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ALLT FLER MÄNNISKOR i behov av hjälp 
och stöd söker sig till Stockholms 
Stadsmission. Vi ser ett antal sociala 
utmaningar som starkt kommer att 
påverka vårt arbete för ett mänskligare 
samhälle de kommande åren; den 
ökande sociala polariseringen, ett 
växande parallellsamhälle med fler 
människor som står utanför samhällets 
insatser, arbetslöshet bland de som inte 
klarat gymnasiet, ökad hemlöshet och 
ökad psykisk ohälsa bland barn och 
unga samt självklart även klimatför-
ändringarna som leder till människoflykt.

Detta sammantaget gör att det blir 
ännu viktigare för oss att säkerställa 
att våra insatser skapar verklig 
förändring för deltagarna, både på kort 
och lång sikt. Dessa utmaningar gör att 
Stockholms Stadsmission de närmaste 
åren kommer att prioritera arbetet med 
basbehov, socialt rättighetsarbete, 
hemlöshet och arbetsintegration, det 
vill säga vår kärnverksamhet. Vi 
kommer också öka samarbetet mellan 
verksamheterna, så att deltagaren kan 
få del av flera stödinsatser på sin väg 
till ett hem, egen försörjning och 
tillgodosedda medborgerliga rättighe-
ter. Genom att använda våra resurser 
smartare kan vi hjälpa fler och 
dessutom agera snabbare på nya behov. 
Sammanfattningsvis ändrar vi formen 
för vårt arbete för att göra större 
skillnad. 

Men ansträngningarna att förbättra 
våra insatser är inte möjliga utan ditt 
stöd som trogen givare. Du är orsaken 
till att vi kan göra mer och nå fler. Inte 
minst att vi har haft möjlighet att 
öppna Mötesplats St Paul, en levande 
och bred oas mitt i Stockholm, dit alla 
människor är välkomna för att ta del 
av verksamheter och aktiviteter som 
bygger tillit, förståelse och samhörig-
het. Hör Nils, som lever i hemlöshet, 
berätta om vad verksamheten har 
betytt för honom i reportaget på sid 8.

Som givare hoppas jag av hela mitt 
hjärta att du förstår att de förändringar 
som vi gör, på grund av att omvärlden 
förändras, inte förändrar våra värde-
ringar och vår människosyn –  
Stockholms Stadsmissions själ är och 
förblir densamma. Genom 165 år har 
verksamheter utvecklats och förändrats 
för att svara upp mot behoven i varje 
tid. Det viktiga har aldrig varit vad en 
verksamhet heter, utan vilken skillnad 
vi tillsammans kan göra för dem som 
kommer dit. 

Följ oss på:

NU SKA VI BLI  
ÄNNU BÄTTRE PÅ 
DET VI GÖR

Året som gått

Marika Markovits
Direktor, Stockholms Stadsmission

TACK ALLA FANTASTISKA GIVARE SOM BIDRAR 
TILL ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE — FÖR ALLA!

1 611 
familjer fick ekonomiskt 
stöd via Unga Station

2 185  
matkassar delades  

ut av Baba

11 530  
måltider serverades  

på Klaragården

23 885
besök på  
Stadsmissionens Center

6 056   
insatser  
genomfördes  
av Nattjouren

2 385   
produkter  
producerades  
av Remake

Hela årsredovisningen för 2018 hittar du på stadsmissionen.se

20 022
besök på Crossroads
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SKRIVARKOLLO  
ÖPPNAR  
DÖRREN TILL  
SKAPARGLÄDJE 
OCH LIVSLUST

TEXT: KAROLINA ISRAELSSON   FOTO: JENNY LAGERQVIST

Sensommaren visar sig från sin bästa sida på 

Vännebo, Stockholms Stadsmissions kollo i 

Södermanland. Solen skiner på det faluröda 

huset och temperaturen är över tjugo grader. 

Fågelkvitter blandas med höga, hjärtliga skratt 

från huvudbyggnaden. Den här veckan är det 

skrivarkollo för unga tjejer på Vännebo.
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REPORTAGE SKRIVARKOLLO

UNCHEN ÄR JUST på väg att 
serveras. Stora fat med ris, 
torsk och quornfilé, skålar 
med brynt smör, saffranssås 
och sallad dukas fram. Det 
doftar ljuvligt. Dagens  

tema är kärlek.
Det märks inte minst när någon sätter 

på I will always love you med Whitney 
Houston på hög volym. Tjejerna och 
personalen brister ut i allsång. Flera 
dansar glatt till musiken.

