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1. Inledning 

SkelleNeå Stadsmission är en ideell ekumenisk förening för kristet socialt arbete. Föreningens med-
lemmar är kristna föreningar och församlingar i SkelleNebygden. 

I våra stadgar står a1 vi ska arbeta på tre sä1: 
* Diakonal mobilisering. Diakonal mobilisering innebär bland annat a1 hi1a fler människor hos med-
lemmarna som kan vara kontaktpersoner, eller som kan hjälpa Wll med det prakWska i vår verksamhet. 
Vår diakonala insats ska ses som en naturlig del av medlemmarnas/församlingarnas arbete. Upp-
muntran Wll engagemang utöver bidrag och kollekter. 
* Diakonal handling. Det är arbetet vi u[ör dagligen i vår verksamhet och som beskrivs i de1a doku-
ment.  
* Diakonal opinionsbildning. Som kristna, både enskilt och som församlingar bör vi vara profeWska rös-
ter som ställer sig på de svagas sida och bekämpar a\tyder och fördomar som strider mot tanken om 
a1 vi alla är skapade Wll Guds avbild. 

SkelleNeå Stadsmission är inte någon församling utan det arbete som u[örs kan benämnas ”kristen 
markberedning”. A1 hjälpa människor a1 upptäcka den befriande kraNen i den kristna tron, vilket för-
utsä1er a1 församlingarna tar vid och erbjuder människor en kristen gemenskap. 

2. Sammanfa.ning av 2020 

Året har präglats av den pandemi som svept över världen. SkelleNeå Stadsmission har konWnuerligt an-
passat arbetet eNer riktlinjer och förhållningsregler från stat och myndigheter. 
Mötesplatsen har periodvis varit stängd och då har våra insatser begränsats Wll utlämning av frukost/
lunch/kläder och individuella stödsamtal. De perioder mötesplatsen varit öppen har den präglats av 
hårda restrikWoner och regler för a1 minimera smi1orisken. 
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Allt har inte legat nere, vilket vi kan glädjas åt.  När restrikWonerna WllåWt det har vi haN gruppverk-
samhet igång, tex kören. SkelleNeå Stadsmission har trots begränsade möjligheter ändå kunnat vara en 
kraN i samhället för de som behöver det mest.  
Coronapandemin fick också Wll följd a1 verksamheten tappade i stort se1 alla volontärer. De flesta av 
dessa Wllhör någon riskgrupp vilket inneburit a1 de hållit sig hemma. Självklart har det få1 konsekven-
ser på arbetet då personalen få1 sköta det mesta av det prakWska. Alla har få1 rycka in där det be-
hövts.   

3. Styrelsen 

Årsmötet hölls den 17 mars 2020. 

Styrelsen har haN å1a protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Sammanträdena har be-
stå1 av förutom fysiska träffar även möten över telefon samt över Skype.  
Styrelsen har bestå1 av: 
Ordförande, Pär Lindström 
Vice ordförande, Mathias Divert 
Sekreterare, Eva Forslund 
Anna-Karin Krisström (representant från LP) 
Olof Andersson 
Hans Stenberg 
Shervin Ahmadzadeh 
Per Lundström 
Suppleanter: 
KersWn Lidman 
Christer Feldt 
Katrin Eriksson 

Adjungerade: Kassör Thomas Nordenstam, föreståndare Magnus Hammega, biträdande föreståndare 
Katarina Larsson samt Mats Philipsson representerande Hela Människan. 

Revisionen har bestå1 av lekmannarevisor Assar Forsen (Alma Sandqvist ersä1are) samt auktoriserad 
revisor från PWC. 
Valberedningen har bestå1 av Karin Eriksson (sammankallande) samt Berit Lindqvist. 

