner och väl 
beprövade åtgärder. 
Men, när det gäller psykosociala problem saknas 
många gånger de verktyg som behövs för att lösa 
dem. Det gör att många elever som mår dåligt 
aldrig fångas upp, utan hoppar av eller går ut 
gymnasiet med ofullständiga betyg.

Detta menar Räddningsmissionens Sandra Stene, 
samordnare vid Framtidsspår.
– Efter några år knackar de kanske på dörren 
till vuxenskolan, men klarar inte det heller, 
säger Sandra.
Och när misslyckande läggs till misslyckande 
sätter det sig till slut på självförtroendet och 
tröskeln till gymnasiet blir allt högre.

Systemet som inte lyckas
Kicki Karlsson från Ljungskile folkhögskola är 
en av lärarna på Framtidsspår. Hon tycker det 
är ett tankefel att prata om att elever misslyck-
ats, eller när det lite hurtigt heter att ”det finns 
inga hopplösa fall”.
– Vi ser det inte som att det är eleverna som 
misslyckats, utan att det är systemet runt om.
Kickis elever har själva formulerat en sats som 
de tycker beskriver deras läge på Framtidsspår. 
De kallar det ”en ärlig chans”.
Framtidsspår är en verksamhet där flera olika 
aktörer samverkar med Göteborgs Räddnings-
mission som huvudman. Syftet med Fram-
tidsspår är att ta ett helhetsgrepp kring unga 
människor från Angered som av olika skäl inte 
klarat gymnasiet.
Ljungskile folkhögskola och Arbetarrörelsens 
folkhögskola står för lärare och utfärdande av 
behörighet, Räddningsmissionen ställer upp 
med lokaler och samordning. Till verksamheten 
är bland annat också en socialsekreterare och en 
terapeut kopplad.

Allt under samma tak
Tanken med detta är att flera problem ska kunna 
lösas under samma tak. Och utgångspunkten är 
frågan: Vad behövs för att du ska kunna börja 
och slutföra skolan? 
Det kan krävas många och långa motivations-
samtal för att svara på det. Och påfallande 
ofta visar det sig att det ligger ett obearbetat 
trauma i botten. 

– Då säger vi ”ja, men gå och prata lite med 
Yvonne”. Och så har man fått en person att gå i 
terapi som aldrig annars skulle göra det,  
säger Kicki.
Yvonne Lagerstedt Öhlin är den terapeut som är 
knuten till Framtidsspår och hon beskriver hur 
unga, utan några egentliga inlärningssvårigheter, 
kör fast i studierna: 
– Det kan börja med exempelvis en förlust av 
nära anhörig, och kanske har eleven fått dåligt 
stöd i den situationen. Och ett obearbetat trauma 
kan göra att det går dåligt i skolan. Då är det lätt 
att tappa självtilliten och börja tro det beror på 
att man själv är dålig, säger hon.

“Vårt jobb att tro på dem”
– Vi röjer hinder så att man kan fokusera på sin 
skola och skaffa sig sin gymnasiekompetens, 
säger Kicki.
Och hinderröjningen fortsätter under utbild-
ningen om det behövs.
– Här skiljer vi oss från det vanliga gymnasiet där 
man betonar att det är frivilligt. Det är det ju här 
också, men här får eleverna hör att ”vi saknar 
dig när du inte är här”, säger Sandra.
Kicki menar att eftersom eleverna inte alltid tror 
på sig själva är det lärarnas jobb att tro på dem. 
– ”Du vill komma, du har förmågan”, säger vi. 
Om någon inte dyker upp en dag så ringer vi och 
tar reda på varför. Många vill först inte berätta, 
de tycker inte att de har en godtagbar anledning. 
Men det är okej att säga som det är. Vi frågar 
och frågar och till slut är apelsinen färdigskalad.

Men om alla orsaker till frånvaro godtas, blir det 
inte så att många då inte når målen? Eller får de 
godkänt ändå?
– Nej, vi tummar inte på betygen. Vi har en 
läroplan att följa. Det vi gör om någon har svårt 
att följa undervisningen är helt enkelt att ge mer 
tid, säger Kicki.

