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Utsattheten tar inte semester 
Vad vet vi om morgondagen? Ingenting. Inte minst i dessa pandemi-tider.

Vi har nog alla sett tavlan eller bonaden med texten: 

”Gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett, men idag hjälper Herren. 

Det låter som ett bibelcitat, men är 
det inte.

Men här  finns en stor respekt för 
din och min historia, men framför 
allt att Gud vill ge oss kraft och 
mod att leva i det som idag är din 
och min vardag - oavsett hur den 
ser ut.

 

Skellefteå Stadsmission arbetar på 
de lokala kristna församlingarna 
och kyrkorna uppdrag med diako-
nalt arbete . Tack vare församling-
arnas stöd kan vi fortsätta att vara 
en öppen och stärkande gemen-
skap för människor i utsatta livssi-
tuationer.


Covid -19 har skakat om vårt samhälle och vår värld. I februari hade alla hört talas 
om sjukdomen, men ingen av oss förstod vidden av av vad som skulle komma att 
ske.  Självklart har även Stadsmissionen drabbats, på flera olika sätt dessutom.

  

Det hårdaste slaget är att våra oumbärliga volontärer tvingats stanna hemma av 
hälsoskäl. De allra flesta är pensionärer, och tillhör alltså en riskgrupp.  All grupp-
verksamhet har ställts in,  och vår personal har verkligen fått slita för att vi ska 
kunna hålla igång den lika uppskattade som nödvändiga frukosten/lunchen på vår 
mötesplats i St Olovsgården.


Vi håller öppet hela sommaren. Mer info om det på sista sidan. Den 24 augusti 
återgår vi till våra vanliga öppettider, måndag-onsdag, kl 08.00 - 13.00.

	 	 	 	 	 	 	 	 Pär Lindström, ordförande           
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Våren och coronaeländet 
Självklart har den rådande pandemin fått återverkningar även för 
Skellefteå Stadsmission.  
Många av besökarna, likväl som de flesta av volontärerna, befinner sig i olika 
riskgrupper och har av givna skäl hållit sig på hemmaplan. 

- Vi var snabba på att vidta åtgärder för att minska smittspridningen i samhälle 

för vi ville absolut inte ha smitta eller smittbärare i verksamheten, säger före-
ståndare Magnus Hammega.


Kaféet stängdes under några veckor då stadsmissionen övergick till att i ST 
Olovsgårdens foaje lämna ut frukostpaket, lunchlådor samt matvaror/kläder.

Det visade sig inte fungera. Besökarna samlades i grupper utanför, i kyrkan eller 
på andra ställen.

Beslut togs därför om att åter öppna kaféet.


- Vi införde hårda regler om att hålla avstånd till varandra, handhygien, och andra 
åtgärder för att hålla borta smittan. En stol från varje bord tog bort för att man 
inte ska kunna sitta så nära varandra. 


- Allt har fungerat över förväntan. Våra besökare har hanterat allt på ett fenome-
nalt sätt och alla ställer helhjärtat upp på de regler vi infört, fortsätter Magnus.


Den sociala samvaron betyder mycket och glädjen var stor när dörrarna åter lås-
tes upp och man på nytt kunde samlas till lunch eller ta en kopp kaffe. 
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Men arbetet är långt ifrån tillbaka till det normala. Frukosten är förberedd på mor-
gonen när besökarna kommer. Vi serverar var och en inplastade mackor och kaffe 
eller te, lunchen serveras vid bordet och utlämning av varor sker utan att trängsel 
kan uppstå.

Verksamheten har på grund av coronapandemin tvingats minska till det absolut 
mest nödvändiga. Inga läger har kunnat genomföras och utflykterna har blivit fär-
re.

Det är inte längre möjligt att skjutsa besökare i bilar för att nå våra vanliga ut-
flyktsmål. Det har också varit nödvändigt att ställa in de föreläsningar som plane-
rat. Även våra studiecirklar och körverksamheten ligger nere tills vidare.


	                            Bild från utflykt till grillplatsen vid Erikslid den 29 maj. 

Skellefteå Stadsmission har i skrivande stund inte haft något känt fall av smitta, 
så åtgärderna har så här långt varit lyckosamma. 


Och man har trots allt kunnat bistå många behövande med mat och kläder även 
om arbetet inte kunnat genomföras med full kraft. 


- Corona-pandemin har satt verksamheten på sparlåga och halverat besökaran-
talet. Mest glada är vi över att vi kan ha öppet på vår mötesplats. Gemenska-
pen där är viktig och betyder mycket för så många. Enbart den är en källa till 
god hälsa, att ha någon att prata och umgås med, avslutar Magnus Hammega
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Kollekter minskar 
men gåvorna ökar 

Det är ingen hemlighet att Skellefteå Stads-
mission har haft en svag ekonomi. 
Tack vare ett starkt stöd både från försam-
lingar och allmänhet står vi  bättre rustade 
än för bara ett år sedan. 

En konsekvens av att gudstjänster och möten ställs in 
är att  de för stadsmissionen så viktiga kollekterna  
minskar. Glädjande nog vägs en hel del av tappet upp 
av gåvor från privatpersoner. Stort tack!

Inte minst har kyrkor, församlingar och EFS-föreningar 
har tagit beslut om anslag till vår verksamhet vilket gör 
att det ekonomiska läget har stabiliserats.


Corona-pandemin har lärt oss att förändringar kan 
komma snabbt.