4. Öppen verksamhet 

a)   Frukost och lunchserveringen har se1 lite olika ut över året. Verksamheten gick från a1 ha fru-
kost/lunchbuffé Wll a1 inplastade smörgåsar och matlådor för avhämtning. Då volontärerna för-
svann fick personalen ta vid helt. Det har inneburit a1 öppe\derna få1 minskas ned 30 minu-
ter för a1 hinna med frukos[öreberdelserna före öppnandet. 
En period under hösten när smi1spridningen eskalerade beslutades a1 all frukostavhämtning 
får ske utomhus. Kaffevagnen rullades då ut utanför entrén Wll Sankt Olovsgården.  
- En palIest kunde med hjälp av volontärer ordnas i februari. E1 mycket uppska1at inslag.  
- Även en valborgsfest utanför Sankt Olovsgården med parisergrill blev lyckad. 
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b)  Klädhanteringen har löpt på oavbrutet. Vi har få1 in stora mängder kläder från allmänhet och 

buWker under året. Kläder som har fördelats ut Wll de som haN behov. Dock är det svårt med 
förvaring när det kommer in stora mängder. Förrådsutrymmena är små.  

c)  Trots a1 mötesplatsen varit stängd periodvis har en hel del enskilda samtal kunnat genomföras 
med personer i akuta krislägen. En betydelsefull del av verksamheten då vårt förtoendekapital 
är stort bland besökarna. Det är Wll SSM man vänder sig i svåra livssituaWoner. Beredskapen är 
god när det gäller akuta krislägen. 

d)  Stöd har kunnat ges Wll besökare vid kontakter med socialkontoret, AF, FK, frivården, polisen, 
beroendeenheten, psykiatrin, DD-teamet, m fl. Verksamheten har e1 bre1 och värdefullt kon-
taktnät som kan utny1jas i många olika sammanhang. 

e)  SkelleNeå Stadsmission har haN en hel del fall där man kunnat slussa vidare Wll församlingarnas 
diakoni. Många människor har behövt hjälp med matpengar, tandvård, resor eller liknande.  

f)  Få hembesök har gjorts under året. Hembesök är resurskrävande då det krävs a1 man är två i 
personalen som genomför besöket. Då det varit volontärsbor[all och sjukskrivningar bland per-
sonal en har resurserna varit begränsade för a1 hinna med hembesök i den omfa1ning som vi 
önskar. Även smi1oläget har hindrat. 

g)  Samarbetet runt svinnvaror har fortsa1 och utökats. Från årets början fanns ICA Kvantum, Wil-
lys samt ICA Morön med på hämtningsrundan. En runda som körs tre gånger i veckan, måndag, 
onsdag samt fredag. Till den skaran kan nu också Nyhléns Hugosons läggas då de med jämna 
mellanrum levererar charkvaror Wll Kvantum adresserat Wll SkelleNeå Stadsmission. Inkomna 
varor används Wll verksamheten i form av frukost, lunch, eller Wll matkassar för utdelning.  

h)  Vi har vid flera Wllfällen rullat ut på stan för utdelning av varor/kaffeservering. De1a under tors-
dagar eller fredagar eller vid Wllfällen då mötesplatsen har varit stängd. 

i)   Med hjälp av Berit Lindkvist och volontärer kunde vi hålla sommaröppet under juli då ordinarie 
personal hade semester. Öppe\derna var kortare än normalt, men frukost och fika kunde Wll-
handahållas Wll våra besökare. Även några u[lykter gjordes under sommaren. 

j)  Romerna som finns runt omkring i stan har också få1 ta del av vår hjälp, främst mat och kläder. 

5. Grupp och individarbete 

a)  En besökarenkät gjordes i början av året. Resultatet visade a1 besökarna främst värdesa1e ge-
menskapen på SkelleNeå Stadsmission, a1 kunna ha någon a1 prata med. Behovet av och öns-
kemål om stödpersoner var också tydligt, så även önskningar om studiecirklar.  
    

b)  Målet för året var a1 bl a kunna erbjuda stödpersoner för personer i speciella behov. Pandemin 
gjorde a1 dessa planer fick skrinläggas, liksom tanken på nya studiecirklar. Planerna på starta 
e1 stödboende ströks då e1 sådant startas i pingströrelsens regi. 
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c)  Gruppverksamhet för a1 motverka ensamhet och utanförskap har inle1s. I samverkan med Skel-
leNeå kommuns projekt ”Passion för livet” har arbete kring hälsostärkande åtgärder påbörjats, 
främst promenader och u[lykter. 

d)  E1 antal samtalsgrupper för anhöriga/närstående Wll människor i missbruk/psykisk ohälsa har 
arrangerats. Två grupper under våren och en grupp på hösten har träffas på e1 smi1säkert sä1 
och haN stor betydelse för deltagarna.   
  

e)  Kören ”Together” under ledning av Siv Karbin har varit akWv i omgångar under året när pande-
mirestrikWonerna så WllåWt. Kören träffats på Equmeniakyrkan och har sina övningar där. 

f)   Under våren återupptogs också en Hälsogrupp verksamheten. Deltagare träffades en gång i 
veckan för simning på badhuset. Gruppen sponsrades med e1 simkort där man kunde simma 
utan avgiN. 

g)  Vi samarbetar med ALANON genom a1 hänvisa personer i behov av anhörigstöd Wll verksamhe-
ten. Gruppen håller Wll i Anderstorpskyrkan.  
NA (Anonyma Narkomaner) finns inhyrda i vår lokal några kvällar i veckan. SSM:s föreståndare 
finns med som stöd för deltagarna vid behov.  