Ren vinst
På Framtidsspår är det högre lärartäthet än i den 
ordinarie gymnasieskolan, mer resurser på var och 
en, så att man kan individanpassa undervisningen.
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Vi saknar dig när 
du inte är här



– Den här gruppen kostar lite mer, men det 
måste den få göra. Och ser man till styrkan och 
kompetensen de får, blir det en vinst i slutänden 
säger Sandra Stene.
– Och den som inte får ordning på sitt trauma 
kostar livet ut, tillägger hon.
I år räknar Kicki med att tre elever kommer att 
fullgöra gymnasiet och erövra den åtråvärda 
gymnasiekompetensen, den som ger behörighet 
att söka till högskola, och som idag är i det när-
maste nödvändig för att få något som helst jobb.

Det bästa som finns
Derin Ibrahim, 23 år, är elev på Framtidsspår 
sedan i höstas. 
– Det här är det bästa som finns, det ger så många 
möjligheter. Jag har haft en tuff period i livet och 
nu får jag en ärlig, sista chans, säger hon.
Hon gick ut gymnasiet utan godkända betyg i 
kärnämnena, men eftersom hon gick omvård-
nadsprogrammet och hade godkänt i de medicin-
ska ämnena, kunde hon arbeta som underskö-
terska, vilket hon gjort under några år. Men så 
kände hon att hon ville göra annat och sökte till 
komvux för att läsa in det som fattades.

– Jag hoppade av efter två veckor. Det var så 
högt tempo och man var bara en av hundra 
andra. På komvux är det ingen lärare som kom-
mer och sätter sig bredvid en när man behöver 
hjälp. Men här känner man sig så viktig. Man får 
chans att lära känna lärarna och tycka om dem. 
Och framtidsplanerna har börjat ta form.
– Jag tänker faktiskt plugga vidare. Jag har sett en 
utbildning till behandlingspedagog, säger Derin.

Användbara metoder
Men det finns vinster att räkna hem också för 
folkhögskolorna som medverkar och för Rädd-
ningsmissionen. 
Kicki tycker att flera av de grepp och metoder 
hon använder på Framtidsspår kan funka i 
undervisningen även på folkhögskolan. 
Och Sandra menar att arbetet stärker Räddnings-
missionens identitet som ”möjliggörare”.
– Vi har som mål att blir bättre på att jobba före-
byggande. Här jobbar vi med en grupp som ännu 
inte hamnat i ett etablerat utanförskap. Och 
genom att jobba tillsammans med andra aktörer 
kan vi ge ett mervärde för eleverna, säger hon. 
.......

DAVID BÄCK
LÄRARE PÅ FRAMTIDSSPÅR
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Varje år följer cirka 20 barn med sin förälder i fängelse. I ett tvåårigt Arvsfondsprojekt har 
Kriminalvården och Göteborgs Räddningsmission/Solrosen fokuserat på situationen för de 
barn som bor på anstalt tillsammans med sin frihetsberövade förälder. 

TEXT: MALIN EKELUND FOTO: JUDIT VIKTORSSON

RAPPORT OM 
BARN PÅ ANSTALT

I slutet av januari presenterades slutrapporten för 
projektet vid ett seminarium i Göteborg, där re-
presentanter från Kriminalvården, stadslednings-
kontoret, Göteborgs Universitet, Barnombuds-
mannen och Göteborgs Räddningsmission deltog. 
Under projekttiden har man gjort en rad positiva 
erfarenheter, men processen har också synliggjort 
svårigheter och dilemman.

I rapportens sammanfattning skriver man: 
”Det är uppenbart att den lokala nivån, chef 
och medarbetare på anstalten, har goda ambi-
tioner och anstränger sig för att hantera de 
svårigheter som uppstår i den dagliga verksam-
heten och i samverkan med socialtjänsten. Det 
framstår dock som att kriminalvården på det 
här området över tid har haft bristande förmåga 
att omsätta erfarenheter på lokal nivå till över-
gripande strukturer. Det är anmärkningsvärt 
och angeläget att förändra.”
– Kriminalvården måste avsätta resurser till  

arbetet med medföljande barn, för att säker-
ställa en rättssäker verksamhet som tillgodoser 
barnens behov. Resurserna handlar både om 
kompetens och om tillgänglighet och tid, säger 
projektledare Lovisa Nygren.
– Kriminalvården behöver också centralt driva 
frågan om samverkan med socialtjänsten när det 
gäller barnrättsfrågor i allmänhet och barn som 
följer med i anstalt i synnerhet. Om det är nödvän-
digt måste frågan om lagändringar aktualiseras.
Vid seminariet där slutrapporten presenterade 
deltog bland andra nationella, regionala och 
lokala chefer från Kriminalvården.
– Samverkan mellan Kriminalvården och social-
tjänsten är en prioriterad strategisk fråga för oss, 
säger Lennart Palmgren, chef för den nationella 
avdelningen Frivård på Kriminalvården. Vi 
behöver mer information om situationen för de 
här barnen och vi måste ta samverkansfrågorna 
i dialog.
.......