- Vi väcktes av samma låt i morse, 
skrattar Lena, en av kolloledarna och 
initiativtagare till skrivarkollot tillsam-
mans med författaren Kajsa Gordan.

Deltagarna på skrivarkollot besöker 
till vardags Unga Stations öppna 
tjejverksamhet, som drivs av Stockholms 
Stadsmission, där de lagar mat, ser på 
film, gör läxor eller bara umgås. Många 
har tuffa erfarenheter av livet och ser 

verksamheten som en fristad. Genom 
kollot får de en chans att också komma 
iväg tillsammans. Här får de övning och 
inspiration till berättande och skrivarlust 
från författaren Kajsa, i kombination 
med avkopplande aktiviteter som 
paddling, skogspromenader och säll- 
skapsspel.

- Det känns fint att vi kan bygga 
vidare på tryggheten och gemenskapen 
och samtidigt öppna en dörr till något 
som inte är självklart – att skriva och 
läsa fritt, utan koppling till skolan. Vi 
ger samma erbjudande till alla tjejer 
oavsett vart de kommer ifrån, säger Lena 
och fortsätter:

- Det finns en fin acceptans för 
varandra i gruppen. En del har skrivit 
mycket, en del har ingen erfarenhet alls 
och vissa vill inte läsa eller skriva lika 
mycket som andra. Men alla möts med 
respekt.

TRE TJEJER KOMMER ut på verandan med 
pennor och papper i högsta hugg. De 
sätter sig i varsin stol och börjar 
koncentrerat formulera meningar. 

- Det sociala arbetet handlar om att 
möta alla, oavsett intresset för att läsa 
och skriva. Vi märker att ungdomarna 
alltid har behållning av övningarna i 
efterhand. De får med sig minnen och 
kunskap och en glimt av något som de 
aldrig hade mött annars. För några kan 
det öppna upp ett intresse som växer 
framöver i livet. 

Sanna är en av de 18 kollodeltagarna. 
Hon kom i kontakt med Unga Station 
för ett år sedan, efter att ha känt sig 
ensam under en längre tid.

- Jag brukade mest gå hem och se på 
serier eller inte göra någonting. Mamma 
hjälpte mig att hitta Unga Station och 
det betyder jättemycket. Jag är där alla 
dagar jag kan. Jag har funnit en ge-

L

Sanna upplever samma 
stämning på skrivarkollo – in-
gen lämnas ensam. 
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menskap där den som vill får vara med 
och alla pratar med alla. Det är mycket 
glädje, alla är vänliga mot varandra. Och 
jag kan även få hjälp av personalen om 
det är något speciellt som jag behöver 
prata om. 

Sanna upplever samma stämning på 
skrivarkollot – ingen lämnas ensam. 

- Jag har varit på andra kollon 
tidigare, då har man ofta varit med 
samma personer hela tiden. Här 
inkluderas alla och vi har en gemenskap. 
Vi har olika grupper under övningarna, 
men när det är fritid pratar vi och gör 
något tillsammans. Alla bidrar till att 
skapa något bra.

Skrivintresset har inte varit självklart 
för Sanna. Den främsta anledningen till 
att hon sökte en kolloplats var att umgås 
med nyfunna vänner, men nu har hon 
som en bonus hittat nya perspektiv på 
skrivande.

- Vi har fått skriva det vi tänker på 
just för stunden och vi har även skrivit 
tillsammans. Det är ett nytt sätt för mig, 
som skiljer sig från hur vi skriver i 
skolan. Kanske kommer jag att skriva 
mer när jag kommer hem, vi får se.

- Framförallt kommer jag att ta med 
mig skratten, dansen och stämningen. 
Och att jag har vågat mer. Jag har fått 
vara mig själv.

BEYLA HAR ALLTID älskat att skriva och 
berättar att hon blev jättetaggad när hon 
fick höra om skrivarkollo.

- Jag vill vara bra på att skriva och här 
finns någon som kan visa mig hur jag 
ska göra. Det är så lärorikt. Jag har alltid 
varit rädd för att skriva fel. Här har jag 
lärt mig tekniker som hjälper mig vidare. 
Vi har brainstormat, läst högläsning och 
lärt oss hur vi lever oss in i och målar 
upp en bild i huvudet när vi skriver.

Kajsa Gordan inspirerar tjejerna att 
sätta ord på sina tankar och därmed 
hitta lust och glädje.

        Framförallt  
kommer jag att ta med 
mig skratten, dansen 
och stämningen. Och 
att jag har vågat mer. 
Jag har fått vara mig 
själv.

