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Jag drabbades av en bok i sommar, Fattigfällan av Charlotta von Zweigbergk. Den bygger 
på en sann berättelse och handlar om Beata, en ganska vanlig svensk kvinna som blir sjuk 
och förlorar sin inkomst. Beata har inledningsvis gott hopp om att få hjälp av det offentliga. 
Hon har ju betalat skatt i 30 år och aldrig tidigare behövt hjälp. Men ganska snart visar det 
sig att hjälpen inte finns att få. Istället för att möta ett välfärdssystem som får upp henne 
på banan möter hon stelbenta samhällsinstanser som inte verkar förstå hennes behov. 
Myndigheterna har svårt att kommunicera med varandra och de olika handläggare hon 
möter verkar ha misstro mot klienterna som grundinställning. Beatas känsla är att det deras 
fokus ständigt går ut på att kontrollera snarare än att agera rätt och rimligt utifrån hennes 
pressade situation. 

Berättelsen om Beata är inte unik. Dagligen träffar vi på Räddningsmissionen människor 
som gjort liknande resor. Det kanske börjar med sjukdom. Eller skilsmässa. Eller för 
mycket alkohol eller droger. Och så en dag så brakar livet ihop. Räkningarna från 
inkassobolagen samlas på hög, hyresvärden hotar med uppsägning och man saknar pengar 
till det allra mest nödvändiga. Man faller. Och efter ett tag hamnar man kanske där, på vårt 
café för hemlösa och utsatta på Vasagatan 14. 

Vi har sagt det minst tusen gånger men vi säger det igen. Att vara hemlös eller fattig eller 
utsatt är inget man föds till. Ingen har det i generna. Ingen är heller vaccinerad. Det kunde 
varit jag. Det kunde varit du.

Utöver sin bästa vän var det bara kyrkan som tycktes ta Beatas utsatthet på allvar. I den 
närbelägna kyrkan träffade hon präster och diakoner som hade gott om tid och lyssnade. 
Av dem fick hon ibland också den där konkreta hjälpen som hon behövde för att överleva. 
En smörgås eller några hundra kronor så att hon kunde betala sin elräkning.

När du stöder Räddningsmissionen kan du vara säker på att vi alltid kommer att jobba 
för att hjälpa människor som Beata. Det ligger i vårt DNA. Det måste finnas sammanhang 
i Göteborg med akut hjälp för människor som av en eller annan anledning inte får den 
hjälp de behöver av de offentliga trygghetssystemen. Du kan också vara säker på att vi 
alltid försöker hjälpa människor som Beata att komma bort från sin utsatthet. Inte sällan 
handlar det om att vi hjälper människor att förstå hur man ska göra för att få hjälp från 
det offentliga. Detta är sannerligen inte det enklaste. Inte sällan följer vi med människor vi 
möter till socialtjänsten eller hjälper till med andra myndighetskontakter.

För att förändring ska kunna ske på lång sikt gäller det också att jobba med det som är friskt 
och ger liv och mening. Därför försöker vi bygga inkluderande och varma gemenskaper, 
stärka familjer, ge tillgång till musik, konst och kultur och att också erbjuda möjligheten för 
en tro på en barmhärtig Gud och en församlingsgemenskap. 

Det kom aldrig någon riktig vändning för Beata. Boken slutar inte lyckligt. Och vi är heller 
inte några enkla lösningar, vi kan inte förändra tillvaron för alla som kämpar med sina liv i 
Göteborg. Men med din hjälp kan vi undvika att fler människor fastnar i fattigfällan. Tack 
för ditt stöd i detta!
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Det känns som att komma till ett hem 
när man stiger in genom dörren till 
Hos Maja. Lägenheten andas väldigt 
mycket Majorna och fungerar både som 
Annica och Carolines kontor och som 
en mötesplats för kvinnorna som lever 
i människohandel eller annan utsatthet. 
En plats dit de kan komma under dag-
tid. Kanske för att få sitta ner en stund, 
pausa, andas.

