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JULFIRANDET PÅ 
STADSMISSIONEN 

SIDAN  4

VÄLKOMMEN TILL 
ÅRSMÖTET  

SIDAN 3

”Känslan av att 
få slappna av, 
en naturlig 
återhämtning.”

Vintern 2023

När kylan biter i skinnet, matpriser och elpriser nyper i 
plånboken och sinnet tyngs av krig och elände. Vad passar då 
inte bättre än att tänka på sol, värme och gemenskap? 

Vi kan inte fly verkligheten men får vi mötas i ögonhöjd, över 
en kopp kaffe, och snacka lite, känns det genast bättre. 

Skellefteå Stadsmission hjälper på hemmaplan. Tillsammans 
gör vi skillnad. 

                                                  Pär Lindström, ordförande 

www.skellefteastadsmission.se            Följ oss på Facebook 

2022 BLEV DET MESTA 
SOM VANLIGT IGEN 

SIDAN 2 

Sagt av deltagare 
i KvinnoRums 
läger på 
Munkviken i maj 
2022.

http://www.skellefteastadsmission.se
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Äntligen ett vanligt år
Det stämmer inte. Vanliga år finns inte. Alla är de 
olika. Men alla år är inte pandemi-år. 

Och tur är väl det. Efter två pandemiår har Skellefteå 
Stadsmission sakta återvänt till något som börjar likna ett 
normalläge. 

Hos oss spela volontärerna en mycket viktig roll. Att vi under 
2022 kunnat hälsa nya volontärer välkomna och våra rutinerad 
volontärer välkomna tillbaka har varit extra glädjande. 

Under 2022 har vi haft 4 966 besökare vilket ger ett snitt på 34 
per öppetdag. 

Mat. Vi serverar frukost och lunch tre dagar i veckan. Antalet 
lunchgäster har varit 2 471. 

Livsmedel. Vi får varor från ICA Kvantum, Willys, Nyhlén & 
Hugoson samt Bastuträsk Chark och Svensk Cater. Varorna 
används till frukost, lunch, matdelning eller matkassar. Under 
året har vi lämnat ut 91 matkassar och i vår matdelning har 1 
822 personer deltagit. 

Kläder. Vi får in kläder från allmänhet och butiker, kläderna 
ges till Skelleftebor som har behov av klädstöd.  

Enskilda samtal. Vi har god beredskap för samtal och stöd vid 
akuta krislägen. Det är till SSM man vänder sig i svåra 
livssituationer.  

Hjälp. Vid behov slussas hjälpsökande vidare till 
församlingarnas diakonier eller till kommunens och regionens 
stöd- och vårdfunktioner. 

Romer får stöd, främst med mat och kläder. 

Grupp-aktiviteter: 

Tjej-träffar. Regelbundna träffar under året för samvaro och  
aktivitet. Utfärder och läger på Munkviken i maj. 

Kören Together under ledning av Siv Karbin övar i 
Equmeniakyrkan och har haft ett antal framträdanden i olika 
kyrkor/bönhus under året. Kören svarade för årets luciafirande 
på SSM. 

Hockey och friskvård. Vi deltar i ”Passion för livet” med 
fördrag och promenader. Hockeykvällar är uppskattade 
sammankomster. 

Utflykter har gjorts till bland annat Tuvagården, Storkåge-
träsk, Alhems trädgård, Kyrkholmen, Minigolfbanan, 
Träffpunkten, Bureå, Renström samt fiske i Bodaträsket.

1. Fiskeresa till Norge. 

2. Sommarutflykt till Tuvan 

3. Luciafirande på SSM 

4. Utflykt Alhems Trädgård 

5.  Guldstadens Rotary

https://skr.se/skr/tjanster/larandeexempel/allalarandeexempel/passionforlivetframjarettfrisktaldrande.60612.html
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Vem bestämmer? 
Skellefteå Stadsmission är en 
förening.  
Medlem med rösträtt på årsmöte 
är den församling/EFS-förening 
som betalat medlemsavgiften för 
2022. 
Fakturor på årsavgiften har 
mejlats till medlemmarna. 

Vem får rösta på 
vårt årsmöte? 
Församling/EFS-förening utser 
ombud och dessa har rösträtt på 
årsmötet. 

Utse ert/era ombud snarast, 
och  mejla omgående, senast 2o 
mars, ombudens namn och 
deras e-postadresser till: 
info@skellefteastadsmission.se 

Handlingar till 
vårt årsmöte 
Vi samlar alla årsmötes-
handlingar på vår hemsida 
www.skellefteastadsmission.se. 

I god tid, och i den takt de blir 
klara, lägger vi ut handlingarna 
på vår hemsida.

