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JULEN 2020 
Det blir jul i år också - trots allt 

När vi om några veckor firar jul kommer många av oss inte a6 kunna samla 
släkt eller nära och kära som man normalt brukar göra. 
På grund av coronapandemin ser vår verklighet ut så här just nu verklighet 
nu, och det får vi allt snällt förhålla oss @ll, inte minst av hänsyn @ll 
varandra. 
SkelleCeå Stadsmission har som tradi@on a6 fira en rejäl jul  @llsammans 
med många som har suDt ensamma på julaCon. Förra året samlades runt 
160 personer för a6 få del av julens budskap men även god julmat, 
julmusik, julklappar, julevangeliet och allt som hör julen @ll. 
Men det var då det. 
Det är med stor sorg i hjärtat som vi konstaterar a6 vi i år inte kan bjuda in 
@ll SkelleCeå Stadsmissions tradi@onella och uppska6ade julfirande. 

Vi hjälper på hemmaplan 1

Bild från fjolårets  
julbord vid julfirande i 
St Olovsgården
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Vi följer myndigheternas direk@v och kommer a6 
göra allt vad som står i vår makt för a6 våra 
besökare/medlemmar ända ska kunna få fira jul - 
om än under andra former. 
 Vår ”plan A” är a6 ha öppet måndag, @sdag och 
onsdag under julveckan (julaCon är på torsdagen). 
Då ska vi ha lite julklappsutdelning, förhoppningsvis 
kunna äta lite julmat @ll lunch och ha lite 
julstämning i all anspråkslöshet.  
Det blir lite enklare och med begränsat antal 
besökare – medlemmar har förtur, men ändå något 
i alla fall. 
Vi kommer också a6 ha möjlighet a6 skicka med 
lite julmat hem @ll de som behöver. Matlådor 
kommer a6 förberedas. 
De6a självklart under förutsä6ningen a6 corona-
läget i samhället @llåter a6 vi kan ha öppet vår 
mötesplats.  
”Plan B” är a6 vi  under måndag-onsdag ordnar så 
a6 våra medlemmar och behövande kan komma 
hit och hämta julklappar och julmatlåda. 
  
Vi hoppas ändå kunna bidra @ll en välsignad jul om 
än gemenskapen de6a år kan få stryka på foten. 
Vi hoppas också a6 SkelleCeborna likt @digare år 
fortsä6er i sin anda av generositet och skänker julklappar @ll vår verksamhet. 
Det är många som inte får några klappar eller inte har pengar a6 köpa klappar . 
För oss är det en stor förmån och glädje a6 kunna förmedla en julgåva @ll dessa. 
Något som inte skulle fungera utan stora insatser från vår omgivning. 

Vi tar tacksamt emot inslagna julklappar som vi då delar ut. 
Vill du skänka en klapp kan du göra på följande vis: 

  * Köp en sak @ll familj/dam/herr/ 
  pojk eller flicka 
 * Slå in paketet 
 * Märk paketet med vem den är  
  ägnad @ll (se ovan) och ange   
  eventuell storlek 
 * Lämna på Sankt Olovsgården   
  (nedanför stadskyrkan) i foajén. 
  
  Har du frågor så ta gärna kontakt  
  tel 0910-20 00 98, 070-363 28 22  
  eller mejla @ll    
  info@skelleCeastadsmission.se 
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Volontärer gör en 
viktig insats. Även i år 
kan vi behöva en 
hjälpande hand. 
Bilden är från 2019.

”Vi hoppas ändå att 
kunna bidra till en 
välsignad jul om än 
gemenskapen detta 
år kan få stryka på 
foten.” 

mailto:info@skellefteastadsmission.se
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Möten som hjälper anhöriga 
- De%a är ingen,ng jag kan prata med vem som helst om, men här träffar jag dem som 
förstår . 
Så berä%ar en av deltagarna i Skelle@eå Stadsmissions anhöriggrupp. 

 Katarina Larsson, SkelleCeå Stadsmission, är en av de som leder gruppen 
- Vi möter människor med missbruk och psykisk ohälsa i vår verksamhet, och vi vet a6 
även deras familjer drabbas. Därför har vi startat anhöriggrupper. 
Icol hade Stadsmissionen en anhöriggrupp som träffats dag@d och en annan som träffats 
kvälls@d. 
- Det var så bra  a6 jag ville fortsä6a, säger en av deltagarna. Jag känner mig verkligen 
stärkt av det här. 

Deltagarna i en anhöriggrupp träffas en gång i veckan. Inför varje träff läser deltagarna ur 
en bok som innehåller konkreta exempel och frågor a6 fundera och samtala kring.  

Vi hjälper på hemmaplan 3



Skellefteå Stadsmissions nyhetsbrev 23 november 2020

- Deltagarna har oCa, och under många år, levt under pressade förhållanden, känt skuld, 
skam och på olika sä6 blivit medberoende, säger Katarina Larsson. 
- Vi vill stärka jaget som oCa förminskas och blivit en del av den sjukes värld. Det handlar 

om a6 bryta maktlösheten och kunna leva si6 eget liv. 

