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Man sviker inte sina barn. De som är närmast måste man älska, ta sig an, vårda och värna. 
Det hör till det mänskliga. Vad som händer, man sviker inte sina barn.

När de ensamkommande barnen kom gjorde vi det rätta: öppnade våra dörrar. De var 
flyende barn från en krigssargad värld, vi var ett av världens mest välmående länder. Om 
inte vi hade råd och möjlighet att ta emot, vilka hade det då? Vi bjöd in och gav dem det 
bästa Sverige kunde ge. Förvaring fanns inte på kartan, vi ville så mycket mer. Vi ordnade 
med boende, byggde snabbt upp skolorna för språkintroduktion, öppnade upp föreningar 
och kyrkor, lärde dem simma, spela brännboll och fira midsommar. Och många gjorde 
en snabb resa. Lärde sig svenska på kort tid, blev en del av ett samhällssystem som 
inte förtryckte, fick kompisar, fritidsaktiviteter och framtidstro. Och sakta men säkert 
blev de en del av familjen. Den stora sverigefamiljen, men också i mängder av andra 
mindre familjer. Familjehem, fadderrelationer, fotbollsklubbar och kyrkor – i tusentals 
sammanhang är de nu en självklar del. 

Det har gått lång tid nu. De flesta ensamkommande kom sommaren-hösten 2015. I snart 
två har de varit här. Ändå har många ännu inte fått sina asylansökningar utredda. Hur 
klarar man en sådan väntan som en ung människa? Så lång tid – så mycket ovisshet. 
Ska det bli vinstlott, ett liv i Sverige, eller nitlott, att man tvingas till ovisshet i ett land 
man kanske inte ens har varit i och där krigstillstånd råder? Hur överlever man en sådan 
väntan? Är det värdigt Sverige att låta unga människor leva med sådana livsavgörande 
beslut över sig?

Det är ju också en paradox: vi behöver dem, varför då utvisa? Svensk arbetsmarknad 
skriker efter personal – de ensamkommande har åldern inne och vill inget hellre än 
en framtid i Sverige. Satsar vi på de ensamkommande har vi om några få år tusentals 
nya programmerare, undersköterskor, VVS-montörer som är med och bidrar till 
samhällsutvecklingen. Win win. 

De ensamkommande är en del av familjen nu. Ledande politiker försöker fortfarande 
förtränga. Försöker översätta dem till siffror, volymer eller kostnader. Försöker få oss att 
tro att juridiken omöjliggör humaniteten. Men vi köper inte det. Vi ser ju det uppenbara: 
att de är en del av familjen nu. Och att juridiken är en god tjänare men en dålig herre. 
Man kan inte förhålla sig teoretiskt till människor som finns nära.

De är en del av familjen. Och man sviker aldrig sina barn. Amnesti nu – allt annat 
kommer vi bittert att ångra.

En del av familjen
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De har jobbat länge med hemlöshets-
frågor och lärt känna många av de hem-
lösa. Malin Östling är verksamhetschef 
för boende och socialjour på Göteborgs 
stad. Annika Ström-Öberg är boende-
chef på Göteborgs Räddningsmission. 
Tillsammans leder de ett samarbete för 
stans mest utsatta hemlösa, de som är 
längst ifrån ett av de mest grundläggan-
de behoven: Ett hem. Samarbetet kom-
binerar den offentliga sektorns politiska 
mandat, myndighetsansvar och resurser 
med den idéburna organisationens 
snabba beslutsvägar, gemenskap och 
ideella gnista

Bostad först
Programmet Bostad först går ut på att 
hemlösa som bott länge på gatan får 
en egen lägenhet och därmed bättre 
möjlighet att lösa andra problem. Det 
kan gälla droger, kriminalitet, ekonomi, 
sociala knutar, hälsa och så vidare. De 
har samma krav på sig som alla andra 
att inte störa grannarna och att betala 
hyran i tid, men de måste inte vara 
drogfria innan de kan få någonstans att 
bo. 

Minst en gång i veckan får den tidigare 
hemlösa personen hembesök. Hjälpen 
kan handla om allt från att sätta upp 
gardiner till att fixa så att klienten kan 
få fotvård. Eller att följa med på ett 
läkarbesök. Malin och Annika betonar 
att den som behöver hjälp har ett stort 
inflytande över hur hjälpen ser ut. 
– Det är inte alla som vill ha gardiner 
och vårt jobb är inte att uppfostra och 
förverkliga vår egen uppfattning om ett 
gott hem. Det kanske inte är gardiner 
som är prio ett för den som varit hem-

lös och som behöver komma på fötter 
igen. Det kanske är att skaffa en katt, 
säger Malin.