Vi kommer att göra allt för att fortsätta hjälpa utsatta 
människor på hemmaplan - även under rådande om-
ständigheter. Men för att klara det behöver vi ditt stöd. 


Varje krona räknas. Du som följt myndigheternas råd 
och sitter hemma, hjälp oss hjälpa. Bli månadsgivare.

Du som tänkt tanken. Gör nu slag i saken. Bli månads-
givare.

Skänk en slant stor eller liten. En gång är bra, månads-
gåva  ännu bättre.


I spalten här intill kan du läsa mer om hur du kan bli 
månadsgivare via din internetbank.

Skellefteå Stadsmission är en del av riksorganisationen 
Hela Människan. 
På hemsida helamanniskan.se/skelleftea/ kan du enkelt 
ge en engångssumma eller till exempel bli månadsgiva-
re (50 kronor) via sms.

Information finns även på skellefteastadsmission.se

Pär Lindström, ordförande
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Så gör du 
Gå in på din inter-
netbank. Klicka dig 
fram till funktionen 
”stående överföring” 
eller motsvarande. 

Markera från vilket av 
dina egna konto du 
vill göra en överfö-
ring. 

Skriv in clearing-
nummret 6265 (Han-
delsbanken) och kon-
tonr. 336 637 608. 

Ange den månatliga 
summa du vill överfö-
ra. 

Skriv ditt namn i 
meddelanderutan el-
ler bara ”månadsgå-
va”. 

Vill du ha info? 

Mejla till givare@skel-
lefteastadsmission.se 
så får du vårt info-
blad 4 ggr/år. 

Tack för din gåva! 

http://helamanniskan.se/skelleftea/
http://skellefteastadsmission.se
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Friade våren med grillade parisare
Visst går det att fira årens ankomst även dessa Coronatider - 
om man håller avstånd. 

Vid lunchtid 
på valborgs-
mässoafton 
plockades 
gasolgrillen 
fram vid Skel-
lefteå Stads-
mission

Snart spred 
sig en härlig 
doft från de 
parisare som 
grillades på 
uteplatsen vid 
St Olovsgår-
den. 

- Det var både 
gott och lyckat. Alla var  väldigt glada och nöjda, säger föreståndare Magnus 
Hammega.

Solen sken och värmde de 30-talet besökare som slutit upp kring det enkla ar-
rangemanget.

Parisarna gick åt som smör i solsken och det blev inte många över när alla hade 
mätta magar. En del åt en, andra åt två och några åt tre stycken.

- När allt var klart och vi packat undan försvann solen och värmen med den, be-
rättar  föreståndare Magnus Hammega.


Bröd och parisare hade till firandet hade skänkts av ICA Kvantum/Pågen och  
Nyhléns & Hugosons.
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Enkla aktiviter i vårt närområde 

Sommaren är här och med den också semestrar och ledigheter, inte minst för 
Skellefteå Stadsmissions personal. Beslutet att ändå ha öppet Skellefteå Stads-
mission under sommaren togs tidigt eftersom vi så tydligt ser att vi behövs året 
runt.

Utsattheten tar inte semester. Verksamheten behövs även under sommaren.


Ett stort arbete har lagts ned på att försöka lösa bemanningen under dessa kritis-
ka veckor då övrig personal är på välbehövlig ledighet eller på tjänstledighet.

 

Allt har emellertid kuggat i och med hjälp av församlingar, volontärer och en ti-
manställd, Berit Lindkvist, har ett schema kunnat läggas.


Skellefteå Stads-
mission har mellan 
13/7  och  5/8 att 
begränsade öppet-
tider. 

Måndag till onsdag 
serveras frukost kl 
08.30-11.00,  vilket 
också är vår öppet-
tid.

Vecka 34 har vi 
stängt, men öppnar 
igen den 24 au-
gusti. 

	 	 Bild från förra sommarens utfärd till Strandudden, Boliden 

Ingen hämtning av varor från butiker sker under dessa veckor, vilket innebär att 
våra möjlighet att lämna ut matkassar eller matlådor kommer att vara begränsad.


Stödsamtal och själavård kommer dock att vara en given del av verksamheten 
även under denna period.


 – Frukosten och samvaron är det viktigaste liksom möjlighet att vid behov få ett 
personligt samtal. Vi kommer emellertid att försöka oss på någon utflykt eller an-
nat trevligt under sommarveckorna. Lite beror på vädret också, men något extra 
blir det alldeles säkert vid några tillfällen. 


– Vi siktar på några enkla aktiviter i vårt närområde, eftersom det är trevligt att få 
bryta av vardagen med något annat, vilket vi ju hoppas på att kunna göra ibland, 
säger föreståndare Magnus Hammega.
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Sist men inte minst … 

Besök gärna vår Facebooksida. Den är öppen för alla. Där lägger vi ut aktuell

information.

 

Klicka på länken:

https://sv-se.facebook.com/pages/category/Community/Skellefte%C3%A5-
Stadsmission-931626750265278/

Vi har även en hemsida där du hittar det mesta om Skellefteå Stadsmission.

 

Klicka på länken:


http://skellefteastadsmission.se/

Skellefteå Stadsmission finns på Kyrkogatan 6, Sankt Olovsgården, Skellefteå 

Du når oss på tel 0910-20 00 98. 

Mejladress: info@skellefteastadsmission.se 

SWISHA 123 653 88 54  eller besök vår hemsida och ge en gåva!  
Bankgiro  5569-9649
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