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Tomburkar och varma kläder
* Nyligen fick vi ett stort antal burkar som under sommaren samlats på Stiftsgår-
den. Sedan dessa passerat några olika pantmaskiner har vi nu en extra slant som 
vi kan göra inköp för. Stort tack!

* För en tid sedan fick vi besked om att vi kommer få ta del av ett mindre arv. 

Stort tack!


Detta är två exempel på gåvor som på olika sätt hjälper oss hjälpa.


En gåva betyder så mycket, heter det. Och det är sant.
Inte minst för Skellefteå Stadsmission. Utan församlingarnas, kyrkfolkets, kommu-
nens och allmänhetens stöd skulle vi inte klara oss. Gåvorna värmer hjärtat och är 
ett tecken på att många förstår att det vi gör är både viktigt och angeläget.

Just därför vågar jag be om något konkret - en gåva som bokstavligen kommer att 
skänka värme.

Hösten och vintern nalkas och temperaturen 
sjunker. Du har troligen redan hunnit plocka fram 
höstjackan och ett par vantar.  Men alla har det 
inte lika gott ställt. Varje höst och vinter delar vi ut 
varma kläder till människor som behöver det.

Varför inte titta i garderoben och se om du inte 
har varma plagg som du inte använder. Bättre att 
dessa får värma en medmänniska än att fortsätta 
vara hyllvärmare.

Begagnat är inget problem, men plaggen ska vara hela och rena. Precis som du 
själv vill ha dina kläder. 

Har du frågor så kontakta personalen, 070 - 363 28 02 (nytt telefonnummer)
	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 Pär Lindström, ordförande           
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Sommaröppet trots allt 
Det betyder mycket att ha någonstans att gå, få sin frukost, en 
kopp kaffe, och att vara en del av en social gemenskap. 

Dessa behov tar 
inte ledigt, inte 
ens i semesterti-
der.

Vi kunde även det-
t a å r u n d v i k a 
sommarstängning.


Det gick att få 
ihop bemanning 
under ordinarie 
personals tjänst-
ledighet/semester, 
men med begrän-
sat öppethållande 
under juli månad.


Den som gjorde det möjligt var Berit Lindkvist (bilden ovan). Tack för att du ryckte 
in och tog ansvar för frukostserveringen tillsammans med volontärer och några 
anställda från församlingar.

Även hämtningar av varor i butiker kunde fortlöpa, om än bara en gång i veckan. 
Något som även det varit betydelsefullt då vi kunde dela ut mat och andra varor 
till  våra behövande vänner.

 

Skellefteå Stadsmission är mycket viktig för våra besökare - hela året. Vi ser ock-
så att våra besökare är nöjda och glada över sommarverksamheten.


Så här i efterhand ser vi att det var olyckligt att all ordinarie personal var ledig 
samtidigt under några veckor, vilket vi ska undvikas ett annat år. Men staben med 
Berit och övriga i gänget skötte verksamheten med bravur och såg till att rädda 
morgnarna för åtskilliga av våra hungriga besökare.


Två stadsbesök med vår kaffevagn hanns också med under i juli månad. Under-
bemanning, pandemin och vädret satte sedan stopp för planerade utflykter.


Vi gläds åt att vi fanns till hands även denna sommar och tackar alla er som gjor-
de detta möjligt. Tack för er insats! 


                                                                             Magnus Hammega, föreståndare
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I skuggan av coronapandemin 

Covid -19 har slagit hårt mot stadmissionens verksamhet, men 
under hösten drar vi igång en del av gruppverksamheten igen.   

I våras upphörde all gruppverksamhet. Vår personal har fått lägga andra arbets-
uppgifter åt sidan och helt ägna sig åt vår mötesplats i St Olovsgården sedan 
våra duktiga volontärer tvingats ta paus.

Skellefteå stadsmission finns till för våra besökare och deras behov. Därför valde 
vi att efter en kort stängning åter öppna vårt kafé och fortsätta med frukost och 
lunchservering.

Förutsättning var att vi anpassade verksamheten efter Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.


Samma sak gäller nu när vi steg för steg försöker hitta sätt att samla våra olika 
grupper utan att för den skull utsätta deltagarna för onö-
diga hälsorisker. 


Ett exempel är vår kör, Together, som i dagarna samlas 
till övning i Equmeniakyrkan för första gången på  ett 
halvår.

Körsång är extra farligt ur smittsynpunkt eftersom man 
står tätt och sjunger. Men sitter man på en stol och det 
är långt mellan sångarna minskar risken påtagligt.


En uppskattad grupp som återuppstår är vårt anhörigstöd .Den vänder sig till den 
som har familjemedlemmar eller anhöriga som missbrukar eller som drabbats av 
psykisk ohälsa.


Den annons som vi använt oss av i sociala medier ser du här:
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   Stödgrupp för anhöriga/närstående 
4ll människor i missbruk/psykisk ohälsa 

Skelle;eå Stadsmission startar samtalsgrupper där man får hjälp och stöd i sin situa4on som närstående. Vi delar 
erfarenheter, pratar och lyssnar i en förtrolig miljö under åAa träffar. Allt kostnadsfriA! 
Start: Måndag 12/10 kl 17.30-19.00 
Plats: Skelle;eå Stadsmission, Sankt Olovsgården, kyrkogatan 6 
Läs mer på www.skelle;eastadsmission.se 
Anmälan 4ll info@skelle;eastadsmission.se eller 070-363 28 02 
Varmt välkommen! 