StaXsXk grupper 

De olika grupperna bedrev verksamhet och träffar från mi1en av januari Wll pandemin sa1e stopp för 
möten fr o m april för a1 sedan återupptas under hösten i de flesta fall. Alla grupper träffades en gång/
vecka.  

Passion för livet: I första hand promenader jan-mars  -  sep-nov en gg/v. 
    3 deltagare/gång =     66 deltagare.  
    U[lykter under våren – 4 st. Under hösten 4 st. 
    6 deltagare/gång =     48 deltagare. 
Anhörigstöd:  Två grupper jan-mars en gg/v. En grupp sep-nov 
    4 deltagare/gång =     126 deltagare 
Körverksamhet: Jan-mars samt sep-okt en gg/v 
    10 deltagare/gång =     180 deltagare 
Hälsogrupp:  Jan-mar en gg/vecka simning 
    3 deltagare/gång =     30 deltagare 
ALANON:   Jan-mars samt sep-nov en gg/v 
    5 deltagare/gång =     110 deltagare  
           ____________ 
Gruppverksamheten har samlat       560 deltagare     

6. Besöksrelaterat 

Besöksantalet på mötesplatsen har under året varierat och följt pandemins framfart. Det har varit 
stängt för besökare under april månad samt under hela december. Besökare har då endast kunnat få 
frukost/lunch för avhämtning. En vecka i maj hölls helt stängt p g a församlingens arbete. Under se-
mesterperioden var lunchutbudet begränsat då ordinarie personal var frånvarande. 
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Besöksantalet: 
  Besökare/dag  Luncher/dag Tot besökare  Tot luncher 
Januari 50     32    557     357  
Februari 47     31   566    380 
Mars  47    27   658    380 
April  21    15   277    83 
Maj  29    16   261    147 
Juni  23    13   249    138 
Juli  20    14   281    43 
AugusW 25    13   344    93 
Sept.  32    19   448    270 
Oktober 37    20   447    246 
Nov.   39    20   453    204 
Dec.  20    -   285    - 
Summa:        4 826    2 341 

DärWll kommer e1 stort antal matlådor som delats ut eller sålts och som inte finns med i staWsWken. 
Till jul fylldes 50 rejäla julmatkassar och delades ut Wll behövande Wllsammans med julklappar.  

a) Sinnesrostunder har genomförts i mån av Wd och möjlighet för personalen. 

b) Pandemin Wll trots har en hel del uIlykter kunnat genomföras, de flesta i närområdet så a1 
besökarna kunnat ta sig dit för egen maskin.  Exempel: Grillning  
 på Erikslid vid flera Wllfällen, 4H-gården, Alhems Trädgård, grillning vid Rosa Villan, 
Stämningsgårdens hälsosWg, Svampplockning i Sunnanåskogen vid några Wllfällen samt 
promenader runt broarna. Allt under “Passion för livet”. 

c) Under normala omständigheter brukar verksamheten föräras med bilje.er Wll både hoc-
keymatcher och teater. Inga sådana möjligheter har erbjudits under 2020. Varken läger, stu-
diebesök eller stormöten med besökarna har kunnat genomföras. 

d) Året har inneburit få chanser Wll a1 bjuda in Wll föreläsningar. Det har emellerWd fungerat 
vid två Wllfällen. Dels föreläste BirgiEa Kågström om ”Blommors språk”, dels kom Anonyma 
Alkoholister (AA) och berä1ade om sin verksamhet. I samband med AA kunde även en mid-
dag erbjudas åhörarna.  

e) Under året har några av våra vänner lämnat jordelivet. Minnesstunder har inte varit aktuel-
la, men den avlidne har uppmärksammats genom vår minnestavla och a1 ljus har tänts. 
En vigsel av e1 medlemspar har ske1. 