Samarbete som berikar
Social resursförvaltning har jobbat med 
Bostad först-programmet sedan 2013. 
I april i år kom Räddningsmissionen 
med i arbetet genom ett IOP-avtal, 
Idéburet offentligt partnerskap. Malin 
och Annika är vana att samarbeta i 
olika konstellationer. Och de är tydliga 
med att de kommer in i jobbet för de 
hemlösa med olika mandat.

– Vi från kommunen kan till exempel 
inte skapa meningsfull samvaro och 
aktiviteter på samma sätt som Rädd-
ningsmissionen. Inom den idéburna 
sektorn finns mervärden som tillför 
något utöver det vi kan ge som myndig-
het, förklarar Malin. 

Det är just det som motiverar ett 
IOP-samarbete. Räddningsmissionen 
har resurser i form av mötesplatser, 
aktiviteter och socialt engagemang. 
När det gäller jobbet för de hemlösa är 
inte minst alla frivilliga krafter en stor 
tillgång. 

– Och vi har kontakter med privata 
hyresvärdar, säger Annika som ett annat 
exempel på hur staden och Räddnings-
missionen kompletterar varandra. 

I Bostad först vill man komma ifrån 
kategoriboenden för missbrukare och 
människor med sociala problem. Bo-
städerna i programmet finns i vanliga 
områden, i hyreshus där vem som helst 
kan bo.  

– Genom samarbetet får vi möjlighet att 
hjälpa fler, säger Malin. En del av våra 
klienter vill inte ha med myndigheter 
att göra. Räddningsmissionen når fler 
och andra grupper än de som söker bi-
stånd hos oss. En annan poäng med att 
samarbeta är att utveckla kompetensen 
i gemensamma utbildningar, handled-
ning och metodutveckling. 

Bostadsbristen är det stora 
problemet
När vi träffas har Annika just hållit fort-
bildning för personalen om hur man 
bemöter traumatiserade människor. De 
som kommer i fråga för Bostad först 
har många gånger gått igenom ofatt-
bart svåra saker. Det krävs kunskap för 
att hjälpa dem på bästa sätt. Det finns 
omkring 950 personer i akut hemlöshet 
i Göteborg. I samarbetet mellan staden 
och Räddningsmissionen räknar man 
med att kunna nå 35 av dessa i år. 

Den stora bromsen för arbetet är varken 
pengar eller politisk vilja utan bostads-
bristen. 
Den slår hårt mot många. Malin och 
Annika får ofta försvara linjen med att 
lägenheter kan gå till hemlösa medan 
andra som också behöver hyreskontrakt 
får stå tillbaka.

– Filosofin är att hjälpa dem som är 
längst ifrån ett människovärdigt liv. 
Vi hör många invändningar men de 
flesta håller med när vi förklarat hur 
resonemangen ser ut, säger Annika. Det 
handlar om att satsa mest där nöden är 
som störst. Både mänskligt och sam-
hällsekonomiskt är det ett val som ger 
bäst utdelning. 

Nytt samarbete hjälper 
människor till eget boende

HEMLÖSHET / TEXT: EVA BERGENGREN / FOTO: EVA BERGENGREN

Det finns nästan tusen akut hemlösa i Göteborg. När staden och Göteborgs 
Räddningsmission jobbar tillsammans kan de hjälpa fler till ett värdigt liv.  
Första steget på vägen tillbaka in i samhället är en bostad. 

Bostad först-programmet innebär att hemlösa först får hyra i andra hand men så 
småningom ta över kontraktet. Lägenheterna finns i vanliga bostadshus och i olika 

områden. Malin Östling, verksamhetschef på boende och socialjour och Annika Ström-
Öberg, boendechef på Räddningsmissionen samarbetar för att hjälpa de mest utsatta. 
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– Vårt arbete ska inte styras av att vi tycker synd om vissa barn 
och vissa grupper, utan vi måste tänka att alla barn har samma 

rättigheter. Vi måste vara stenhårda på det!