Samtalen i gruppen påverkar 
både tanke och 
förhållningssä6, som startar 
en process. Därför samlas 
man en gång i veckan under 
å6a veckor. 
- Man får jobba med sig själv. 
Vi möts i ögonhöjd där både 
ledare och deltagare delar 
med sig av sina erfarenheter, 
säger Katarina Larsson. 

Det engagerade och 
personliga mötet är det som 
deltagarna uppska6ar mest. 

- Jag har varit på enskilda 
samtal både hos lands@nget 
och kommunen. Det kanske 
passar andra, men mig har 
det ge6 så mycket mer a6 få 
prata med de som har 
liknade erfarenheter. Jag har 
få6 handfasta @ps på hur jag 
kan tänka och göra, säger en 
annan av deltagarna. 

Deltagarnas familjesitua@oner skiljer sig åt liksom deras anhörigas beroende/
sjukdomshistoria. Men gemensamt är deras erfarenhet av a6 tyngas av det man inte kan 
berä6a, därför a6 ingen förstår. 

- Bäst är a6 kunnat ändra på mina tankar. A6 älska livet som det är och a6 göra det bästa 
av det, säger en av deltagarna. 
- När jag går från våra träffar brukar jag känna mig lä6ad och ler också när jag tänker på 
hur vi skra6at @llsammans. 
                                           Pär Lindström 

Vill du veta mer om våra anhöriggrupper? Vill du var med?  
Ring Katarina eller Maria, tel 070-363 28 02 
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Julgläde via Swish 

Nu drar vi igång vår 
julkampanj. Den kommer 
att gå på Facebook och på 
några av Skellefteås 
digitala reklamskyltar. 

- Vi riktar oss till de som 
traditionellt inte tillhör våra 
givare, säger Pär 
Lindström, ordförande för 
Skellefteå Stadsmission.  

Kampanjen uppmanar till 
att skänka pengar till julmat 
eller till julklappar. 

Kampanjen är en julgåva 
från Grit Media i Skellefteå. 

Har du haft covid ? 

Vill du göra en insats för 
andra? Vill du göra en 
insats för Skellefteå 
Stadsmission? 
På grund av pandemin har 
nästa alla volontärer tagit 
en paus. 
Vi behöver dig!  
Kontakta Magnus, 070- 
363 28 22 

Grus i maskineriet 

Det projekt som Hans 
Marklund leder, med syfte 
utveckla, stödja och utöka 
Volontärmedverkan har 
tvingats slå av på takten på 
grund av covid -19.  
Arbetet fortsätter även 
under 2021.

Aktiv höst i skuggan av 
den förlamande pandemin 
  
Självfallet har coid-19 påverkat vår vanliga verksamhet. För oss 
är det vik@gt a6 ända fortsä6a a6 på olika sä6 stärka våra 
besökares hälsa och välbefinnande. 

Stadsmissionen är en del av SkelleCeå kommun satsning 
"Passion för livet". Projektet syCar @ll a6 ge våra äldre ak@vare 
fri@d och därmed högre livskvalitet. Man vill skapa 
förutsä6ningar för gemenskap och samvaro, oCa med hjälp av 
föredrag eller ak@viteter.  

I oktober höll Birgi6a Kågström e6 
föredrag på temat "Blommors språk", 
självklart under coronasäkra 
förhållanden. 
Birgi6a tog si6 avstamp från Guds 
trädgård och med Bibelns hjälp 
berä6ade om  blommor och dess 
innebörd. Deltagarna fick säkert med sig 

en hel del tänkvärt från de6a föredrag. 
E6 stort tack @ll Birgi6a som delade med sig av sin livsvisdom 
och sina tankar. 
  
Vi har också haC besök av AA , Anonyma Alkoholister, som 
berä6ade om sin verksamhet här i SkelleCeå. De två 
föreläsarna bjöd frimodigt på sig själva och sina 
livserfarenheter.  
AA informerade om arbetet och hur de kan hjälpa människor 
som hamnat i missbruk. 
Sammankomsten var hjärtlig och informell vilket gjorde a6 
samvaron var trevlig och avslappnad. 
Shervin Ahmazadeh från styrelsen (@llika från restaurang 
Valen@no) hade ordnat med mat, vilket var mycket uppska6at. 
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Ullykter av olika slag är e6 stående inslag i vår verksamhet. På grund av 
coronasmi6an har vi inte kunnat samåka bil @ll våra ullyktsmål. Men några 
ullykter har ändå kunnat genomföras under hösten.  Man har då helt enkelt få6 ta 
sig själv @ll vårt ullyktsmål, vilket har fungerat rik@gt bra. 
Många ulärder har gå6 under temat "Passion för livet". 

E6 axplock kan se ut på följande vis: 

* Korvgrillning vid "Rosa Huset" var e6 välbesökt evenemang. Huset ligger 
längst ut på Östra Nygatan, in@ll Järnvägsleden, och har en inbjudande 
grillplats som vi få6 @llgång @ll. Platsen ligger mycket vackert  in@ll 
SkelleCeälvens s@lla flytande va6en. E6 trevligt ställe a6 äta lunchkorv på! 