”
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- Nu är jag hela tiden redo med penna 
och papper och skriver ner allt. En sida 
är fylld med karaktäridéer med inspira-
tion från alla jag har mött på kollot. Det 
finns så många intressanta och spän-
nande personer här.

FÖR BEYLA ÄR kollot även en chans att få 
komma iväg. Vissa somrar har hon bara 
suttit hemma utan att ha något att göra 
eller kompisar att umgås med. 

- De flesta reser bort och blir bruna på 
sommarlovet medan jag är kvar hemma. 
Därför är det så kul att komma till 
Vännebo. Jag har träffat och lärt känna 
så många här. Vi har jätteroligt! Vi 
twerkar och har tjejsnack. Och maten är 
jättegod, ler Beyla och fortsätter:

- Det är inte bara på sommaren det 
blir ensamt. Det är likadant på alla lov. 
När jag inte har något att göra vet jag 
att jag kan gå till Unga Station. Jag kan 
sätta mig i massagestolen eller hjälpa till 
med maten. Och jag träffar personer 
från olika länder och lär mig om andra 
kulturer. Det ger perspektiv. Vi är alla 
med varandra, avslutar Beyla. 

(Sanna och Beyla heter egentligen  
något annat.)

”

REPORTAGE SKRIVARKOLLO

OM SKRIVARKOLLO
Stockholms Stadsmission har 
under många år bedrivit barn-, 
ungdoms- och familjekollo.  
Skrivarkollot för unga tjejer 18–20 
år arrangerades sommaren 2018 
för tjejer som besöker öppna 
tjejverksamheten på Unga Station, 
Stockholms Stadsmissions mötes-
plats för barn, unga och familjer. 

        Jag träffar  
personer från olika 
länder och lär mig om 
andra kulturer. Det ger 
perspektiv. Vi är alla 
med varandra.

Sanna upplever samma 
stämning på skrivarkollo – in-
gen lämnas ensam. 
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TACK TILL ALLA  
SOM SKREV PÅ

Stockholms stads senaste kartlägg-
ning från 2017 visar att 718 barn 
i Stockholm saknar stadigvarande 
boende. Under december 2018 star-
tade därför Stockholms Stadsmission 
uppropet #718skablinoll – en namnin-
samling för ett mänskligare samhälle 
där inget barn ska behöva leva i hem-
löshet. I mars månad överlämnades 
namninsamlingen med totalt  
8 644 underskrifter till Jan Jönsson 
(L), socialborgarråd i Stockholm.
 Bostad är en mänsklig rättighet och 
rådande situation strider mot FN:s 
Barnkonvention. Tillsammans med 
8 644 stockholmare vill vi att Stock-
holms stad snarast utarbetar en plan 
för att säkerställa att alla barn har ett 
stadigvarande boende, förebygger och 
stoppar vräkning av barnfamiljer och 
säkerställer att barn kan bo kvar också 
i andrahandsboenden om inget mer 
varaktigt finns att hitta. Namninsam-
lingen visar att vi är många som kräver 
en förändring, stort tack till alla som 
skrev på.

FÖRFATTAREN KAJSA GORDAN ANVÄNDER SKRIV- OCH LÄSUPPLEVELSER  
FÖR ATT HJÄLPA UNGA ATT SÄTTA ORD PÅ SINA TANKAR.

DÉN TILL SKRIVARKOLLO växte 
fram när Kajsa Gordan kom i 
kontakt med Lena Bergstedt på 
Unga Station, Stockholms 
Stadsmissions mötesplats för 
barn, unga och familjer, i 

samband med att Kajsas bok Om jag får 
stanna släpptes. 

- Jag har länge funderat på hur jag kan 
göra skillnad för ungdomar på Unga 
Station. Eftersom jag har stor erfarenhet 
av skrivarkurser med barn och ungdo-
mar på behandlingshem och special-
skolor, såväl som i vanliga skolan blev 
det naturligt att vi tillsammans kom 
fram till att arrangera ett skrivarkollo, 
säger Kajsa.

Upplägget på skrivarkollo är detsam-
ma som på Kajsas övriga skrivarkurser. I 
övningarna finns inga prestationskrav 
eller rätt och fel. Fokus ligger på att hitta 
glädjen i kreativt skrivande.

- Vi arbetar med korta, enkla övningar 
för att motverka skrivkramp och 
prestationsångest. Tjejerna skriver ner 
sina tankar och läser upp för varandra. 