Mejla in motioner 
senast 28 februari 
Motion till stämman mejlas till 
par.lindstrom@onnesmark.se

Utse era ombud 
så snart ni kan

VÄLKOMMEN 

TILL ÅRSMÖTET
Skellefteå Stadsmission är en ekumenisk förening 
vars medlemmar är församlingar och EFS-föreningar 
i Skelleftebygden. 

Välkomna till årsmöte tisdag           
28 mars kl 18.00 i St Olovsgården.  

Årsmötet väljer ny styrelse, granskar ekonomisk 
redovisning, och verksamhetsberättelse för 2022 
samt beslutar om verksamhetens inriktning för 2023 
och budget för 2023. 

HUR GÅR DET MED EKONOMIN? 
Redan under våren såg vi hur gåvor från 
privatpersoner bromsade in och den trenden höll i sig 
året ut. 

Glädjande nog har stödet från våra medlemmar, 
alltså olika församlingar och EFS-föreningar varit 
lika starkt som tidigare år, liksom kollekterna. 

Vi har under året även fått stöd från olika företag, 
ideella organisationer samt donationer från 
privatpersoner samt stöd från vår riksorganisation 
Hela Människan. 

Samtidigt har våra personalkostnader varit lägre än 
budgeterat pga av sjukskrivning.  

I början av december såg det ut att blir ett underskott 
för 2022 med ett starkt gåvoinflöde och lägre 
kostnader än budgeterat gör att vi  för 2022 kan 
redovisa ett plusresultat på 200 000 kronor.  

Tillsamman med tidigare överskott har vi nu en 
ekonomisk buffert som gör att vi kan klara eventuella 
underskott i framtiden. 

Med ert stöd kan vi fortsätta utveckla vårt 
gemensamma diakonala uppdrag som vår Herre 
manar oss till.

Skellefteå Stadsmission är en del av nätverket Hela Människan

http://www.skellefteastadsmission.se
mailto:par.lindstrom@onnesmark.se
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Julfirande i dagarna tre
Julen på Skellefteå 
Stadsmission firades i 
dagarna tre, med som sig bör 
en stor final på julafton.  

Julmat sång och musik, 
klappar och gemenskap. 
Inget har fattats.
Under många år har julfirandet varit 
koncentrerat till julafton. För att ge möjlighet 
för fler att delta och samtidigt underlätta det 
praktiska genomförandet spreds firandet i år ut 
på tre dagar. 

-Det fungerade mycket bra. Inte minst tack vare 
många och engagerade volontärer som hjälper 
oss, säger föreståndare Magnus Hammega. 

Det har varit fullsatt alla dagar, alltså 35 gäster 
på torsdagen och lika många på fredagen samt 
ett 50-tal gäster på julafton. 

På julafton sjöng Erika och Mattias Kågström 
med och för deltagarna, Per Lundström läste 
julevangeliet. 

Ett stort och rikt julbord kunde dukas upp tack 
vare varor från Willys, Ica Kvantum, Björks 
Lanthandel i Kusfors, Svensk Cater, Nyhlens 
Hugosons, Bastuträsk Chark, Restaurang 

Mandel samt efterrätt från Alhems Trädgård. 

Dragspelsklubben Bälgadraget underhöll vid 
julfirandet. Närmast i bild, Monica Eriksson.

Tomten fick också jobba på högvarv. Alla julgäster 
fick klappar och stadsmissionen kommer även efter 
jul att fortsätta dela ut julklappar.

En lika god som ovanlig julklapp i år var de 
smörgåstårtor som julfirare fick med sig hem. 
Stadsmissionen fick, när firandet skulle inledas, ett 
parti livsmedel från en havererad transport från 
Nyhlens Hugosons.

En annan uppskattad gåva som delats ut i juletid är 
de AIK-mössor som skänks av supporterklubben 
North Power.

Julklappar som inte delat ut vid själva julfirandet har  
delats ut till behövande barnfamiljer i 
församlingarna,till Ukrainska flyktingbarn 
barnavdelningen på Skellefteå lasarett med flera.

Välkommen till oss Kicki
Vår mångåriga medarbetare Maria Almström avtackades i somras. 

Under hösten anställdes hennes efterträdare Kicki Stenlund. Hon är ett 
välkänt ansikte för våra besökare eftersom tidigare varit timanställd hos oss. 

Kicki har ett särskilt ansvar för Passion för livet och arbetar tillsammans 
med Katarina Larsson med projektet KvinnoRum.

https://skelleftea.se/invanare/startsida/omsorg-och-stod/aldre/motesplatser-aktiviteter-socialt-stod
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