   
f) Istället för e1 stort julfirande med en julfest kunde vi i år förse personer uWfrån behov med 

mat och julklappar på annat sä1. I samarbete med framför allt Willys, Nyhléns Hugosons 
samt Storkågeträsk Lanthandel kunde vi dela ut rejäla matkassar Wll enskilda hushåll samt 
Wll barnfamiljer. Totalt delades 50 julmatkassar ut med innehåll för e1 digert julbord. 
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  För a1 i någon mån kompensera bor[allet av gemenskap tog styrelse ledamoten Shervin 

Ahmadzadeh inWaWv Wll en digital julshow som han och David Marklund arbetat fram. Den 
sändes på norran.se på julaNon och många svarade på uppmaningen a1 skänka en slant. 

  Norran bjöd även in Wll en cha1 på julaNon för den som känner sig ensam.     
 SkelleNeå Stadsmissions ordförande, Pär Lindström, höll i cha1en. 

Även klappar kunde samlas in, trots a1 insamlingsställena i år var betydligt färre. Vi fick 
ändå in e1 stort antal klappar som delas ut Wll personer som inte brukar få klappar och Wll 
de som inte har något eget julfirande. 
I samband med julklappsinsamlingen togs e1 stort antal böcker emot, ”Happy & Guldpeng-
arna” av Anna Olausson. En pedagogisk barnbok som är Wll hjälp för alla barn som bl a vill 
lära sig läsa. Över 50 böcker delades ut.  

7. Samverkan    

SkelleNeå Stadsmission har en fortsa1 bred kontaktyta ut mot samhällsinstanser såsom SkelleNeå 
kommun, Polisen, frivården, AF, FK m fl.  

- Möten med Skelle5eå kommun har ägt rum vid flera Wllfällen. På agendan har varit samverkan 
kring e1 eventuellt stödboende, möte kring minskat bidrag Wll SkelleNeå Stadsmission samt 
projektet ”Passion för livet”. SkelleNeå Stadsmission kunde också delta vid en föreläsning i 
kommunens regi för näringslivet på Great Northern, som även sändes digitalt över nätet. 

- Samverkan med Skelle5eå Stadsmissions medlemmar har fortsa1 om än i minskad skala p g a 
pandemin. Besök med informaWon om SSM, oNa i samband med gudstjänst, har ske1 i Ba-
stuträsk kyrka, Bureå församling, Östra Falmarks EFS samt vid konfirmandinformaWon i Sankt 
Olovs församling. E1 stort antal besök har dock få1 ställas in pga grund av pandemin. 

- E1 informatonsblad har av ordförande Pär Lindström förfa1ats och distribuerats två ggr/termin.  
- Besök har kunnat göras i organisaXoner som brukar stödja arbetet. Vid e1 flertal Wllfällen har 

Rotary få1 besök med informaWon om verksamheten. Rotarys stöd från ”Vintersimmet” kom 
även de1a år. Även Lions har få1 besök. Lions har dessutom skänkt e1 antal mobiltelefoner 
som kunnat delas ut Wll behövande. Även Brogården vars grupp med ”Passion för livet” fick in-
formaWon om SSM. 

- Hela Människan har akWvt stö1 vår verksamhet bl a genom bidrag och lån. Generalsekreterare 
Mia Nilson gjorde e1 uppska1at studiebesök i vår enhet under februari där SkelleNeå Stadsmis-
sion kunde presentera verksamheten och framWdsplaner. Där gjordes bl a e1 studiebesök på 
Northvolts område under ledning av Roland Eriksson från Näringslivskontoret. Tanken var också 
a1 SkelleNeå skulle härbärgera 100-årsjubiléet för HM i Norrland. E1 projekt som fick ställas in 
av känd orsak. Föreståndaren och ordförande har deltagit i e1 antal digitala möten med HM. 

- Samverkan har också ske1 med Röda Korset i e1 volontärsprojekt i arbetet runt pandemin. Skel-
leNeå Stadsmission ställde upp med matlådor för människor i karantän/isolering. 

- Studieförbundet Bilda är samarbetspartner och stö1ar med material, annonser  
     och annat i samband med gruppakWviteter eller föreläsningar. 
- Inledande samtal med Kumulus från Umeå har genomförts angående behovet av insatser finns i 

SkelleNeå för barn i familjer där en förälder finns inom kriminalvården. Ska satsningen kunna 
förverkligas krävs y1erligare planering samt finansiering. 