Åtta principer för 
barnens rätt

Utveckling
I de verksamheter som riktar 

sig till barn ska vi verka för att 
skapa möjlighet att utvecklas 

och stärkas

Möten i 
Ögonhöjd

Vi möter barn med  
respekt och med  

närvaro i mötet.

Delaktighet
Barn är delaktiga, på riktigt, 
i beslut som rör dem, kring 
utformning av verksamhet,  

miljö och aktiviteter.

Medarbetare
Medarbetare som möter 
barn i våra verksamheter 
ska ha sådan utbildning 
och kompetens att de 
kan ha förståelse för 
barnets behov och 

situation.Vi lyssnar
Vi skapar förutsättningar 
för barn i alla åldrar att 

uttrycka sig i olika former 
och vi är beredda att 

lyssna på och ta barnen 
på allvar.

Miljö
Miljöer i våra verksamheter 

där barn vistas ska vara 
tillgängliga, säkra och 

inbjudande för barn i alla 
åldrar.

Kontinuitet
Verksamhet som riktar sig 

mot barn ska sträva efter att 
vara organiserad så att barnet 

tillförsäkras kontinuitet

Information
Information som berör barn ska  
ges på ett sätt som barnet kan 
förstå och som är anpassat till 

barnets ålder

BARNRÄTTSPRINCIP !

BARNRÄTTSPRINCIP 2

BARNRÄTTSPRINCIP 3

BARNRÄTTSPRINCIP 4

BARNRÄTTSPRINCIP 5

BARNRÄTTSPRINCIP 6

BARNRÄTTSPRINCIP 7

BARNRÄTTSPRINCIP 8

– Nu när till exempel EU-medborgare 
kommit hit och deras barn inte har 
rätt till utbildning här, då måste vi vara 
hårda med att jo, alla barn har rätt till 
utbildning, det ska inte vara något slags 
omskrivning av det utan så är det bara, 
säger Linus Torgeby som är utvecklings-
ledare för barn och unga.

Det senaste året har Göteborgs Rädd-
ningsmission fördjupat sitt arbete med 
barnrättsfrågor. FN:s barnkonvention 
ska genomsyra hela verksamheten, 
inte bara i mötet med barn utan även 
när arbetet är riktat till vuxna och i det 
interna arbetet. Räddningsmissionen har 
arbetat med frågorna sedan tidigare och 
formulerat åtta barnrättsprinciper som 
bygger på FN:s barnkonvention. Men i 
och med den stora mängden ensamkom-
mande flyktingbarn, EU-medborgare 
med familjer och asylsökande familjer 
som kom till Sverige blev behovet allt 
större, så förra året tog man fram ett 
arbetsmaterial kring de åtta principerna 
för att se till att de blir en integrerad del 
av verksamheten.

– Vi vill fläta ihop vad Jesus sa om barn 
med det barnkonventionen säger, och 
jag tycker att synsätten går väldigt väl att 
förena. En artikel i barnkonventionen 
som vi arbetar särskilt mycket med är 
artikel tre, säger Linus Torgeby.

Den handlar om barnens bästa i främsta 
rummet och lyder:
”När vuxna fattar beslut som rör barn 
skall de se till barnets bästa. Det betyder 

att de vuxna alltid skall tänka på vad 
som är bra för barn och hur beslutet 
kommer påverka dem. Barnet skall få 
det skydd och den omvårdnad som de 
behöver.”

– Det lyfter vi i nästan varje princip. 
Det handlar inte om Sveriges bästa eller 
Räddningsmissionens bästa eller någon 
annans bästa, det är barnens bästa som 
vi ska titta på i första hand.

Rent praktiskt kan det handla om sådant 
som att varje barn har rätt till kontakt 
med sina föräldrar, och hur man ska 
hantera det när det rör sig om ensam-
kommande flyktingbarn. 

– Det lyfter vi i nästan varje 
princip. Det handlar inte 
om Sveriges bästa eller 
Räddningsmissionens bästa 
eller någon annans bästa, 
det är barnens bästa som vi 
ska titta på i första hand.

– Det är ju tydligt att barnen har rätt till 
den kontakten. Vissa har redan kontakt 
med sina föräldrar och vet var de finns, 
andra inte. Vi kan till exempel säga att 
de har rätt till ett telefonsamtal varannan 
vecka till exempel och då ska Rädd-
ningsmissionen bekosta det på något 

sätt, även om det blir dyrt.