Caroline sätter igång kaffebryggaren 
och vi hinner inte sätta oss tillrätta 
innan dörren öppnas och in kommer 
Marcus. Marcus Olsson är känd under 
namnet gatupastorn och är utlånad till 
Räddningsmissionens arbete mot män-
niskohandel av Equmeniakyrkan.

Annica Arvidsson, Caroline Casco och 
Marcus Olsson har alla tre lång erfaren-
het av att jobba mot prostitution och 
människohandel i Göteborg.  
– En del av gatuprostitutionen finns 
kvar men mycket har flyttat till nätet 
och finns på olika platser i staden. Man 
beställer hem en tjej, precis som man 
beställer hem en pizza. Lite så är det 
tyvärr idag.

Många fördomar kring sexköp
Fördomarna om vem som köper sex är 
många. 
– Myten är att det är gamla män som 
har svårt att träffa kvinnor, men så är 
det inte, säger Caroline. 

De är överens om att det kan vara vem 
som helst. De finns i alla skikt av sam-
hället. I alla yrkesgrupper. I alla åldrar. 
Det är allt från familjefäder till unga 
killar. Den gemensamma nämnaren är 
att det är män. Statistiken säger att var 
tionde svensk man har antingen köpt, 
eller köper, sex. 

”Var tionde 
svensk man 
köper, eller  
har köpt, sex.”
 
– När man har det i åtanke försvinner 
bilden av att det är mannen som bor i 
en källarhåla. Det kan vara grannen, 
eller min dotters kompis pappa, säger 
Marcus. 

Han fortsätter att berätta att det vanli-
gaste skälet till att man köper sex som 
polisen får höra när de griper männen 
är “jag vill inte vara otrogen”. 

– Det de egentligen säger är att kvinnan 
bara är ett objekt. Det räknas inte som 
otrohet, för “hon är bara en hora”. Det 
är den yttersta formen av objektifiering, 
fortsätter Marcus. För att kvinnorna ska 

kunna överleva, tänker de ofta likadant. 
“Jag säljer bara min kropp, de kommer 
inte åt min själ”.

Annica och Caroline berättar att de 
också möter många fördomar om vem 
det är som säljer sex. Allt från var 
kvinnorna kommer ifrån till varför de 
säljer sig. 
– Folk kan säga “De väljer ju detta själ-
va”. Men allt är ett skådespel. Kvinnorna 
ser glada och flirtiga ut och männen 
vill tro på den bilden. För vem vill köpa 
en olycklig kvinna som gråter och är 
tvingad ut på gatan?
 
– En del säger att det borde vara som 
vilket arbete som helst, att de borde få 
vara med i ett fackförbund. Jag brukar 
fråga dem om de har någon dotter, 
förklarar Caroline. Tänk om hon skulle 
bli arbetslös och få gå till arbetsför-
medlingen. Tänk om det enda jobb hon 
skulle få var på en bordell i Haga. Tänk 
om hennes jobb var att sälja sin kropp 
till ett flertal olika män varje dag. Jag 
brukar fråga om det skulle kännas okej. 
Det är många som inte tycker att det är 
okej när det börjar närma sig sina egna. 

Sex som självskadebeteende
Det senaste året har Annica och Caroli-
ne mött allt fler som använder sex som 
självskadebeteende. Det handlar om 
vanliga unga svenska tjejer som utsatts 

– Det är inget arbete. 
Det är ett livsfarligt liv 
kvinnorna lever.

UTSATTA KVINNOR / TEXT: ALICIA WENNSTIG / FOTO: STINA GRÄNFORS

Det finns en mängd fördomar om prostitution. Om kvinnorna som säljer, om 
männen som köper, men också om det faktum att den överhuvudtaget finns. Många 
blundar för det och tror inte att det sker här i vår egen stad. Några som dagligen 
möter kvinnorna som lever i sexhandeln är Annica och Caroline från Göteborgs 
Räddningsmission och Marcus från Equmeniakyrkan. 