Att framträda inför andra är viktigt och 
jag märker att de tycker om att lyssna på 
varandra. Men det är inget krav att läsa 
upp sina texter, alla skriver för sin egen 
skull, säger Kajsa.

Fördelarna med skriv- och läsupplev-
elser är många. Förutom att det påverkar 
språkutvecklingen och är en övning i att 
lyssna kan det öppna dörren för ett 
större läs- och skrivintresse. 

- Tjejerna får lära sig att dela med sig 
av sin historia till andra och att ta del av 
andras historier. Det kan öka ett sug hos 
individen att uttrycka sig i skrift. 
Förhoppningsvis upptäcker de en dold 
talang eller lust som de fortsätter att 
utveckla. Vissa lär sig att skriva för egen 
del, till exempel dagbok, medan andra 
ser möjligheten i att hitta på en egen 
historia, säger Kajsa och avslutar: 

- Min önskan är att tjejerna ska 
upptäcka att de kan uttrycka sig genom 
att skriva. Upptäcka att de kan sätta ord 
på sina tankar och på så sätt hitta lust 
och glädje. 

LYCKAT BESÖK AV  
KRONPRINSESSPARET

Kronprinsessan är beskyddare för 
Stockholms Stadsmission sedan 2010 
och har genom åren besökt flera av 
våra verksamheter. I februari besökte 
Kronprinsessparet vår fadderhemsverk-
samhet, där mötet med tre fadderhem 
gav insikt i varför de har valt att 
engagera sig och öppna sina hem för 
ensamkommande ungdomar. Familj-
erna delade också med sig av sina 
erfarenheter om hur det är att dela 
vardagen tillsammans, både oron och 
glädjen, vad det innebär att utöka 
familjen och framförallt vad det  
betyder för en ungdom att bli placerad 
i ett fadderhem.
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Kajsa inspirerar  
unga till berättande
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Författaren Kajsa Gordan tillsammans  
med kolloledaren Lena Bergstedt.
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Nils var 61 år gammal när han var tvungen 

att gå i förtidspension. Idag lever han på 

några tusenlappar i månaden och har  

anpassat sig till sin ekonomiska situation så 

gott han kan, och sover i ett tält. Svårast att 

bära är ändå ensamheten. På Stockholms 

Stadsmission och Mötesplats St Paul har  

han hittat gemenskap och återvunnit sitt  

människovärde.

ST PAUL  
HAR GJORT  
NILS TILL EN 
ÖVERLEVARE

FTER ETT HELT livs arbete 
inom restaurangbranschen, 
som målare, parkarbetare 
och med egen firma inom 
trägolvsanläggning var Nils 
tvungen att gå i förtidspen-

sion. Han ville inget hellre än att 
fortsätta arbeta, men insåg samtidigt att 
kroppen inte skulle orka längre. Med  
4 700 kronor i pension fanns inget annat 
val än att lämna sin lägenhet. 

- Då hyrde jag ett rum för 2 500 
kronor i månaden. I och med min 
förtidspension har jag inte rätt till 
bostadstillägg, men jag höll mig flytande 
ekonomiskt tills hyran höjdes. Det gjorde 
att jag kom till ett vägskäl. Om jag 
stannade och betalade den nya hyran 
hade jag svultit, jag hade inte haft råd 
med mat. Så jag tog beslutet att flytta ut.

Nils packade med sig det allra 
nödvändigaste som gick att bära och 
började sova utomhus eller på offentliga 
platser. Snabbt förstod han att klimatet 
på gatan i Stockholms innerstad är hårt. 
Istället sökte han sig ut till förorten och 

skogen med sitt tält, där han får vara ifred.
- Jag har anpassat mig till situationen. 

Ofta gör jag pilgrimsfärder. Jag har 
bland annat promenerat från Stockholm 
till Göteborg, Roslagsleden och Helsing-
borg till Göteborg. På sommaren njuter 
jag av att vara utomhus. Vinterhalvåret 
är värre. 

- För att klara mig under vintern 
skrapar jag ihop pengar till den billigaste 
biljetten till Portugal, där jag sover i mitt 
tält. Jag har inget annat val.

Inom kort fyller Nils 65 år. Det 
innebär att han får rätt till bostadstillägg. 

- Det kommer att göra stor skillnad 
för mig ekonomiskt. Jag kommer inte ha 
mycket att röra mig med, men jag 
hoppas att jag kan spara lite pengar så 
att jag kan fortsätta resa söderut när 
kylan kommer, trots att jag blir äldre.

