
�   Skellefteå Stadsmission hösten 2019 
Vi vill börja med att tacka för allt det stöd 
som ges i form av gåvor och bidrag, 
förböner och insatser i övrigt. Ni som är 
medlemmar i Skellefteå   Stadsmission gör 
vår verksamhet möjlig och betyder väldigt 
mycket för våra vänner som finns på 
baksidan av vårt samhälle.

Med detta kvartalsbrev vill vi informera om 
vad vi gjort under sommaren och vad som 
kommer att hända i höst. Vid årsstämman i 
maj var ekonomin ett viktigt ämnet som 
diskuterades och då fick föreningen  även en 
ny ordförande, Pär Lindström, Bureå 

Dagar tillsammans som värmer 
Skellefteå stadsmission 
arrangerade i juli ett miniläger på 
Burträsk camping för sju av sina 
besökare. På programmet stod 
bland annat bad, frågesport, 
roddtur på Burträsket, grillning och 
promenader. 

- Sommaren i sig är ofta trevlig med 
både sol och värme men man behöver 
även lite solsken inombords, säger 
Henrik Johnsson, en av deltagarna.

 - Att man får vara med folk, att få 
träffa folk och umgås är bra. För 
många  kan sommaren även vara en 
tid av ensamhet.

Även Hans Lundahl (bilden) tänker i 
liknande banor.

-Det kändes verkligen toppen att få 
inbjudan och få chansen att resa iväg 
till ett trevligt utflyktsmål. Jag önskar 
att man kunde göra sånt här lite 
oftare. För det behövs.


- För den som kämpar med sina 
svårigheten är det bra att få vara 
tillsammans med andra, säger Hans 
Lundahl.

Vintertid bjuder Skellefteå Stadsmission in 
till en öppen verksamhet som riktar sig till 
missbrukare, personer med psykisk ohälsa 
och de som är ofrivilligt ensamma.

- Det är nu tredje året som vi har 
sommarverksamhet, berätta Katarina 
Larsson som tillsammans med Marja 
Nilsson svarar för aktiviteterna.

Förutom miniläger bjuder man in till små 
utfärder i omgivningarna, bad, fiske eller 
minigolf, allt utifrån de önskemål som 
besökarna har.

-Vi ser att behovet av vår verksamhet finns 
året om. Vi arbetar med knappa resurser 
och därför har vi valt att bjuda in några av 
besökarna till ett miniläger för att vara 
tillsammans under två dagar.

Lägrets koncept  var lika enkelt som 
uppskattat.

- Deltagarna kunde välja aktiviteter man 
själv gillar att göra, som regel tillsammans 
med någon annan, och sedan samlades vi 
till gemensamma måltider och pratade, 
säger Katarina Larsson.




Volontärer bjöd på värmande gemenskap

- Att finnas med i ett 
sammanhang är viktigt. Att 

räknas med stärker människan, säger 
Katarina Larsson, ansvarig för 
sommarens verksamhet vid 
Skellefteå stadsmission.


Utöver den ordinarie verksamheten i 
Stadsmissionens lokaler i St 
Olovsgården, med frukost och lunch tre 
dagar i veckan, har man gjort ett antal 
utflykter med åtta till tjugo deltagare per 
gång. Man har besökt bland annat 
Strandudden, Tuvagården, minigolfen 
samt Byske och Piteå. Dessutom har ett  
miniläger ordnats i Burträsk.


Tack vare inkomster från en loppis i 
början av juli har  sommarens utflykter 
kunnat finansieras. Den öppna 
verksamheten har haft mellan 85-115 
deltagare varje vecka.


Vi jobbar med små medel men även en 
enkel sak som en utflykt har stor 
betydelse för många av vara besökare. 
Det stärker självkänslan och utökar det 
sociala nätverket, säger Katarina.


Micke tackar Kerstin och Svenne för 
deras gästfrihet och omsorg för 
Skellefteå Stadsmissions besökare och 
för en härlig utflykt till Strandudden, 
Boliden.