- Samverkan med Sankt Olovs församling pågår konWnuerligt. Varje månad hålls e1 husmöte med 
informaWonsutbyte och där prakWks frågor löses. 

- Samtal med Solkra5 har förts under hösten om a1 eventuellt ta över caféverksamheten på Träff-
punkten i Bureå. Caféet  är stängt p g a pandemin men samtalen  ska återupptas senare.  
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- E1 härbärge har nu under året startats av en privat aktör i samarbete med SkelleNeå kommun. 

Studiebesök har gjort och verksamheten ser ut a1 fungera bra med relaWvt hög beläggning. Vi 
har nu e1 härbärge a1 hänvisa Wll i akuta behov. 

- Hälsovårdsmyndigheten har inspekterat köket och hanteringen av livsmedel. Man hade inget a1 
erinra utan gav klartecken a1 bedriva köksakWviteter.  

8. Volontärverksamhet 

Vid årets start fanns e1 stort antal akWva volontärer som bistod i kök, mötesplats, hämtning av varor 
med mera. De allra flesta följde Folkhälsomyndighetens rekommendaWoner och tog en paus. 
KersWn Lidman, Sven-Erik Karlsson, Sara Englund, Ing-Lis Wallgren, Birgi1a och Sören Kågström, Ewa 
Rönnqvist, Jonas Lundqvist, David Åberg har alla varit vikWga kuggar i arbetet under året. 

ChrisWna Marklund arbetar med hjälp Wll romerna och Siv Karbin har hand om körverksamheten. Vivi-
ann Hammarberg sköter ALANON (samtalsgrupp för anhöriga Wll personer i missbruk). 
Tommy Brodin arbetstränar och sköter disken i köket. 
Under hösten fick vi Wllbaka Sven-Erik Karlsson gör en fantasWsk insats vid hämtning av varor i buWker-
na.  
Det finns också e1 begynnande intresse bland privatpersoner och företag för a1 laga upp mat och 
skänka matlådor. Vi har få1 ta emot åtskilliga matlådor vilka fördelats bland behövande.  
Skelle%eå Stadsmission är oerhört tacksam för de volontärsinsatser som görs och har gjorts under 
året. Det är värdefullt och betyder mycket för arbetet! Saknaden är stor e%er volontärerna. 

- E1 volontärsprojekt finansierat via Hela Människan kunde ta fart under hösten. Hans Marklund 
utsågs Wll samordnare och fick i uppgiN a1 se över möjligheterna Wll utveckling av volontärarbe-
tet. Det slutliga resultatet kommer a1 redovisas under våren 2021.  

- En besökargrupp har bildats under året med uppgiN a1 ta lite extra ansvar för trivseln, planering 
av akWviteter och annat som rör verksamheten. Gruppen, som består av representanter för be-
sökarna, har emellerWd få1 ligga i träda p g a corona. 

9. Personal 

Personalen har bestå1 av fyra anställda: Magnus Hammega, Katarina Larsson (100%  
vardera), Maria Almström(75%) samt Marja Nilsson (75%). Lönebidrag utgår från AF för Marja Nilsson 
och Maria Almström. 
Till personalresurser har SSM under året kunnat räkna in diakonhjälp, främst från SkelleNeå landsför-
samlingen där god hjälp ge1s i arbetet från två diakoner, Karin Eriksson och Lena Forsman. Dessa har 
avsa1 några Wmmar i veckan vardera. Lena Forsman har övergå1 Wll annan tjänst och avtackats från 
SSM. Maria Persson från Mobackenkyrkan har skolats in och tar med största sannolikhet över Lenas 
uppdrag. Diakonerna tar vissa ärenden samt leder sinnesrostunderna. 
Under året har flera längre sjukskrivningar och tjänstledigheter påverkat arbetet en hel del. Det har 
hört mer Wll undantagen a1 personalstaben varit full styrka.  

Under sommarmånaderna vikarierade Berit Lindkvist för a1 sköta sommarverksamheten under ordi-
narie personals semester. 
Till sin hjälp hade hon medarbetare från medlemsförsamlingar. Tim Lawes (präst) och Björn Olovsgård 
(diakon) var behjälpliga under e1 antal veckor liksom diakonerna Karin Eriksson och Lena Forsman.  
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Även e1 antal volontärer kunde fylla behovet av personal. Kicki Stenlund, Sara Lundgren och SWg Lind-
kvist bidrog med Wd och kraN.   