ENSAMHETEN HAR VARIT en av de svåraste 
sakerna att hantera, men sedan Nils fick 
kontakt med Stockholms Stadsmission 
har han hittat stöd och gemenskap. Det 
började med att han gick till Bullkyrkan 

där han blev god vän med många. Sedan 
Mötesplats St Paul öppnade i januari i år 
har han besökt verksamheten regelbundet.

- Jag går ofta till St Paul på tisdags-
kvällar för en tallrik soppa och musik. 
Ibland också på söndagar. Personalen är 
varma människor som jag uppskattar att 
prata med. De hjälper mig om jag själv 
vill ha hjälp. Som exempelvis stöd i 
kontakten för att hitta någonstans att bo. 

Det som Nils uppskattar mest är 
stödet för att orka med sin situation  
– hjälpen att bygga upp sin styrka, 
egenmakt och sitt egenvärde. 

- Idag är jag långt ner på samhällstrap-
pan, jag är en fattigpensionär. Men utan 
Stockholms Stadsmission hade jag också 
varit väldigt ensam. Jag ser dem som ett 
stort stöd, och de ser att jag har blivit 
stark. Jag har blivit en riktig överlevare.

- St Paul är det jag saknar mest när jag 
är på mina vandringar. Det är många 
gånger som jag har suttit och längtat 
hem till gemenskapen på St Paul. 

TEXT: KAROLINA ISRAELSSON   FOTO: ANNA EK

E
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OM ST PAUL 
St Paul är en ny mötesplats vid Maria-
torget på Södermalm, som arbetar för 
att stärka besökarna och skapa ett 
mer inkluderande samhälle som byg-
ger tillit, förståelse och samhörighet. 
Här kan individer mötas oavsett ålder, 
ekonomi och livssituation. Besökarna 
erbjuds en lagad lunch, tillgång till  

ombud som hjälper till med exempelvis 
myndighetskontakter och livsberättar-
grupper med syfte att ge samvaro och 
ökad livslust för en bättre existentiell 
hälsa. Volontärträffar, seminarier och 
insamlingskonserter anordnas för att 
öka engagemanget i samhällsfrågor 
och för Stockholms Stadsmissions 
bärande idéer.

St Paul – en mötesplats för 
alla i hjärtat av Stockholm

ID MARIATORGET LIGGER  
St Paul, en levande 
mötesplats på Södermalm 
som drivs av Stockholms 
Stadsmission. Hit är alla 
människor, oavsett 

livssituation, välkomna för att ta del av 
verksamheter och aktiviteter som bygger 
tillit, förståelse och samhörighet. 

- Mötesplats St Paul är Stockholms 
Stadsmissions strävan att skapa en plats 
där människor kan mötas bortom alla 
osynliga murar som finns mellan 
människor och grupper i samhället. Vi 
eftersträvar en bredare verksamhet utan 
begränsningar i ålder, ekonomi eller 
livssituation, berättar Marika Markovits, 
direktor på Stockholms Stadsmission. 

Förutom att verksamheten ska ge 
människor en fördjupad förståelse för 
varandra, ska den stärka egenmakten 
hos deltagare genom att bidra med 
meningsfull och utvecklande sysselsätt-
ning. Mötesplats St Paul beräknar att ta 

emot ungefär 100 personer varje dag. 
Marika tycker att det har saknats en 

plattform för samhällsengagemang, där 
människor som vill mobilisera sig kring 
en samhällsfråga kan mötas; deltagare, 
givare, volontärer och allmänhet. Planen 
är även att skapa en arena för opinions-
bildande insatser i syfte att förmedla 
kunskap om social utsatthet. Inte minst 
en plats för att lansera Stockholms 
Stadsmissions egna återkommande 
rapporter om Hemlöshet.

HUR VIKTIG ÄR då verksamheten för 
Stockholms Stadsmission?

- Mötesplats St Paul ska vara vårt 
landmärke. En synlig och trygg plats i en 
avslappnande miljö. Dit alla som 
kommer är olika, men kan samsas och 
lära av varandra. St Paul är vårt bidrag 
till att nå FN:s 16:e mål för hållbar 
utveckling – att främja fredliga och 
inkluderande samhällen. 