DAVID BÄCK
LÄRARE PÅ FRAMTIDSSPÅR
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GATUKYRKAN BJUDER PÅ 

SOPPMÄSSA

ÅRSMÖTE FÖR 

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Välkommen till vårt årsmöte 

Måndag 13 april kl 18:00 i Flatåskyrkan
På årsmötet beslutas frågor som
• Val av styrelse
• Budget
• Verksamhetsplan mm

Alla kyrkor som är huvudmän har rätt att skicka röstberät-
tigade ombud till årsstämman. Andra intresserade är också 
varmt välkomna att delta, dock utan rösträtt.

Välkomna!

Flatåskyrkan, Svängrumsgatan 59, 421 71 Västra Frölunda

Varje tisdagskväll håller vi soppmässa i  
Matteuskyrkan kl 18:00. Mässa, nattvard, 
musik och ”gränslös gemenskap”.

Adress, Djurgårdsgatan 17

Arrangörer Matteuskyrkan i Majorna och  
Göteborgs Räddningsmission

Varmt välkomna!

(Läs mer om soppmässorna i Din Nästa  
nummer 4/2014)
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GE LIV ÅT BARNS DRÖMMAR - 
BLI VOLONTÄR PÅ SECOND HAND

FÖLJ VÅR 
NYA BLOGG
Nu har vi en blogg på vår hemsida.
Det är främst medarbetare, men ibland 
också boende och gäster som skriver om 
vardagen på Göteborgs Räddningsmis-
sion. Nära, varmt och mänskligt, men 
också reflekterande och ifrågasättande.

Följ vårt arbete från insidan via bloggen: 
www.raddningsmissionen.se/blogg

Gillar du att sälja prylar och att möta 
kunder, eller är du händig och har kraft 
att ta emot och bära t.ex. möbler i vårt 
varuintag? Då behöver vi din hjälp! Vi 
har öppet i vår fina Second Hand på ons-
dagar 12.00 -18.00 och lördagar 11.00 
- 15.00 och med hjälp av ett stort gäng 
volontärer så säljer vi prylar för att barn 
ska få det bättre! Kom och hjälp till! 

Vår Second Hand är ett samarbete mel-
lan Göteborgs Räddningsmission och 
Erikshjälpen.

Lokalen ligger på Fältspatsgatan 6, i 
Högsbo industriområde och försälj-
ningen äger rum under  
onsdag eftermiddagar samt lördagar.

Som frivillig är du med och genererar 
ekonomiskt stöd för Räddningsmissio-
nens arbete bland utsatta barn i Göte-
borg och till Erikshjälpens projekt för 
barn och ungdomar i andra länder.

Anmäl ditt intresse via vår hemsida: 
www.raddningsmissionen.se/bli-volontar
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För de flesta är en klippning något man gör när det blir dags. Ungefär som ett tandläkar-
besök eller en bilbesiktning. Men för människor i hemlöshet är det något de sällan eller 
aldrig har råd med. Detta tog frisören Maya Stålsjö Helin fasta på, och i ett samarbete 
med Göteborgs Räddningsmission ordnade hon och hennes arbetskamrater frisersalong 
för hemlösa under en dag. Och till sommaren ska succén upprepas. 

TEXT: JENNIE DANIELSSON FOTO: MALIN EKELUND

STARKA INTRYCK I FRISÖRSTOLEN

39 CLIPP  
FÖR HEMLÖSA

Det började som ett vanligt samtal med en kund 
som kommit för att klippa sig. Kunden var 
Räddningsmissionens marknadschef, och frisören 
Maya Stålsjö Helin berättade för henne att hon 
funderat på att anmäla sig som volontär. 
Där och då föddes idén att Maya och andra 
frisörer på salong 39 Clipp skulle ta med sina 
saxar till Räddningsmissionen och klippa hem-
lösa kvinnor.