Men principerna ska inte bara gälla i det 
direkta arbetet med barn, utan ska finnas 
med i allt arbete.
– Vi har också verksamheter där barn 
inte är målgruppen, och kanske inte ens 
ska vara det, som i kaféet för hemlösa. 
De människorna är vuxna, men de har 
ändå barn i sin närhet, och vi vill få in ett 
barntänk även i ett sådant arbete.

– Och principen om medarbetare hand-
lar om hur vi som anställda ska ha det. 
Hur tänker vi kring föräldraledighet? 
Om någon behöver ta hand sjuka barn, 
hur ser cheferna på det? Där ska också 
barnens bästa komma i första rummet.

Linus Torgeby är utvecklingsledare 

för barn och unga, Göteborgs 

Räddningsmission.

BARN & FAMILJ / TEXT: LARS LOVÈN / FOTO: STINA GRÄNFORS
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Frejs Revisorer är en av de nya företagsvännerna till Göteborgs Räddningsmission. 
På kontoret vid Ullevi i Göteborg jobbar ca 50 anställda. Företaget sökte en lokal 

partner där man tillsammans kan vara med och skapa ett bättre samhälle. Nu 
är samarbetet inlett och två av de anställda har gjort en första volontärinsats på 

caféet på Vasagatan.

Karin Lind är HR-ansvarig på Frejs och 
förklarar hur samarbetet kom till.
– Tidigare har vi gett bidrag till orga-
nisationer som främst arbetar utanför 
Sverige men nu ville vi vara med och 
förbättra livet för människor i vår 
närhet. Därför sökte vi en proaktiv 
organisation med lokal förankring och 
värderingar som stämmer överens med 
våra. Göteborgs Räddningsmission var 
ett perfekt alternativ och från första 
mötet kände vi att vårt samarbete kan 
utvecklas till något väldigt positivt, 
säger hon.
 
Frejs arbetar med hållbarhetsfrågor i 
både stort och smått. Allt från eko-
mjölk till kaffet och miljömedvetna 

kontorsmaterial till ett engagemang i 
”Korta Vägen”, som är ett samarbete 
mellan ett antal högskolor, Arbetsför-
medlingen och Folkuniversitetet för att 
stötta utlandsfödda akademiker och 
hjälpa dem att få arbete i Sverige. Man 
samarbetar även lokalt med en organi-
sation i Smålandsstenar, där Frejs har 
ett mindre kontor. 

Engagemang som ger arbets-
glädje
Karin Lind tror att samarbetet med 
Göteborgs Räddningsmission kommer 
att ge många positiva konsekvenser för 
de anställda på företaget. Förutom ett 
ekonomiskt bidrag har man även erbju-

dit anställda att arbeta som volontärer i 
Räddningsmissionens café. 

– Vi hoppas kunna göra en skillnad, på 
riktigt. Och samtidigt få nya perspektiv 
på vardagen. Genom detta samarbete 
får vi som anställda en möjlighet att 
jobba som volontärer under arbetstid. 
Det är många som har en önskan om 
att kunna göra skillnad men det är 
svårt att veta vad man kan göra. Nu kan 
vi det. Jag hoppas att detta ska ge en 
ökad arbetsglädje som i sin tur stärker 
motivationen och kvaliteten i vårt 
arbete. Förhoppningsvis kan vi även 
inspirera andra till liknande insatser, 
säger Karin.

ENGAGEMANG / TEXT: JOACHIM LUNDELL / FOTO: STINA GRÄNFORS

– Vi vill göra skillnad på riktigt!

 
Nöjda cafévolontärer
Karin Lind har, tillsammans med sin 
kollega Linda Sjödahl, spenderat en 
förmiddag i Räddningsmissionens café 
där de hjälpt till att servera frukost. Den 
här fredagen dök ca 130 gäster upp. 

– Det var en härlig stämning här, kon-
staterar Linda. Det är rakt på sak, utan 
krusiduller, men ändå med en lättsam 
och skämtsam ton. 

Hon och Karin är trötta men mycket 
nöjda med förmiddagen. 

– Det blev en fantastisk start på dagen. 
Man känner att man gör något viktigt, 
som betyder mycket även om det är en 
enkel grej att bre mackor och servera 
havregrynsgröt, konstaterar Karin.   

”Samtidigt som 
gästerna säger att jag 
har gjort deras dag, 
så känner jag likadant. 
Det här har ju också 
gjort min dag.”