INTERVJU MED MARIKA MARKOVITS 

TVÅ NYA DYGNET 
RUNT-VERKSAMHETER 
FÖR MÄNNISKOR I 
HEMLÖSHET
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Stockholms Stadsmission har tidigare 
drivit fyra olika verksamheter för 
människor i akut hemlöshet. Stadsmis-
sionens Center, Klaragården och 
Akutboendet för män respektive för 
kvinnor har erbjudit samma varma 
välkomnande och kvalitativa stöd, men 
på olika platser i Stockholm. För våra 
besökare har det bland annat inneburit 
att de varje eftermiddag tvingas gå från 
den dagöppna verksamheten till det 
akutboende där de ska sova  
under natten. 
 Under våren har vi istället inrättat 
två nya dygnet runt-verksamheter, 
BoKlara för kvinnor i hemlöshet på 
Södermalm och för män på Kungshol-
men. I de nya verksamheterna kan vi 
jobba mer sammanhållet med kvinnor 
respektive män. På båda ställena 
erbjuder vi bland annat akutboenden i 
singelrum. Att få stänga sin egen dörr 
och slippa dela rum med andra betyder 
mycket för alla som lever i akut hem-
löshet. Lokalerna har renoverats och 
inflyttning skedde under maj månad. 
Samtidigt flyttade Klaragårdens öppna 
dagverksamhet för kvinnor i hemlöshet 
till BoKlaras lokaler.
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NU BLIR DET ROLIGARE  

EFTER SKOLAN!

STOCKHOLMSG VA

I varje fall för ett barn som lever i fattigdom.

Du har nämligen fått ett gåvobevis värt 1000 kr.

Det räcker till en fritidsaktivitet under 1 termin.

Varje år hjälper vi föräldrar som är i behov av ekonomiskt stöd.

Genom vår fondverksamhet ger vi bidrag till alltifrån kläder och skor

till hyra och möbler. Men ofta handlar ansökningar om något så

viktigt som att kunna bekosta en fritidsaktivitet till sin
a barn.

Den här gåvan bidrar till att vi kan fortsätta med allt detta.

Tack!

Bernt har varit engagerad som volontär 
på Stockholms Stadsmission i över tio 
år. Nu på ålderns höst väljer han att 
testamentera sina tillgångar till organisa-
tionen. Läs Bernts berättelse om varför 
han tycker att Stockholms Stadsmissions 
arbete är viktigt och hur han kom fram till 
beslutet att stödja arbetet för ett mänskli-
gare samhälle på www.stadsmissionen.se. 

Artikeln hittar du under rubriken  
Testamentera.

Allt fler väljer att skriva in Stockholms 
Stadsmission i sitt testamente. Det är 
en gåva där din omtanke lever vidare och 
fortsätter att stödja arbetet för människor 
i utsatthet. Genom att testamentera en 
penninggåva, din bostadsrätt eller andra 
värdeföremål bidrar du till att hjälpa 
barn, unga och vuxna med akut hjälp och 
långsiktigt stöd. Ditt förtroende förvaltas 
med största omsorg och vi tillhandahåller 
en givargaranti.

TACK TILL DIG  
SOM STÖDJER OSS

BLI VOLONTÄR 
Hos oss kan du arbeta ideellt som volon-
tär med flera olika uppdrag och så ofta 
som det passar dig. Du kan arbeta med 
barn, unga och vuxna. Läxhjälp,  
cv-skrivning, matlagningskurs, tolkuppdrag 
eller samtalsstöd är några exempel på 
vad du kan bidra med. Kom på en av våra 
introduktionsträffar för volontärer.
  
Mer information hittar du på  

stadsmissionen.se/volontar

Har du frågor om testamentsgåvor?

Kontakta: Elisabeth Stuart | 08-684 230 56 | elisabeth.stuart@stadsmissionen.se

PRESENTER SOM  
GÖR GOTT
Letar du efter en present? Genom att köpa 
något av våra gåvobevis bidrar du till att 
fler kan göra sådant som de flesta av oss 
tar för givet, som att börja morgonen med 
en mättande frukost. 150 kronor räcker 
exempelvis till en ordentlig frukost för sex 
personer som lever i hemlöshet.  
 
Hitta fler gåvor för en mänskligare stad på 

stadsmissionen.se/gavoshop

DITT ARV KAN HJÄLPA  
FRAMTIDA GENERATIONER

GÖR ETT UNIKT OCH 
HÅLLBART VAL – VÄLJ 
SECOND HAND  
Intresset för second hand är stort och se-
dan februari har vi en ny butik i Sollentuna 
med unika plagg och ting.  
 I våra second hand-butiker kan du hitta 
ett brett sortiment av produkter samtidigt 
som du bidrar till kretsloppet genom att 
återanvända kläder och prylar som andra 
har skänkt. Möbler som du inte längre be-
höver tar vi tacksamt emot i Sätra, Sickla 
och på Hornsgatan/Mariatorget. 
 Överskottet från försäljningen går till 
arbetet med människor som vill närma sig 
arbetsmarknaden. 