Annica Arvidsson, Caroline Casco och Marcus Olsson har alla tre lång erfarenhet av att 
jobba mot prostitution och människohandel i Göteborg. Både Caroline och Annica möter 

dagligen kvinnor i alla åldrar som ofta inte ser något annat val än att sälja sig. 
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för övergrepp. För att döva ångesten 
blir det en tvångshandling – de utsätter 
sig om och om igen för övergrepp och 
upprepar på det viset sitt trauma. De är 
ofta väldigt öppna på nätet med varför 
de erbjuder vissa tjänster, de talar om 
att de har ett självskadebeteende och 
skriver att de söker män som kan göra 
dem illa. 

Tjejerna kan vara under 15 år, för ju 
yngre tjejen är desto fler intresserade 
får hon. Dessa tjejer kan träffa en till 
två män per dag. Ofta olika män. Detta 
tyder på att det finns många män, eller 
icke-män som Marcus kallar dem, i vår 
stad som är villiga att träffa barn. 

– Vi har varit ganska chockade den här 
våren. Det var en fruktansvärt jobbig 
insikt. Och då har vi ändå jobbat länge 
inom socialt arbete, säger Annica. 
Gruppen som självskadar sig med sex 
är stor bland unga och får sällan den 
hjälp de behöver från samhället. 

Räddningsmissionen erbjud-
er skyddsboende med tre 
platser
Sedan november 2016 har Räddnings-
missionen ett skyddsboende som 
man kallar Ruth. Där finns tre platser 

och vid en placering kan man bo där 
i minst en månad, men ibland blir 
vistelsen kortare och ibland kan kvin-
norna bo där upp till ett halvår. De som 
kommer till Ruth gör det t ex direkt 
via Räddningsmissionen, via polisen 
eller också via Mikamottagningen i 
Göteborg.

”Ju yngre tjejen 
är desto fler 
kunder får 
hon.” 
Vi närmar oss slutet på samtalet och 
Marcus svarar på frågan om hur kvin-
norna hamnat i sexhandeln, oavsett om 
det är en EU-migrant eller en svensk 
tonåring.
– När det inte finns något annat alter-
nativ, när det inte finns någon annan-
stans att gå. Det är då de hamnar där. 
Det är från den djupaste desperation 
för sin överlevnad. Eller utifrån den 
lägsta självbilden. “Min kropp är inte 

värd något ändå. Jag kan lika väl ta 
betalt för det”. 

– Vi önskar att vi kunde erbjuda dessa 
kvinnor ett helt annat liv. De drömmer 
om en lägenhet att bo i med sina barn. 
Ett arbete att gå till på dagen för att 
kunna vara hemma med sina barn på 
kvällarna och göra läxor, laga middag, 
städa och se på teve. Många träffar 
bara sina barn någon gång per år och 
det ställer i sig till med andra sociala 
problem när barnen blir känslomäs-
sigt övergivna. Det är inga orimliga 
drömmar.

”Hos Maja” är Caroline och Annicas kontor. Men Majornalägenheten, 
som består av ett rum och kök, fungerar också som en mötesplats för 

kvinnorna som lever i människohandel eller annan utsatthet. Hit kan de 
komma under dagtid och bara ta det lugnt en stund.  

Att arbeta förebyggande mot 
prostitution och människohandel handlar 
mycket om att sprida goda värderingar 
och respekt. Så här kan du bidra.

Om du har frågor eller misstankar om 
prostitution och människohandel kontakta:
 
Polisen, tel 114 14 eller  
Länsstyrelsens akutnummer, 020-390 000.
 
Mikamottagningen, Göteborg.  
Hit kan du som har erfarenhet av att sälja 
sexuella tjänster vända dig. Även anhöriga 

kan få råd och stöd. Tel 020-327328.

Tips på hur du 
kan hjälpa!

Hit kan du 
vända dig!

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Säg ifrån när du hör någon tala 
nedvärderande om kvinnor.