Ökat missbruk och hemlöshet är välbekanta 
fenomen under sommarhalvåret. För många  
innebär det en ökad press i en redan utsatt 
levnadssituation samtidigt som kommuner 
och hjälporganisationer går ner i varv. 


- Vi ser att vår verksamhet ibland är direkt 
livsavgörande och den gör stor skillnad för 
många av de som har extra behov av stöd, 
säger Magnus Hammega, Skellefteå 
stadsmissions föreståndare.


    

Arbetet med utsatthet kan aldrig ta ledigt, 
behovet är dessvärre konstant, konstaterar 
han. Sommarens verksamhet har fungerat 
utmärkt. Vi har otroligt duktig personal som 
lägger ned både själ och hjärta i arbetet.


-Vi har också fantastiska volontärer som gått 
in och stöttat. Våra volontärer är för övrigt 
avgörande för att få allt att fungera även övrig 
tid.

- Utan dem skulle Skellefteå 
Stadsmission ha svårt att arbeta 
som vi gör nu när ekonomin är 
så ansträngd, säger Magnus 
Hammega.

Du som tar emot vårt informationsbrev - sprid det i din församling, till anställda, förtroendevalda och intresserade



Händelserik höst på stadsmissionen

I höst är det mycket som händer hos oss på Skellefteå Stadsmission. 

Ett litet axplock:


- Samtalsgrupper startar i oktober – dels en stödgrupp för närstående 
till människor i psykisk ohälsa/missbruk men också en samtalsgrupp för 
människor som finns i olika drogbehandlingsformer.


- Föreläsningar. Leif Johansson talar den 2 oktober kl 12 om ”beroendet 
och förståndet”. Alla är välkomna till våra föreläsningar i St 
Olovsgården.


- Senare i höst kommer polisen i Skellefteå och ger sin bild av 
drogsituationen i Skellefteå. Även Spelmissbruksgruppen kommer hit 
och delar med sig av den problematiken.


- ”Together”, vår egen sånggrupp, är i full gång, tränar varannan torsdag 
kl 13 i Equmeniakyrkan. Kören går alldeles utmärkt att boka, gärna i 
samband med information om Skellefteå Stadsmission i olika 
sammanhang.


Styrelsen arbetar målmedvetet för få rätsida på ekonomin. Ett stort underskott 
gör att behovet av intäkter från  våra medlemmar och sponsorer fortsatt är 
mycket stort. Styrelsen vill teckna treårskontrakt med medlemmarna/
församlingarna i syfte att få kontroll och översikt över kommande intäkter.


Vid kollekter, insamlingar - tänk på Stadsmissionen när ni har samlingar och 
möten av olika slag. Det behövs tillskott till kassan och alla bidrag är mycket 
välkomna! Vi behöver också förböner.


Till sist - vi kommer gärna ut och informerar om vårt arbete. Vi är tillgängliga 
för er i de flesta sammanhang, även i gudstjänstlivet. 


Väl mött – och Guds frid till er alla!


Magnus Hammega, Föreståndare


Pär Lindström, Ordförande


Vid årsmötet valdes dessa personer till styrelse 
för Skellefteå Stadsmission: 

Pär Lindström,Bureå församling, Mathias 
Dievert, Frälsningsarmén, Mats Philipsson, 
Skellefteå landsförsamling, Robert Koss 
Ersmarks EFS, Hans Stenberg, St Olov, Olov 
Andersson, Pingstförsamlingen, Peter Eriksson, 
Pingstförsamlingen samt ersättaren Christer 
Feldt, St Olov, Kerstin Lidman, Kågeträsk EFS.

Besök oss gärna på Kyrkogatan 6, Sankt 
Olovsgården, Skellefteå. Öppet måndag-onsdag 
08.00-13.00. Andra tider enligt ök.

Tel 0910-20 00 98, 070-363 28 22 


Swisha 123 653 88 54  eller besök vår hemsida 
och ge en gåva! 

                                     Bankgiro  5569-9649