– En del gäster träffar en rakt i hjärtat. 
Man har stor respekt för det liv de lever 
och det som gjort att de hamnat här. 
Och samtidigt som de säger att jag har 
gjort deras dag, så känner jag likadant. 
Det här, att få hjälpa till med frukosten, 
har ju gjort min dag, berättar Linda.

Karin fyller i.
– Det blir stora, viktiga möten på kort 
tid här. Nu går jag in i helgen med ett 
helt nytt perspektiv. En ny syn på vad 
som är viktigt i livet och vad man ”mås-
te” göra och hinna med. 

”Man ger så lite – men får så 
mycket tillbaka”
Både Linda och Karin konstaterar att 
de gärna kommer tillbaka till caféet. De 
rekommenderar också andra att arbeta 
som volontärer här.

– Det är så enkelt, man ger så lite men 
får så mycket tillbaka. Alla kan ju göra 

detta. Det är lite jobbigt, man blir trött 
av att gå och stå så mycket när man 
är van att jobba på kontor, men det är 
nyttigt att göra något obekvämt ibland, 
konstaterar Linda. Det handlar om fyra 
timmar som är så mycket värda. Vi är 
så tacksamma att vi har fått göra detta! 
Det känns som en gåva till oss från fö-
retaget. Vi är väldigt glada att nu kunna 
räkna oss som partner till Göteborgs 
Räddningsmission.

FAKTA FREJS REVISORER AB 
& FREJS KONSULTER AB: 

60 anställda, 50 i Göteborg 
och 10 i Smålandsstenar. Även 

kontor i Stockholm.
Verksamhet: Revision, 

rådgivning och redovisning

”Vi är så tacksamma att  
vi fått göra detta!”
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”Sångskrivandet är ett så bra sätt att närma sig svåra ämnen.” Det säger Line 
Fuchs, verksamhetsledare på Solrosen. Där möter hon och hennes kolleger barn 
som har en förälder eller ett syskon som är aktuell inom kriminalvården. Sedan 

länge är det kreativa skrivandet och musicerande viktiga verktyg i arbetet.

– För en 5-åring kan det vara ett lek-
fullt sätt att närma sig det svåra, man 
pratar och skriver tillsammans med en 
pedagog och det blir en riktig sång av 
det. För äldre barn ser vi hur det stär-
ker självförtroende och självkänsla, att 
både göra låtar och att ibland framföra 
dem, berättar Line.

Arbetssättet hade kollegerna Anders 
Wättring och Jan Mattsson med sig 
från Angeredsteatern och Rosa Huset 
i Lövgärdet. Med åren har det blivit ett 
antal skivor och uppträdanden.

2009 började Solrosen att arbeta även 
med de vuxnas texter. På skivan Sånger 
från in och utsidan får man del av 

berättelser både från intagna och från 
mammor/pappor som ska försöka hålla 
ihop det medan den andre föräldern sitter 
i fängelse. Skivan kan man numera hitta 
på Spotify.

– En av sångerna kom från en mamma 
som skickade ett 11-sidigt brev och bad 
mig att göra en sång av det. I nära samar-
bete med henne blev det sången ”Born to 
walk alone”. 

Skaparprocess leder till viktiga 
samtal
Line berättar om svåra och viktiga samtal 
som kommer ur den gemensamma 
skaparprocessen. Samtal som kanske inte 
hade blivit av annars.

– Det finns så mycket skuld och skam. 
Så många hemligheter som tynger både 
barn och vuxna.

Sångerna blir också värdefulla i arbetet 
med att sprida information om Solro-
sen. Verksamheten är gåvofinansierad 
och Line och hennes kolleger är ofta 
ute och berättar i kyrkor, på företag, 
konferenser osv.

– Vi har även uppträtt en del på anstal-
ter. Att stå inför intagna och närma sig 
dessa ämnen genom barnens egna ord, 
det är magiskt.
 

SOLROSEN / TEXT: EVA ERLANDSSON / FOTO: STINA GRÄNFORS

Kreativitet som sätter ord  
på svåra känslor

Hur påverkas du av att höra så mycket? 
Det kan jag inte låta bli att fråga.
– God handledning, trygga kolleger 
och en bra utbildning, blir Lines raka 
svar. Hon har både gått en terapeutut-
bildning på Göteborgs Psykoterapeutis-
ka Institut, och Nordiska Folkhögsko-
lans Vislinje. En lite udda kombination 
kanske?