Nästan alla ville vara med
– Jag satte upp en lapp i personalköket och 
trodde att kanske en eller två till skulle vilja vara 
med. Det slutade med att nästan hela salongen 
ställde upp, säger Maya. 
Och strax före jul kom frisörerna med saxar, 
handdukar, fön, schampo, balsam och allehanda 
hårprodukter till ett av Räddningmissionens 
boenden på Vasagatan som för tillfället var 

stängt för renovering.
Annika Ström Öberg, enhetschef för Hemlös-
het och Beroende vid Räddningsmissionen, hade 
ordnat med förlängningssladdar och en spegel.
– Vi hade bara en spegel, så den fick man gå och 
titta i efteråt. Det var lite ”make over” över det 
hela, säger hon.

Måste känna av situationen
Maya berättar att hon och kollegorna var ner-
vösa innan. Att möta människor i utsatthet inne-
bär att man får vara beredd på att starka känslor, 
både ilska och sorg, kan komma upp till ytan. 
– För att kunna arbeta som frisör måste man 
vara bra på att känna av situationen. Vill kunden 
prata eller inte? Det var samma sak här. Vissa 
ville inte prata. En del till och med somnade i 
stolen och det var ju helt okej!
Annika Ström Öberg, som arbetet med  
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människor i hemlöshet under tolv år förstår 
mycket väl att det kan bli såväl tårar som skratt 
i en sådan här situation.
– Några av de här kvinnorna hade inte varit och 
klipp sig på flera år. Och att sitta och bli omhän-
dertagen på det här sättet, ja, glappet mellan den 
känslan och hur man brukar ha det blir så stort. 
En kvinna gick. Hon klarade inte av att vara 
kvar, säger Annika. 

Utseendet jätteviktigt
Det är lätt att tro att för en hemlös person har 
utseende upphört att vara viktigt. Annikas erfa-
renhet är att det är precis tvärtom.
– De här kvinnorna är ofta extremt noggranna 
med att vara hela och rena. De vill inte öka på 
den stigmatisering det innebär att vara hemlös. 
Men, att klippa sig kostar pengar, så det kan 
de sällan göra. Samtidigt betyder en klippning 
mycket för att kunna hålla uppe bilden av 
sig själv. Det underlättar att inte se ut på ett 
sådant sätt att man blir sedd ner på eller uttit-
tad, säger Annika.

Lite stök och mycket glädje
Mayas och de andra frisörernas oro inför mötet 
upplöstes när kvinnorna väl droppade in. Det var 
en glad och upprymd stämning. Räddningsmis-

sionen stod för fika till alla.
Jobbet i den provisoriska salongen var lite rod-
digare än i frisörernas ordinarie verksamhet.
– Vi fick ju tvätta håret på dem i en dusch. Det 
gick åt massa handdukar för att skydda skor och 
kläder, säger Maja.
Många av kvinnorna ville också prata i frisör-
stolen.
– De berättade om barn och barnbarn. Vilka 
olika boenden de bott på, och vissa öppnade 
verkligen upp sig och berättade om sina liv. Det 
var väldigt tunga historier. Vi blev tagna alli-
hop av det vi fick höra. Och samtidigt väldigt 
givande. Man började se saker och ting på ett 
annat sätt sedan, säger Maya.

Starkt intryck
Kvinnornas levnadshistorier dröjde sig kvar hos 
Maya och kollegorna. 
– Vi var tvungna att ringa varandra efteråt och 
diskutera det vi varit med om och det vi fått höra.
40 tider hade Räddningsmissionen delat ut och 
strax över 20 personer kom och fick ny frisyr.
Lagom till midsommar ska Maya samla ihop sitt 
frisörgäng igen. Då blir det nya tillfällen för de 
kvinnor som har kontakt med Räddningsmissio-
nen att få klipptid.
.......



SPRING FÖR  
GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION!
På nationaldagen kan man i år springa för mångfalden och medmänskligheten. Det är Allians-
kyrkan och Missionskyrkan i Fiskebäck som ordnar löparfest till förmån för Göteborgs Rädd-
ningsmission. Målet är att få ihop 50 000 kronor. 