Läs mer om våra butiker på  

stadsmissionen.se

Till er som skänker gåvor – stort tack!  
Ni gör stor skillnad för människor som 
lever i utsatthet.

STARTA EN  
INSAMLING

Vill du inte ha några presenter i år men 
ändå tycker att det är kul att bli uppmärk-
sammad på födelsedagen, eller ska du 
kanske springa ett lopp och behöver extra 
pepp? Starta en insamling och engagera 
dina vänner. Tillsammans kan ni bidra till 
ett mänskligare samhälle för alla.

1.   Klicka på ”Samla in pengar” på Stock-
holms Stadsmissions Facebook-sida.   

2.   Välj Stockholms Stadsmission som 
ändamål, vilket belopp du önskar samla 
in och hur länge du vill att insamlingen 
ska pågå. 

3.   Skriv några ord om varför du engage-
rar dig och välj en omslagsbild till din 
insamling. 

Nu kan insamlingen börja! 

Stort lycka till och varmt tack för ditt 

engagemang. 

Har du inte Facebook går det även bra  

att starta en insamling via  

insamlingsportalen BetterNow.

Årstaängsvägen 21c. Box 47073, 100 74 Stockholm. 08-68 42 3000. www.stadsmissionen.se

IKV LL BLIR DET MIDDAG!

STOCKHOLMSG VA

I varje fall för en familj som inte ens har råd med mat.

Du har nämligen fått en gåvobevis värt 300 kr. Det räcker

till en matkasse med det allra nödvändigaste för 1 barnfamilj

som har Stockholms Stadsmission som sista utväg.

I våra verksamheter ger vi stöd till människor i nöd.

Vi arbetar långsiktigt med rådgivning, nätverksarbete

och aktiviteter som ger nya krafter. Varje vecka

delar vi även ut värdecheckar så att föräldrar har

råd att handla mat till sina barn. Den här gåvan

bidrar till att vi kan fortsätta med allt detta.
Tack!

Årstaängsvägen 21c. Box 47073, 100 74 Stockholm. 08-68 42 3000. www.stadsmissionen.se

DET BLIR EN BRA MORGON!

STOCKHOLMSG VA

I alla fall för någon som lever i akut hemlöshet.

Du har nämligen fått ett gåvobevis värt 200 kr.

Det räcker exempelvis till en ordentlig frukost för 10 personer.

Varje dag är Stockholms Stadsmission sista utvägen för

människor som lever i utsatthet och hemlöshet. Vi erbjuder

tak över huvudet och det nödvändigaste för att få vardagen

att gå runt. Vi arbetar även långsiktigt med att ge människor

kraft och motivation att förändra sina liv. Den här gåvan

bidrar till att vi kan fortsätta med allt detta.

Tack!
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Vuxna har ett ansvar för egna 
men även andras barn

ARN HJÄLPER STINA att 
minnas sin egen barndom 
och det viktiga i livet. 
Hennes böcker riktar sig 
till de minsta, men även till 
vuxna. Inspirationen hittar 

hon i sin egen och andras uppväxt. 
- Jag har ett stort intresse för utsatthe-

ten och friheten som det innebär att vara 
liten. Jag upplever att det finns en 
skillnad mellan de 5–6 åringar jag möter 
idag, jämfört med när mina egna barn 
var i samma ålder i slutet 
av 90-talet.

Hon menar att skillna-
derna för barns förutsätt-
ningar idag är smärtsamt 
tydliga. 

- Min bild är att vi inte 
har lyckats bygga ett 
samhälle där alla har en 
plats. Jag har träffat flera 
hundra barn genom åren  
– på författarbesök och konstworkshops 
och vid besök på förskolor och bibliotek, 
i hela landet och i alla samhällsklasser. 
Det är så tydligt att det i varje barngrupp 
finns några som är extra intresserade och 
begåvade. Trots det ser man inte hela 
samhället representerat på våra konst-

INTERVJU MED STINA WIRSÉN 

Barnboksförfattaren och 
illustratören Stina Wirsén 
utgår ofta från barnens värld 
i sina böcker. Hon upplever en 
problematik i att vi inte har 
lyckats bygga ett samhälle där 
alla får en plats och tycker att 
alla människor har ett ansvar 
för nästa generation.

INTERVJU STINA WIRSÉN

högskolor några år senare. Vi måste 
satsa betydligt mer på att ge barnen 
samma förutsättningar, deras utbildning 
ska vara påkostad och jämlik redan från 
tidig ålder. 