  Tala med dina barn. Prata inte 
bara om sex utan om respekt. 

Ha koll på vad dina barn  
gör på nätet.

Prata i skolan om hur man 
behandlar varandra. 

Säg inte uttryck till barn som 
”boys will be boys” eller 
”han slår dig för att han gillar 
dig”.  Tala med barnen när 
de behandlar varandra illa. 
Påverka i tidig ålder. 

Skapa opinion!
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Michael Wahlström arbetar som diakoniassistent i Räddningsmissionens café och 
gatukyrka. Ända sedan han kom i kontakt med RIA (Hela människan) i Norrköping 

som ung visste han vad han ville göra. Finnas till för andra människor.

Det är lätt att prata diakoni med 
Michael. Hans engagemang för andra 
människor är tydligt och hans motiv 
är givet.
– För mig handlar diakoni om att visa 
på Guds kärlek till alla människor. 
Det betyder att vi ska tjäna andra 
människor och stå på de utsattas sida 
med Jesus som förebild. 

Michaels tjänst utgår från Räddnings-
missionens café på Vasagatan. Hit 
kommer människor som lever i hem-
löshet och utsatthet för att äta frukost 
och få hjälp. 
– Vi hjälper till med allt möjligt, 
berättar Michael. Ibland handlar det 
bara om att finnas till och lyssna. Jag 
jobbar nära Eva som är diakon här på 
caféet och vi har avskilda rum där man 
kan prata ostört. Det kan handla om 
människor i kris, där samtalen rör det 
djupaste i livet. Ibland hjälper vi till 
praktiskt, med myndighetskontakter, 
telefonsamtal och andra vardagsbestyr.  

Gemenskap och tillhörighet – 
ett underskattat erbjudande
En viktig aspekt med arbetet på caféet 
och gaturkyrkans soppmässor är att 
erbjuda en gemenskap, menar Michael. 

– Jag tror att en varm och inbjudande 
gemenskap är något som är avgörande i 
vårt långsiktiga arbete. Många kommer 
hit för att få en bit mat men vi vet också 
att mötet med andra människor är vik-
tigt. Det kan handla om oss som jobbar 
såväl som andra besökare. 
 
Gatukyrkan erbjuder också soppmäs-
sor. Varje fredag kl 12.00 i Betlehem-
skyrkan och på tisdagskvällar kl. 18.00 
i Matteuskyrkan. Många av gästerna 

känns igen från caféet och ibland med-
verkar någon med lite sång och musik.

– Det blir ofta fina kvällar, säger 
Michael. Mat, gemenskap, mässa och 
möjlighet till förbön. Alla är välkomna! 

”För mig är 
diakoni att 
visa Guds 
kärlek till andra 
människor.”

 
I somras gjorde gaturkyrkan en utflykt 
till Donsö. (Läs mer på sid. 10-11.)
– Där hade vi också fina samtal i 
smågrupper där vi delade tankar om li-
vet och tron. Det är toppen att få kom-
ma iväg och umgås i en annan miljö. 
Vi vill förmedla hopp och skapa någon 
form av trygghet för de människor vi 
möter.

Genomgått  
hjärttransplantation
Att finnas till handlar inte bara om an-
dra människor, för Michael handlar det 
lika mycket om honom själv. Efter att 
ha fötts med ett hjärtfel och genomgått 
flera operationer fick han för några år 
sedan ett nytt hjärta.

– Jag var helt slut och stod till slut 
högst upp transplantationslistan i 
Sverige. Efter att ha gått igenom detta 
och verkligen levt nära döden är jag 
idag glad att finnas till överhuvudtaget, 

säger Michael. Jag har bokstavligen fått 
livet tillbaka. 

Något år efter transplantationen träf-
fade Michael också sin fru Jenny. Med 
henne följde också två barn.
– Ja, det är helt fantastiskt. Tänk, nu 
har jag två barn att finnas till för. Det 
ger verkligen perspektiv på livet, säger 
Michael och ler.  