TEXT: JENNIE DANIELSSON
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FISKEBÄCKSLOPPET 6 JUNI 
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Fiskebäcksloppet - Tre hamnar. Så heter loppet 
som nu arrangeras för första gången. Tio kilo-
meter långt är det och man ska inte hinna bli 
uttråkad på vägen.
– Vi frågade oss vad som är speciellt för  
Fiskebäck, och det är ju att det är så havsnära. 
Så under loppet kommer man att passera tre 
hamnar. Men vi vill ju också visa upp hela vårt 
närområde, så man kommer också att springa 
inne i samhället och förbi kyrkorna, även om 
större delen av sträckan går längs vattnet, säger 
projektledare Anna-Klara Gustafsson.
Lite uppför, lite plant, lite asfalt och lite grus - 
själva underlaget är också varierat.
– I Missionskyrkan finns flera gedigna löpare och 
det är några killar därifrån som stakat ut banan, 
säger Anna-Klara.

På god väg mot målet
När Din Nästa pratar med henne i slutet av 
februari har över 100 anmälningar ramlat in på 
Fiskebäcksloppets hemsida. Det innebär att över 
hälften av insamlingsmålet redan är uppnått. 
Tanken på att anordna ett lopp startade hos 
Missionskyrkan, som länge stöttat Göteborgs 
Räddningsmission, och som ville göra en särskild 
insats för organisationens sociala arbete. De 
bjöd in Allianskyrkan till samarbete, och nu 
jobbar en grupp på nio personer från båda kyrkor 
ideellt med loppet. 
– Anmälningsavgiften ska oavkortad gå till 
Räddningsmissionen, så vi behöver även spon-
sorer för att få råd till själva loppet. 
Några sponsorer har de fått, så de är på god väg 
att klara även det målet.

Många aktiviteter vid start och mål
Start- och målområde kommer att vara grön-
området Sjöbacka, eller ”tippen” som det kallas 
i Fiskebäck. Här ska det även bli evenemang av 
olika slag. Göteborgs Räddningsmission ska få 
visa upp sitt utbud av ekologiska, närproduce-
rade och hemlagade produkter, det ska grillas 
korv och beroende på vilka sponsorer loppet får, 
kan det bli fråga om en organiserad uppvärmning.
– Sedan hoppas vi att det ska bli musik längs 
vägen. Kanske att församlingarna ställer upp 
med exempelvis barnkörer. Romska orkestern 
från Räddningsmissionen ska vara med. Men 
mycket av detta kommer att växa fram under 
tiden fram till loppet.

En dag för mångfalden
Den 6 juni, på självaste nationaldagen, släpps 
löparna iväg. Och det finns en tanke med det.
Anna-Klara framhåller att Sveriges nationaldag 
har blivit en dag då man lyfter fram mångfal-
den och dem som blivit svenska medborgare 
under året.
– Vi vill ju stötta dem som är nyanlända och 
papperslösa. Vi ser att det finns en koppling här, 
säger hon och hänvisar till Räddningsmissionens 
sociala arbete som riktar sig mycket till just 
denna grupp.

Springer för någon annan
Loppet är till för alla som vill. Den som vill 
pressa sin egen tid och rentav vinna loppet, 
likaväl som den som satt upp som mål för sig att 
komma runt. Vill man promenera, eller bryta 
efter några kilometer är det också helt okej. Fina 
priser kommer att finnas, lovar Anna-Klara, men 
hon betonar att tanken med loppet ytterst är att 
man springer för någon annans skull. 
Av dem som redan anmält sig känner Anna-Klara 
igen många namn. Men hon konstaterar också 
att de har nått ut till många utanför kyrkorna 
och utanför Fiskebäck. 
– Det här har spridit sig i många kanaler och vi 
hoppas att vi får 350 personer som startar. 
Någon maxgräns för hur många som kan vara 
med finns ännu inte, det är en av många saker 
som fortfarande diskuteras i projektgruppen.

Utöver själva Fiskebäcksloppet finns också ett 
barnlopp på två kilometer. Dessutom finns 
ett minilopp på 300 meter för de allra minsta 
entusiasterna. 
.......

Fiskebäcksloppet - Tre hamnar

Sträcka: 10 kilometer
Avgift: 250 kronor 
Anmälan: görs via hemsidan
Sista anmälningsdag: 24 maj
Hemsida: fiskebacksloppet.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

Vi har en stor syateljé för sömnad och remake 
hos Göteborgs Räddningsmission. 