Tacksam att få förena sina 
passioner
– Att få sätta ord på det jag möter, det 
är för mig att förena mina passioner. 
Tänk att få arbeta skapande med text 
och musik och samtidigt vara socialar-
betare, säger Line och ler. 

Under våren har Line dessutom gett ut 
en skiva med egna texter hämtade från 
både privatlivet och det hon möter i 

Låttexter från Solrosen

Hel igen
Text är skriven av mamma Linda under tiden hon 
avtjänade ett fängelsestraff på anstalten Sagsjön. 

Linda har sex barn och texten beskriver den 
oerhörda längtan efter barnen och känslorna kring 

att vara frihetsberövad förälder. Sångaren Jim 
Jidhed sjunger hennes sång på skivan och när den 
spelades in var Lindas barn och man där. Många 

starka känslor, både skratt och tårar präglade 
inspelningen.

God fe
Line berättar om texten: Jag fick den här texten av 
Sophia, en mamma på utsidan, efter ett musik- och 

skrivarläger på Solrosen. Mitt uppdrag var att 
tonsätta den och vi träffades ett par veckor senare 
för att jag skulle spela upp min skiss för Sophia. Det 
blev ett starkt möte fyllt med tårar, skratt och stolthet. 

”Såhär bra kan inte jag skriva” sa hon först. Det 
händer något när man sätter musik till orden.

Ledsen och arg
Den här texten är sprungen ur en samtalskontakt 

med en 11-årig flicka. Genom våra samtal 
började hon sätta ord på upplevelsen av att ha sin 
pappa på häktet. Från att ha varit en närvarande 

pappa bröts plötsligt kontakten och ersattes 
av en lång tystnad. Texten beskriver tydligt de 

motstridiga känslor barn ofta har gentemot den 
förälder som är frihetsberövad. Att visa på att alla 

känslor är ok och att det går att rymma dessa 
motstridiga känslor är en del i Solrosens arbete.

jobbet. ”Om att vara” är skivans titel, 
även den ligger på Spotify.
 
Sedan ett år tillbaka finns Solrosen, 
förutom i Göteborg, i grannstaden 
Borås under tre dagar varje vecka. Man 
använder Pingstkyrkans lokaler och 
har fått stöd av både Länsförsäkringar 
Älvsborg, Erikshjälpen och nu senast 
Kvinna till Kvinna. Behoven är stora, 
och av erfarenhet vet Line att många 
relationer sträcker sig över lång tid. 

– Det händer att jag får mail från barn 
som växt upp, eller mammor som vi 
tidigare haft kontakt med, där de vill 
tacka för att vi finns eller berätta hur 
det har gått för dem. Och ibland frågar 
de efter ett nytt exemplar av en skiva. 
Det känns väldigt fint.

BOKA EN SPELNING  
MED SOLROSEN!

Boka gärna Line och några 
musiker till att medverka 

med sånger och berättelser 
i en gudstjänst eller andra 

sammanhang.  
 

KONTAKT:  
line.fuchs@ 

raddningsmissionen.se

KÖP SOLROSENS SKIVOR!
Solrosens skivor finns att 

köpa på Räddningsmissionens 
webbshop.  

shop.raddningsmissionen.se
Allt överskott från försäljningen 
går till Solrosens verksamhet.
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Det började med att jag gick till frisören. Klippning, slingor.  
Det blev bra, men det blev lite dyrt.

Det skavde. Jag skulle ju kunna ha gett pengarna till någon fattig, 
någon i nöd. Behoven är så stora, jag möter dem varje dag. 
Behöver inte ens gå till jobbet, även media är fullt av berättigad 
frustration

En vecka senare satt vi, några pastorer och diakoner, på en 
gemensam frukost. Vi ses ibland, lär av varandra och delar det 
som är svårt. Jag berättade om min klippning. Alla kände igen sig. 
Hur nöden och det egna livet skaver.

”När jag åker förbi alla fina villor på väg hem,  
det är klart det känns konstigt”, sa någon.

”Jag vill ofta mer, men vad klarar mitt äktenskap?”  
funderade en annan.

”Jag tror jag har blivit kall, jag stänger liksom av ibland”,  
sa den tredje.

Vi pratade länge om detta. Och sen bad vi tillsammans. Att våra 
hjärtan ska bevaras, att kärleken inte ska slockna. Att vi ska orka 
stå kvar, stå ut.