Levnadsglädjen är tydlig och den får 
ett extra djup hos Michael. Han kan ju 
konsten att finnas till. 

PORTRÄTT / TEXT: JOACHIM LUNDELL / FOTO: JUDIT HABBE

Michael kan konsten att finnas till

NAMN: Michael Wahlström

ÅLDER: Född 1973 på Norrköpings 
lasarett – ett stenkast från 
”Parken” (IFK Norrköpings 
hemmaarena)

FAMILJ: Fru och två barn

BOR: Lägenhet Majorna

FRITIDSINTRESSEN: Musik, spelar 
gitarr och fotboll 

”Eva, kan du hjälpa mig med en sak!”

Det är mycket folk på caféet den här dagen. Sommaren är slut 
och vi har runt 140 besökare varje förmiddag. Många vill prata om 
hemlöshet och missbruk, många vill ha hjälp att ringa socialtjänsten. 
Den här mannen har ett annat ärende.

”Jag vill gå med i Svenska kyrkan.” säger han. ”Kan du hjälpa mig 
med inträdesansökan?”

Vi har känt varandra i några år. Hur beskriver man en människa? 
Ålder? Uppväxtförhållanden? Vilken musik han spelar? Eventuella 
missbruk eller år inom kriminalvården? Tavlor han målat som sitter på 
väggen i mitt diakonrum? En människa är så många olika saker.

”Absolut” svarar jag. ”Varför vill du gå med i Svenska kyrkan?”

Han berättar hur mamman tog ur dem när de var små, att hon inte 
gillade kyrkan. Han är döpt, men aldrig konfirmerad. Men han tror på 
Gud.

”Jag har varit hemlös ganska mycket, och på blanketten ska man 
skriva en adress. Nu har jag en adress. Det är ingen riktig lägenhet, 
mer ett tillfälligt ställe, men det är en adress ” fortsätter han. ”Det 
känns som att det är läge. Man vill ju höra till, vara med någonstans.”

Just denna vecka har flera besökare pratat om hur det känns att inte 
höra till, att inte få vara med. 

”Jag har alltid känt mig i vägen, som någon de helst inte velat ha”. 

”Jag blev aldrig bjuden. Jag hörde om saker som andra skulle göra 
men de lät inte mig komma med”. 

Jag har också fått höra en papperslös man berätta om sina barns 
glädje över att gå i svensk skola. Hur bra de mår av rutiner och att 
höra hemma i en klass. Behovet av att inkluderas och bli sedd är så 
grundläggande mänskligt. Jag känner igen mig och imponeras av 
dem som orkar prata om det som sårat. När man kan berätta, då har 
man kommit en bit.

Det behöver inte vara ondska eller illvilja som gör att någon inte får 
vara med. Ofta kan det handla om slarv. Vem som bjuds, tillfrågas, 
inkluderas. Men det gör ändå lika ont.

Vi fyller i blanketten. Det känns nästan högtidligt. Jag tillhandahåller 
kuvert och porto. Samtidigt är det fler som knackar på min dörr, 
vill låna telefon eller prata. Han reser sig för att gå, lämna plats för 
andra. På väg ut stannar han upp, vänder sig och säger det som vi 
får höra nästan varje dag. 

”Tack för att ni finns”.

Att få vara med

Eva Erlandsson, 
diakon

Kr
ön

ika
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Soppmässan på 
sommarutflykt

”En stormig natt år 1874 böjde en fiskare 
från Donsö sina knän och lovade Gud 
att tjäna honom ifall de kom levande i 
land. Några år senare invigdes Donsös 
första missionshus med fiskaren som 
föreståndare.”

Det är den nuvarande pastorn Pelle 
Marklund som berättar. Vi är ett trettio-
tal personer från Räddningsmissionens 
soppmässor som är på besök. Några 
går oftast till Matteuskyrkan, andra till 
Betlehemskyrkan, några är volontärer 
och ett par är anställda.