Här kan du köpa remake-produkter, eller få hjälp 
med olika sömnadsuppdrag som att byta blixtlås, 
laga dina favoritjeans, lägga upp gardiner eller sy 
in en kavaj. Vi har fantastiska sömmerskor om 
du behöver syhjälp! 

Återvunnet material är bra för miljön och ditt 
handlande i vår ”Remake & Sömnad” bidrar 
samtidigt till ett varmare Göteborg för de utsatta. 
Allt överskott går direkt till vårt sociala arbete.

NÖTT BLIR NYTT

FÖR INFO OCH PRISER  
KONTAKTA TINA ZETRÉUS 
0739-01 41 22 
T.ZETREUS@RADDNINGSMISSIONEN.SE

BJÖRLANDA  
KONFERENS

BJÖRLANDA KONFERENS
BOKNING & INFORMATION:
CHRISTINA BERNTSSON, 0708 - 47 46 22
C.BERNTSSON@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!

69 kr
ERBJUDANDE!

Köp in vårt välgörande 
kaffe till ditt företag!

40 kr / kaffe går direkt 
till Göteborgs Rädd-
ningsmission & vårt 

sociala arbete.
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VI TACKAR VÅRA FÖRETAGSVÄNNER
Att stödja Räddningsmissionen kan vara ett sätt för företag att samla de anställda kring en
gemensam fråga som engagerar. En del företag skänker pengar eller varor, andra bidrar 
med sin kompetens. Har du en bra idé om hur just ditt företag kan hjälpa till? Tipsa din 
arbetsgivare! Ring Malin Ekelund på 0739-01 41 83.

A
AB Veden
Advokatfirman Glimstedt
Alexandersson Fastigheter 
i Göteborg AB
Alufront
Andreassons Musik
Annas Pepparkakor
Askania
Axess Promotion

B
Before Deadline
Beierdorf AB
Birgers Chark
Biscotti
Brandströmska skolan
Bryggans Restaurang

C
Café Vasa
Carinas Andrum
Castellum AB, Göteborg
CeGe Fisk AB
Chexet kalligrafi & illustration
Cissi Glittvik Hopp och Tro
Cybercom group

D
Dagab Färskvaror, Göteborg
Dahls Bageri, Göteborg
Donsötank Rederi AB

E
Effect Management, Göteborg
Ektank AB
Elof Hansson, Göteborg
Erséus Arkitekter AB
Espresso House Vasaplatsen
Ethcom
Evald Lindqvist homeopati och
naturmedecin

F
Flexlink
Floda Glasmästeri
Freeport, Kungsbacka
Förvaltnings AB Aranea 

G
Gamle Port, Göteborg
GF Konsult
Gillis Edman Begravningsbyrå
Gothia Towers

Greencarrier
Gärde Wesslau Advokatbyrå
Gärdhagen Akustik
Göteborgs Hamn
Göteborgs Posten

H
Hogia
HTE Garden
Husvärden AB, Mölndal

I
Ica Kvantum Munkebäck
IKEA Kållered

J
Jam
JP Publishing
Järnartiklar Enocson AB

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

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

M
Macforum AB
Magasin Friend of brands AB
Manpower
MediaGraphic, Mölndal
Meltwater
Miljöbyrån Ecoplan AB

N
Nobel Biocare
Nordic Wellness
Nordsjöfisk
Norkonsult 

O
O. Bohlin Byggnads AB, Göteborg
Ordkraft, Göteborg

P
Palco Media AB

Partille Implantatcenter
Pikenborg AB
Piwa food AB, Lerum
Prevas
Proprius Förvaltnings AB

R
Restaurang Ivfars, Mölndal
Reningsborg
Robert Lidbäck AB
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
Tingstad Papper AB
Thomas Shirt Factory, Askim
Torsten Lundblad tandläkare
Torönland HB
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

Du kan vara med och göra skillnad i Göteborg. Gå med i vårt gäng av  
Månads-Hjältar och anmäl dig för en löpande SMS-gåva.
En månadsgåva om 40 kr betyder jättemycket.

SMS:a ”ACTION” till 729 01
Så skänker du 40 kr en gång i månaden till vårt sociala arbete bland hemlösa och 
utsatta människor i Göteborg. Du väljer själv att avsluta ditt månadsgivande när du vill. 

Tillsammans gör vi Göteborg till en varmare stad där alla får plats och kan leva  
ett värdigt liv.

Tack för att du bryr dig!

BLI MÅNADS-HJÄLTE!