* Skogsullykt på "Mineralleden". En vandringsled med start i 
Stämningsgården och vidare mot Varuträsk. Lite bär- och mossaplock för 
de största entusiasterna. 

* Skogsullykt ovanför Travbanan  –  en upplevelse även här för bär- och 
mossaentusiasterna. 

* Promenader i omgivningarna, bland annat runt broarna i stan. Här ingick 
även matning av fåglar vid älvkanten.      

           Magnus Hammega 
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 Ekonomi och pandemi rimmar illa 

Pandemin slår inte bara mot hälsan utan även mot samhället i stort, mot den lilla 
människan, mot företag och ideella organisa@oner. 
SkelleCeå Stadsmission är inget undantag. Vi lever på anslag, gåvor och kollekter. 
När människor inte längre samlas, när gudstjänster och föreningsmöten ställs in 
minskar möjligheten a6 skänka en slant @ll stadsmissionen.  
Det kan kanske tyckas obetydligt men uteblivna kollekter innebär för oss kraCigt 
minskade intäkter. December är vår vik@gaste inkomstmånad. På många håll brukar 
man @ll exempel ta upp en gåva @ll Stadsmissionen vid olika julkonserter.  

Till de församlingar/föreningar som avvaktat med a6 betala ut anslag vill vi 
uppmana er a6 göra slag i saken.  

Vill du stödja oss med e6 bidrag, eller a6 samla in en 
julgåva i det sammanhang där du finns så går det 
alldeles utmärkt . Använda an@ngen bankgiro eller 
swish. Varje krona som kommer in har stor betydelse. 
  
Även om allt tyder på ekonomisk förlust i år vill vi 
tacka för allt stöd vi får. Vi skulle inte kunna driva 
SkelleCeå Stadsmission utan det engagemang som 
finns runt i våra bygder.  
Stort tack för gåvor, bidrag, prak@sk hjälp, förböner 
och en hel del annat från församlingar, organisa@oner, företag, privatpersoner, 
kommun, volontärer med flera. 
Ni är helt enkelt avgörande! 
  
Guds välsignelse @ll er alla som håller oss uppe! 

      Magnus Hammega, föreståndare och präst 

Har du frågor kan du gärna ta kontakt med oss: 
info@skelleCeastadsmission.se 
0910-20 00 98, 070-363 28 22 

Gåvor, stora eller små: Bankgiro 5569-9649 eller Swish 123 653 88 54.  
Skriv gärna ”gåva” på din inbetalning. 

Vi hjälper på hemmaplan 7

mailto:info@skellefteastadsmission.se


Skellefteå Stadsmissions nyhetsbrev 23 november 2020

 Frukost och lunch flyttar utomhus 

- Behovet är lika stort, 
med eller utan pandemi.

Det säger Magnus 
Hammega, föreståndare 
för Skellefteå 
Stadsmission.

Lärdomarna av panedmin 
kommer att vara många. 
Men en sak visade sig 
tydligt redan i våras.
- Vi har en stor grupp 
besökare som är beroende 
av det stöd och den hjälp vi 
kan erbjuda, inte minst vad 
gäller mat, säger Magnus 
Hammega.
Den som köper ett 
personligt årsmedlemskort 
för 150 kronor får gratis 
frukost och kan även få köpa lunch till subventionerat pris. Stadsmissionen håller öppet 
tre dagar i veckan.
- En av besökarna sa att om inte vi fanns så skulle han inte klara sig, ”jag skulle svälta 
ihjäl”. Det här ett kvitto på att vi behövs.
- Det är så det ser ut här i Skellefteå, tyvärr. Men det är så det är.

För att minska på risken för smittspridning stängde Skellefteå Stadsmission sin 
mötesplats på St Olovsgården den 24 november. Men besökarna kan ändå få både  
frukost och lunch.
- Vi har flyttat ut och tar emot våra vänner utanför entrén, säger Magnus Hammega. 
Första dagen var det ett 20-tal personer som hämtade frukostpaket , vi sålde lunchlådor, 
och lämnade ut matkassar.
Besökarna har visat förståelse för stängningen, som kommer att pågå fram till den 7 
december.
-Sedan får vi se om det går att öppna igen. Mat är viktigt, men den gemenskap som man 
finner här upplever många som ännu viktigare. Det är den man kommer att sakna mest, 
berättar Magnus Hammega.
 
Upplevelsen av att stadsmissionens besökare behöver det stöd de kan få här bekräftas 
av statistiken. Under augusti, september och oktober sjönk besökarantalet bara med 13 
procent och vad gäller antalet serverade luncher sjönk det med 25 procent under 
september och oktober jämfört med samma månader i fjol.
Många av besökarna ingår i olika riskgrupper och tappet bland lunchgästerna kan 
förklaras av att en del dessa valt att utebli då man klarar mathållningen på egen hand.
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