VIKTEN AV ATT SKILDRA DET SVÅRA. I sina 
böcker vill Stina förmedla empati utan 
att förenkla, genom att klassiskt skildra 
gott mot ont. Hennes bok Liten, i ett 
samarbete med Brottsoffermyndigheten, 
är ett av flera exempel. Den lär ut att 

ingen vuxen får göra ett 
barn illa och att vuxna har 
ett ansvar – för egna men 
även för andras barn. Att 
vi måste orka se, ha mod 
och finnas till för alla barn 
i vår närhet. Boken ska 
även ge barn mod och 
kraft att berätta. 

- Det är en mänsklig 
rättighet att inte behöva 

vara rädd i sitt eget hem. Barn är 
fullvärdiga medborgare även om de inte 
får rösta förrän de är 18 år, säger Stina. 

EN ANNAN NYLIGEN utgiven bok är 
Historien om Bodri, en berättelse om 
förintelsen, där Stina står för illustratio-
nerna. Tillsammans med 95-åriga Hédi 
Fried, en kvinna som överlevt förintel-
sen, beskriver och förklarar hon för de 
minsta det som en gång hände. Boken är 
förpackad ansvarsfullt och syftar till att 
vi genom kunskap kan motverka att 
historien upprepas, men inte glöms bort.

- Självklart måste man vara varsam 
med den här typen av frågor, men barn 
behöver få veta. Det är ännu otäckare 
med de brottstycken av verkligheten som 
de utsätts för via nyheter och andra 
media. Hédi och jag har försökt förklara 
och beskriva på ett barnnära och 
begripligt sätt. Att censurera för mycket 
är fel, men vår bok är inget att sätta i 
händerna på ett barn för att sen själv gå 
och tömma diskmaskinen. Det är den 
vuxnes ansvar att finnas där. Historien 
om Bodri är en högläsningsbok, att läsa 
när barnet är redo, säger Stina. 
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Illustration: Stina Wirsén, Historien om Bodri
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Sommaröppet  
tack vare dig

Sommaren är för många en period att glädjas inför. 
Men när barnen går miste om skolans trygghet och 

gemenskap, och föräldrarna oroar sig över bristen på 
både tid och pengar, innebär sommaren istället  
ensamhet, stress och ångest. Tack vare dig och 

andra givare kan vi erbjuda våra deltagare  
värmande minnen att leva länge på.

Precis som resten av året arbetar vi på 
Stockholms Stadsmission även under 
sommaren för att minska utanförskapet 
hos unga, barnfamiljer, vuxna och äldre. 
Flera av våra verksamheter har 
sommaröppet och erbjuder möjlighet 
att ta en paus från vardagen med  
utflykter och kollo. 

Det kan handla om att barn och 
föräldrar får spendera en efterlängtad 
dag tillsammans på exempelvis 

Kolmården eller Gröna Lund. Eller att 
ett barn får paddla kanot och fiska på 
kollo, ofta för första gången någonsin. 
Det kan också handla om att unga tjejer 
får möjlighet att komma hemifrån och 
umgås med andra även under som-
maren, när skolan är stängd och 
kompisarna är bortresta.

Ett stort, varmt tack till dig som 
möjliggör sommaröppet och aktiviteter 
i våra verksamheter!

Stockholms Stadsmission

Årstaängsvägen 21C, Box 47073, 100 74 Stockholm
08-684 230 00, info@stadsmissionen.se
PG 90 03 51-8, www.stadsmissionen.se

Tack till våra huvudpartners som hjälper oss att göra Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla.

Pengarna från PostkodLotteriet går 

bland annat till Stockholms 

Stadsmissions verksamhet Unga 

Station och möjliggör att vi kan 

bedriva stödverksamheter för barn, 

föräldrar och ungdomar. 

Brandkontoret stödjer Stockholms 

Stadsmissions verksamhet Nattjouren 

– som varje dag arbetar med akuta 

insatser och för långsiktiga lösningar 

som leder bort från hemlöshet och mot 

mer stabila boendesituationer.

Wallenstam bidrar till Stockholms 

Stadmissions arbete för människor som 

lever i hemlöshet och stöttar oss i vårt 

mål att kraftigt minska hemlösheten i 

Stockholm. 

Utdelningen från GoodCause-företagen 

GodEl och GodFond går till Stockholms 

Stadsmissions verksamhet BoKlara och 

möjliggör både akuta insatser och 

långsiktigt förändringsarbete för de 

kvinnor som hamnat utanför i samhället.