          
   

http://www.skellefteastadsmission.se
mailto:info@skellefteastadsmission.se
http://www.skellefteastadsmission.se
mailto:info@skellefteastadsmission.se
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Klarar ni ekonomin? 
Alla föreningar och ideella organisationer brottas med 
ekonomin. Skellefteå Stadsmission är inget undantag 
och den som följt vår verksamhet vet att ekonomin varit 
ett sorgebarn.

Vår förhoppning är att vi vid årets slut, trots corona-
pandemin, ska kunna redovisa ett bokslut utan större 
förluster. Hur det går återstår att se.


Allt tyder på att vi kommer att  kunna hålla kostnaderna 
i budgeten. Den svaga punkten på inkomstsidan är att 
de anslag som vi räknat med från kommunen, försam-
lingar och kyrkor ligger klart lägre än budget medan 
kollekter och gåvor håller ställningarna.


Att gå igenom listan med församlingar/kyrkor/förening-
ar som skickat in kollekter och gåvor gör mig både glad 
och tacksam. Till detta ska läggas de gåvor vi får in 
från privatpersoner. Tack!


Ni som har beslutat om stöd, men inte gjort inbetal-
ningen, får gärna göra det snarast möjligt.


Under hösten görs budgetarbetet i församlingarna inför 
2021. Det är kärvt, jag vet, men vi hoppas på och räk-
nar med fortsatt stöd för vårt arbete för  människor i 
utsatta livssituationer.

 

Jag vill passa på att upprepa vår uppmaning till att bli 
månadsgivare. Varje krona räknas.  Även en mindre 
summa blir en stor slant när månad läggs till månad. 


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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På spaning efter nya volontärer  

Pandemin har skakat hela samhället. Visat på brister men även på 
styrkor. Regeringen har sett de ideella organisationernas insatser 
och vill nu stärka deras möjligheterna att hitta nya volontärer. 


Skellefteå Stadsmission har via ett anslag från 
riksorganisationen Hela Människan fått möjlig-
het att anställa Hans Marklund, Skellefteå, 
som volontärsamordnare på deltid, 20 pro-
cent, under fyra månader.


Hans Marklund känner verksamheten väl och 
har jobbade på Skellefteå Stadsmission fram 
till pensioneringen för fyra år sedan.

- Som föreståndare hade jag dåligt samvete för 
att jag inte kunde ge volontärerna det stöd och 
utbildning som behövs, svara Hans Marklund.

Stadsmissionens volontärer gör viktiga praktis-
ka insatser i köket, hämtar varor med mera och projektet vill både fördjupa och 
vidga uppdraget som volontär. 
- Förhoppningen är att vi ska kunna utöka erbjudandet till den som vill engagera 
sig. Den som har  lämplig erfarenhet skulle kunna bli stödperson eller ledare i 
gruppverksamhet, säger han. 
- En annan sak som är viktig är hur vi kan uttrycka den uppskattning vi känner 
över volontärernas insatser.

De flesta av stadsmissionens besökare lever i någon form av utsatt livssituation. 
Vi vill stärka det som är positivt och livskraftigt hos varje individ.
Stadsmissionen arbetar med samtal, personligt stöd och grupper. Behoven är 
många och skiftande.
Därför behövs volontärer med olika kompetens som kan bredda arbetet.

 - Vi behöver fler frivilligt engagerade för att kunna tillgodose de behov vi ser. Vi är 
glada över det stöd vi får och ser fram emot resultatet av Hans Marklunds arbete, 
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-Stads-
mission-931626750265278/

Vi har även en hemsida. Klicka på länken:

http://skellefteastadsmission.se/

Skellefteå Stadsmission finns på Kyrkogatan 6, Sankt Olovsgården, Skellefteå.
Vår mötesplats är öppen måndag, tisdag, onsdag kl 08.30 - 13.00.

Du når oss på tel 0910-20 00 98 eller 070 - 363 28 02

Mejladress: info@skellefteastadsmission.se

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

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Mejla till par.lindstrom@onnesmark.se
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Magnus blir sjukskriven 
Vår föreståndare Magnus Hammega har länge väntat på att få sin höft opererad.
Med kort varsel har han blivit kallad till operation den 24/9. Katarina Larsson vikarierar 
under Magnus sjukskrivning, tre månader.

Behöver ni en grillvagn? 
Stadsmissionen har en grillvagn som inte an-
vänds längre. Den har dels en stekhäll (för 
hamburgare etc), dels en behållare för varm-
hållning av  tex varm korv.
Den är cirka två meter lång och står på hjul. Un-
dertill finns utrymme för gasol mm
Lämplig för förening eller församling.

https://sv-se.facebook.com/pages/category/Community/Skellefte%C3%A5-Stadsmission-931626750265278/
https://sv-se.facebook.com/pages/category/Community/Skellefte%C3%A5-Stadsmission-931626750265278/
http://skellefteastadsmission.se/
mailto:info@skellefteastadsmission.se

	Hösten 2020
	Så gör du