Jag tänker ibland på pappan med sonen som plågades av en 
dövstum ande. Vi läser om dem i Markusevangeliet. Vilket tufft 
föräldraskap! Men den pappan stod kvar, såg sin son och delade 
hans kamp och smärta. Och för att kunna göra det tänker jag 
att han kanske också gick och klippte sig ibland. Eller gick på 
konserter eller köpte fina kläder. 

Några veckor efter vårt möte fick jag ett sms från en av 
kollegerna. Han befann sig i Indien, mitt i stor nöd, och hade 
fortsatt tänka på min klippning och hur vi ska orka stå ut. Han 
berättade hur Ylva Eggehorn en gång hade haft sällskap med en 
munk till tåget. Hon blev förvånad när han åkte första klass. Hon 
frågade och han sa: ”Man måste ha lite lyx ibland om man ska orka 
leva enkelt”.

Med de orden önskar jag er alla en bra sommar. Med mycket vila 
och glädje, och kanske också lite lyx. Så att vi kan orka fortsätta 
att kämpa för det goda, för rättvisa och människovärde. Vi står ut!

Vi står ut!

Eva Erlandsson, 
diakon

Kr
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BLI FAMILJEHEM!

NYA HUVUDMÄN
CONNECT CHURCH GÖTEBORG  
är en pingstförsamling men också en del av Hillsong 
Family. Man har fyra gudstjänster i Göteborg 
varje söndag där man samlar runt 1000 personer. 
Connect Church bedriver sitt sociala arbete under 
organisationen ”Heart for people”. Där samarbetar 
volontärer från församlingen och olika organisationer 
med insatser till behövande både i Göteborg och 
utomlands. 
– Vi har en tydlig vision om att tillsammans med 
Räddningsmissionen och kyrkorna i stan göra allt 
vi kan för att göra Göteborg till en bättre stad. Som 
enskild kyrka kan man göra en del, med tillsammans 
kan vi nå så mycket längre, säger äkta pastorsparet 
Anders och Camilla Olsson. 

NIMBUSKYRKAN PÅ ÖCKERÖ i Göteborgs 
norra skärgård är en församling inom Equmenia med 
ca 250 medlemmar. Församlingen har samarbetat med 
Göteborgs Räddningsmission tidigare och var 2015 
med och tog emot en del av alla de flyktingar som kom 
till Göteborg. Under en period byggde man om sin 
stora samlingslokal till en tillfällig flyktingmottagning.
– Vi känner väl till Göteborgs Räddningsmission och 
har stor respekt för den kompetens och erfarenhet som 
finns där, säger Dick Simonsson som är församlingens 
ordförande. Nu vill vi visa att vi menar allvar med vårt 
sociala arbete och är glada att få gå med som en av 
huvudmännen. I Räddningsmissionen finns både den 
kunskap och det nätverk som gör att vi kan skapa ett 
ännu bättre socialt arbete.

EN TANGO FÖR  
DEN FATTIGE

BLI VOLONTÄR

Kom och lyssna på hur några av 
Räddningsmissionens utmaningar speglas mot 
tangons själ och ursprung!
Sjömanskyrkan sön 17/9 kl 13
Reningsborg ons 11/10 kl 19
Betlehemskyrkan tors 12/10 kl 19

FRI ENTRÉ, FRIVILLIG INSAMLING
INFO OCH BOKNING:  
eva.erlandsson@raddningsmissionen.se

För oss är de ideella insatserna en del av 
organisationens hjärta. Du bidrar med dina kunskaper 
och dina erfarenheter, din tid och din närvaro. 
 
KONTAKTA VOLONTÄRENHETEN:  
031-712 12 20
volontar@raddningsmissionen.se

Vi söker familjer som har ett överskott 
av kärlek, ett ledigt rum och tid för en 
ny familjemedlem. Våra familjehem 
får professionell handledning, 
familjehemsutbildning och en bra ekonomisk 
ersättning. 

KONTAKT: Sara Odén, 072-145 42 19 
sara.oden@raddningsmissionen.se 

A
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SKÄNK MAT  
ELLER KLÄDERSt

öd
 o

ss
!

Har du kläder du vill skänka eller gör ni en insamling på 
din arbetsplats? De gåvor vi får in delas ut till deltagare i 
våra verksamheter som lever i socialt utsatta situationer. 