Den här tisdagen har vi träffats utanför 
Matteuskyrkan vid 9-tiden och tagit 
spårvagn och färja västerut. På inte 
många minuter befinner man sig i Gö-
teborgs Skärgård. Det är som en annan 
värld. Ett par av deltagarna är flyktingar 
som aldrig tidigare sett något liknande.
Solen skiner, och väl framme bjuder för-
samlingens volontärer på välsmakande 
köttfärslimpa i SMU-gården. Senare blir 
det kaffe och efterrättspajer.

Dagen innehåller bland annat vandring 
på ön. Några spelar fotboll, några badar.  
 
”Första havsbadet på fem år”, säger en 
man som dyker i för tredje gången.
Det blir också samtal i grupper runt Lik-
nelsen om den förlorade sonen. Eller ska 
man kalla den Liknelsen om den ledsna 
pappan? Vi funderar på vem i berättel-

sen man kan identifiera sig med, och om 
den kan säga oss något om Gud. 

Sedan sitter vi i en stor ring och firar 
mässa. Daniel Korol, pastor i Matt-
euskyrkan och medverkande i många 
soppmässor, säger att man gärna får 
berätta sitt böneämne för hela gruppen. 
Någon tackar för ett långt äktenskap, 
någon tar upp bristen på fred och flera 
nämner bostadsfrågan.

Är detta en församling? Vi brukar kalla 
det soppmässegänget. Det är en grupp 
människor som regelbundet träffas för 
att söka Gud och dela livet. Det finns 
ingen medlemsförteckning eller några 
församlingsmöten. Men det fanns det 
kanske inte bland de första kristna heller. 

Några av oss har andra kyrkor och 
sammanhang vi också går till. För andra 
är soppmässan det enda. Den man väljer 
och som känns bra för en. Och som är 
möjlig tack vare alla gåvor till Rädd-
ningsmissionens diakoni.

För snart 150 år sedan böjde en fiskare i 
nöd sina knän och bad till Gud. Idag har 
församlingen som startades 500 med-
lemmar. Vi tar med berättelsen om det 
när vi lämnar Donsö. Den som är utsatt 
och i nöd kan få vara med och bygga 
upp något stort. Tack för er gästfrihet 
och inspiration.

GATUKYRKAN / TEXT: EVA ERLANDSSON / FOTO: DANIEL KOROL
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Solrosens familjeläger
I mitten av juni genomfördes Solrosens läger för familjer som har en familjemedlem i fängelse. Under 

tre dagar möttes lägerdeltagarna (20 vuxna och 38 barn) av sol, hav, vind och frihet. Lägret erbjöd en 
plats för vila, lek, gemenskap, samtal, bad och god mat. Här fanns även en musikworkshop för barnen 
och yoga för föräldrar. Men det viktigaste av allt är att dessa dagar skapar möjligheter för barn och 

vuxna att möta andra som lever i en liknande situation.

Stort tack till alla gåvogivare som gjort  
detta läger möjligt!

”Jag känner mig 
jättenöjd och glad. 
Lägret är en av de 

bästa upplevelserna 
som vi någonsin haft!”  

EN MAMMA

"Detta är en fin 
gemenskap för mig 

och min son."  
EN MAMMA

"Jag skulle vilja 
stanna här, för 

jag har så roligt 
när jag leker och 
maten är god."  

POJKE 9 ÅR

Fiskebäcksloppet
Fiskebäcksloppet är vårt största enskilda insamlingsevent. Dessutom är det ett väldigt trevligt arrangemang 

med en skön gemenskap där hela familjen kan vara med och springa och samtidigt samla in pengar till våra 
verksamheter för utsatta barn och familjer i Göteborg. 

I år deltog närmre 1000 personer i de olika klasserna och sprang, lunkade eller gick i det fina området 
kring hamnarna i Fiskebäck. Vi vill tacka alla deltagare och sponsorer, men framförallt den fantastiska 

arrangörsgruppen från Fiskebäcks Missionskyrka och Fiskebäckskyrkan som gör detta helt på frivillig basis. 
Totalt samlade arrangemanget in 340.000 kronor. Stort tack för er insats!! 