Personalen har regelbundna träffar för uppföljning, planering och delgivningsmöten. 
  

Loggbok fördes från början av året med rapporter om samtal, möten, akuta ärenden etc. Då verksam-
heten förändrades radikalt lades loggboken på is, då antal samtal, möten m m minskade kraNigt. Men 
loggboken finns Wllgänglig för framWda bruk när ordinarie arbete återupptas.  

Rapporter om verksamheten samt staWsWk rapporteras Wll styrelsen och Wll medlemmar via epost och 
informaWonsblad. 

10. Ekonomi 

SSM:s medlemmar har haN begränsade möjligheter Wll insamlingar de1a år. Mest påtagligt är a1 kol-
lekter har minskat, men även anslagen blev lägre än budgeterat. De1a har kompenserats av a1 gåvor 
från allmänheten ökat. En del kyrkobesökare har sannolikt stö1at oss via swish istället för via kollekt-
håven.  

Två olika insamlingsiniWaWv , en julgåva från Grit Media form av insamlingskampanj på Facebook samt 
en insamlingsuppmaning i samband med en digital julshow på norran.se  gjorde a1 vi under december 
hade e1 stort gåvoinflöde. 
Bland inkomsterna kan även sponsring nämnas. Stöd från företag av del lite ovanligare slaget, men 
mycket uppska1at, är a1 vi få1 ta emot en stor mängd pantburkar från SWNsgården och Berco AB. 
Årets verksamhet redovisar e1 översko1 på 262 000 kronor. Främsta förklaringen är a1 lönekostna-
derna varit 150 000 kronor lägre än budgeterat på grund av sjuk- och tjänstledigheter. 

11. Övrigt 

- Sociala medier 

Under året har SSM haN en hel del utrymme i media. Inslag har förekommit både i lokalradio och i Väs-
terbo1ensny1, främst om minskat anslag från SkelleNeå kommun men även hemlösheten har tagits 
upp. 
Norran har skrivit om det minskade anslaget men om anhörigstöd och julakWviteter. SSM även få1 in-
sändare omg deba\nlägg publicerade. 
Nyhléns Hugoson har uppmärksammat vårt nya samarbete och gjort inslag i deras interna nyhetsblad 
där SSM:s arbete visas upp. 

Facebook är vår vikWgaste kanal för a1 nå ut med informaWon Wll besökare, allmänhet och företag. Föl-
jarna blir allt fler och inläggen läses av många.  
Även hemsidan är akWv och uppdaterad.  

12. Avslutande kommentar 



  Sida  av 9 9

KreaWvitet och en stark vilja a1 även under denna pandemi möta de behov som finns har gjort a1 ar-
betet ändå kunnat genomföras på e1 bra sä1, trots begränsade möjligheter.  
Vi har Wdigare känt a1 vi betyder mycket för våra besökare, men nu har vi svart på vi1. Nedgången i 
antalet besök de1a pandemier är liten, bara 15 procent. A1 kunna få frukost, köpa sig lunch, a1 träffas 
och ha någon a1 prata med ger kraN a1 klara dagen. Livräddande! 
SkelleNeå Stadsmission ser nu framåt med Wllförsikt och framWdstro. Kommande år kan bli spännande 
med nya och ökade samarbeten med fler och större möjligheter a1 möta människor i utsa1a livssitua-
Woner. 

Församlingar och föreningar, alltså SSM:s medlemmar, och SkelleNeå kommun är våra vikWgaste finan-
siärer. Vi ser fram emot e1 fortsa1 stöd och ser gärna ökade insatser. Stadsmissionen arbetar med en 
budget i balans och med de ekonomiska förutsä1ningar som ges.  

SkelleNeå Stadsmission arbetar med diakoni och insatser på hemmaplan, på uppdrag av SSM:s med-
lemmar.   
Det arbete SkelleNeå Stadsmissions gör betyder mycket för väldigt många och har en vikWg uppgiN i en 
Wd när vårt samhällsklimat hårdnar allt mer. 

EA stort tack för allt engagemang för Skelle%eå Stadsmissionens arbete. 

  
Magnus Hammega       Pär Lindström 
Föreståndare        Ordförande       
 