FÖR INFORMATION KRING VARUINLÄMNING OCH 
HÄMTNING, RING ROBBAN JOHANSSON  
031- 712 13 00.  

Välkommen att lämna dina gåvor till oss!

STÖD VIA AUTOGIRO

Du kan också skänka pengar via bank- eller postgiro.

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

Du som regelbundet stödjer Räddningsmissionens arbete; 
passa på att lägga om dina betalningar till autogiro och bli 
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 både dig och oss.

För mer information om hur du blir månadsgivare gå in på vår 
hemsida: www.raddningsmissionen.se/bli-manadsgivare  
Eller ring vår givarservice på 031-712 12 15

SWISHA MED HJÄRTAT!

Det finns många olika sätt att stötta Göteborgs 
Räddningsmission. Ett bra sätt är att swisha pengar direkt 
till någon av våra verksamheter. Ange vilken verksamhet du 
vill skänka pengar till när du swishar. Skriv HEMLÖSHET, 
UTSATTA KVINNOR, UTSATTA EU-MEDBORGARE eller 
SOLROSEN i meddelandefältet så ser vi till att dina pengar 
hamnar rätt. Stort tack för din gåva!

Swish: 900 44 41
A
Alexanderssons Fastigheter 
Autodesk   
Axess Promotion 
Aspelin-Ramm Fastigheter 

B
Beiersdorf AB  
Bic Nordic AB
Bok & Bibliotek i Norden AB
Brandwork Design & 
Communication 
BeamonFosbury

C
Café Vasa  
Castellum AB
Cordovan Communication 

D
Da Matteo AB  
Dagab Färskvaror 

E
Elof Hansson, Göteborg 
Erséus Arkitekter AB 

F
Frejs Revisorer 
Fröken Signes Show & 
Underhållning 
Furetank Rederi AB

G
Gillis Edman 
Begravningsbyrå 
Gothia Towers  
Greencarrier
Gunnar Dellborgs Advokatbyrå 
Göteborgs Fryshus 
Göteborgs Hamn 
Göteborgs Posten
Göteborgs Symfoniker
Götiska förbundet 
 

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. 

H
Hogia 

J
Järnartiklar CG Enocson AB

K
Kjellberg & Möller AB, 
Göteborg 
Klädesholmens Seafood AB
Klädkällaren

L
Liba Bröd 
Liseberg   
Lundin Fastighetsbyrå, 
Göteborg 
Lundin Revisionsbyrå, 
Göteborg 
Liljengrens Product AB
Luxlight 

M
Macforum AB 
Manpower
Mediagraphic, Mölndal 
Meltwater

N
NovoVia Consulting AB
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI)

O
Odd Fellow, Göteborg 
Ordensällskapet W:6

P
Perse Kommunikation AB  
Proprius förvaltnings AB

R
Rosa Huset Förlag
Rotary Göteborg-Örgryte

S
SCA   
Seydon Ljusdesign AB 
Svenska Mässan
Spamdrain AB
Slottskogens Vandrarhem
Spotify

T
Techsoup
Tingstad Papper AB 
TMP Media Group AB
Topline 
Tulip Food Company
Tärntank Rederi AB, Donsö 

U
Upper House

V/W
Wallenstam, Göteborg 
Wallstreet media
Willys
 
Å
Åkeredshallen Livs AB 

Ö
Öijared Golf & Country 

TACK företagsvänner!

BLI FÖRETAGSVÄN!

Är du intresserad av ett 
CSR-samarbete och få mer 

info vad det innebär att vara 
företagsvän till Göteborgs 

Räddningsmission? 
 

Kontakta Joachim Lundell:
joachim.lundell 

@raddningsmissionen.se 
031-712 12 55



2017

16 september
Anmäl ditt företag 

Aktiviteten Mölndal
Anmälan senast 28 Juni till F4C@mibf.nu, avgift 4 000 kr 

Vi är en idéburen organisation som arbetar med socialt 
arbete på kristen grund. Organisationens uppdrag är att 
uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som 
leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Nordhemsgatan 12, 413 27 GÖTEBORG  

TELEFON: 031-712 12 00 
E-POST: info@raddningsmissionen.se  

HEMSIDA: www.raddningsmissionen.se  
POSTGIRO: 90 04 44-1, BANKGIRO: 900-4441

SWISH: 900 44 41