DELTAGARE 

SPRANG ÅRETS 

FISKEBÄCKSLOPP

SAMLADES IN TILL 

VÅRA VERKSAMHETER 

FÖR UTSATTA BARN I 

GÖTEBORG

340 000 kr 1000 st
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A
Alexanderssons Fastigheter 
Autodesk   
Axess Promotion 
Aspelin-Ramm Fastigheter 
Avero AB 

B
Beiersdorf AB  
Bic Nordic AB 
BeamonFosbury

C 
Castellum AB
Cordovan Communication 

D
Da Matteo AB  
Dagab Färskvaror  
Donsötank Rederi

E
Elof Hansson, Göteborg 
Erséus Arkitekter AB 

F
Frejs Revisorer 
Fiskebäcksloppet 
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
Manpower
Mediagraphic, Mölndal 
Meltwater

N
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI)

O
Odd Fellow, Göteborg 
Ordensällskapet W:6

P
Perse Kommunikation AB 
Pixbo Wallenstam  
Proprius förvaltnings AB

R
Rosa Huset Förlag
Rotary Göteborg-Örgryte

S
SCA   
Svenska Mässan
Spamdrain AB
Slottskogens Vandrarhem
Spotify

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

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

BLI FAMILJEHEM! VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS!
Nu är våra Öppet hus-kvällar igång! Vi träffas i Matteuskyrkans lokaler, torsdagar 
kl. 16.30–19.30. Detta är en plats för möten med olika kulturer, sammanhang, 
människor och språk. Ett stående inslag är fika och en chans att träna på svenska 
för dem som behöver det. Kl. 18.00 startar någon form av temaaktivitet. Du kan 
komma hit en stund eller stanna hela kvällen! 

För aktuell information och program, besök:
raddningsmissionen.se/verksamhet/öppet.hus eller
facebook.com/öppet-hus

CAFÈ MAJA - EN MÖTESPLATS FÖR KVINNOR!
Göteborgs Räddningsmission bjuder en dag i veckan in till Café Maja som är en mötesplats där 
kvinnor möter kvinnor. Vi ses varje vecka i Matteuskyrkan med fokus på gemenskap och fika. Varje 
träff kommer vi också ha olika aktiviteter som vi skapar tillsammans t.ex. samhällsinformation, chans till 
svenskaträning och hemliga gäster som delar med sig. 

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
kt

ue
llt

!

VID FRÅGOR
Har du frågor eller funderingar kring Café Maja, 
kontakta gärna Caroline Casco på:
031-712 13 88
caroline.casco@raddningsmissionen.se

TID OCH PLATS
Varje onsdag 11:00-13:00 (start 6 september)
Matteuskyrkan Majorna, Djurgårdsgatan 17
Närmsta spårvagnshållplats: Stigbergsliden eller 
Kaptensgatan



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

Du kan också skänka pengar via bank- eller postgiro.

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

SWISHA MED HJÄRTAT!

STÖD OSS SOM 
MÅNADSGIVARE!

GE AV DIN TID!

Stötta Göteborgs Räddningsmission genom 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

Du som regelbundet stödjer vårt arbete; 
passa på att bli månadsgivare. Det är 
ett smidigt och effektivt sätt att ge. 
 
LÄS MER PÅ: 

www.raddningsmissionen.se/ 
bli-manadsgivare

Göteborgs Räddningsmission erbjuder 
många meningsfulla uppdrag där du får 
vara med och göra skillnad och möta 
människor som på olika sätt befinner sig i 
social utsatthet. 

LÄS MER OM VÅRA UPPDRAG OCH 
HUR DU BLIR VOLONTÄR PÅ:
www.raddningsmissionen.se/ 
bli-volontarSt
öd

 v
år
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