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DE VAR BÄST
NÄR DET GÄLLDE
LÄS MER PÅ SID 3

VILL DU VARA
VOLONTÄR?
LÄS MER PÅ SID 4

SÅNGEN LYFTER
SÅNGARNA
LÄS MER PÅ SID 5

HÖST ÄR HOPPETS TID

Vår och nytt liv brukar hänga ihop. Men just denna höst känns det som om
livet återvänder. Vi ser nu att det vi hoppats på och längtat efter så länge
blir verklighet, att vi får träffas som vanligt.
Av träd vars löv en ny färg får, vi påminns om att snart
ska slutet nalkas för vårt år, men också en ny start
Nu brister höstens jubel ut i glödande toner utan slut
Med gyllene färger vill jorden bära. En lovsång till Herrens ära.
Ur poeter.se Ur en dikt av signaturen ”Lykta”
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Vad hände på årsmötet? Ekonomin på
Den 29 juni hände det. Försenat, men ändå med
måtta med tanke på omständigheterna. Till vårt
åsmöte kom ett 30-tal personer.
2020 års verksamhet liknar i långa stycken den
verksamhet som Skellefteå Stadsmission hade 2019 trots den förlamade coronapandemin.
Hur kan det komma sig? Den enkla förklaringen är att vi
inom ramen för gällande restriktionerna lyckades hålla
igång verksamheten.
Året har bjudit på många nya utmaningar. Inte minst att
klara våra åtaganden utan våra lika viktiga som duktiga
volontärer vilka tvingats stanna hemma.
Mötesplatsen har hållit öppen och de grundläggande
funktionerna som frukost och utdelning av mat/kläder
samt samtal/stöd har upprätthållits.
En del av gruppverksamheten har pågått under året,
under längre eller kortare tid, till exempel anhöriggrupp
sångkör och motion.
Antalet besökare, 4 826, var nästa lika stort som året
innan vilket visar hur viktig stadsmissionen är för de som
deltar i verksamheten.
Julfirandet är ett stort åtagande för oss. I år fick det
omformas och festen i St Olovsgården med klappar och
ett dignande julbord gjordes om till ett 50-tal tunga
julmatkassar, klappar och presentkort. En lyckad
insamlingskampanj på nätet och stöd av sponsrande
företag bidrog starkt till detta.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för 2020 och
verksamhetsplanen för 2021.
Den nya styrelsen består av ordförande Pär Lindström,
och ledamöterna Hans Stenberg, Olof Andersson, Per
Lundström, Eva Forslund, Anna-Karin Kriström och
Shervin Ahmadezade. Katrin Eriksson, Kerstin Lidman
och Christer Feldt är ersättare.

säkrare mark

Skellefteå Stadsmission
bedriver diakonalt arbete
på uppdrag av kristna
församlingar och föreningar
i Skelleftebygden.
Under ett antal år har vi
haft problem med
ekonomin men tack vare ett
handfast ekonomisk stöd
från pastorat, församlingar
och EFS-föreningar samt
små och stora gåvor från
privatpersoner har vi nu en
ekonomi i balans.
Under pandemin (år 2020)
har Skellefteå Stadsmission
även kunnat ta del av
statens generella
företagsstöd vilket sänkt
personalkostnaderna.
Dessa blev lägre än
budgeterat under 2020 på
grund av sjukskrivningar
och en tjänstledighet.
Kollekterna minskade när
gudstjänster ställdes in men
samtidigt har allmänhetens
givande ökat.
Sammantaget gjorde det att
resultatet för 2020 blev ett
överskott på 268 000
kronor.
Överskottet är nu en del av
vår buffert. I den ingår även
en andel i ett arv som vi fick
under 2019.
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Delad glädje är dubbel glädje
Att stänga på sommaren är inget alternativ för Skellefteå Stadsmission.
Verksamheten behövs då i minst lika hög grad som under resten av året.
- Människor har behov av att för göra något annat inte minst på sommaren, säger
Katarina Larsson en av medarbetarna på Skellefteå Stadsmission som arbetat under
sommaren.
Stadsmissionen har haft öppet
precis som vanligt med bland
annat frukostservering och
matutdelning. Utöver det har
man ordnat med en utflykt
varje vecka.
- Vi har försökt välja aktiviteter
som tilltalar olika intressen
bland våra besökare.
Ett nytt inslag under våren och
sommaren är träffar/aktiviteter
för kvinnor. En del av dessa har
varit inriktade på kvinnorna
själva och vid något tillfälle har
även barn varit med, som till
exempel när man besökte
lekplatsen på Nordanå.
En av utflykterna är den årliga
inbjudan från Skellefteå
Bangolf till att spela på deras
bana.

Kenny och Anders delade förstaplatsen på minigolfen.
I mitten Katarina Larsson.

- Det har blivit något av en tradition och är fantastiskt uppskattad av våra besökare, säger
Katarina Larsson. Årets besök blev både roligt och spännande då det till slut blev
oavgjort mellan två spelare.
Ett annat besök att minnas var färden upp till Storkågeträsk och besöket i volontärerna
Sören och Birgitta Kågströms stuga. Andra utflyktsmål har bland annat varit Tuvagården,
Mobackengården och Mobackenbadet.
Festligt och trevligt kan det bli även under enkla former. Sommaren avslutades med
krocketspel och samvaro ute på gräsmattan utanför stadsmissionen lokaler på St
Olovsgården i Skellefteå.
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Vill du hjälpa till då och då?
När nu pandemin lättat
på sitt grepp om oss alla
tar vi oss an kommande
utmaningar och
verksamheter.
För att få allting att fungera så
bra som möjligt behöver vi
personer som vill ge av sitt
engagemang och sin tid till vårt
viktiga arbete. Vi behöver
volontärer, både gamla och nya.
Därför bjuder vi nu in till en volontärsträff där vi samlar styrkorna och
pratar om Skellefteå Stadsmissions arbete och framtidsplaner, kommande och
tänkbara projekt och lite annat.
.
Det behövs fler frivilliga till köksbestyr som matlagning, bakning, disk samt
till städning, hämtning av varor och annat av rent praktiskt natur.
Det behövs stödpersoner, samtalsgruppledare (med fokus på anhörigstöd och/
eller kvinnofrågor), kaffedrickare med social kompetens, studiecirkelledare
och en hel del annat.
På träffen går vi går igenom volontärsarbetet och de olika uppgifterna. Du ges
möjlighet att sätta upp dig på ett schema – så ofta du själv vill, allt efter vad du
har möjlighet till.
Vill du engagera dig några timmar eller dag/dagar i veckan under hösten?
Välkommen torsdag den 23/9 kl 13.00 till Sankt Olovsgårdens stora
församlingssal.
Vi bjuder självklart på fika.
Anmäl gärna att du är med på träffen, senast måndag 20/9,
via mail info@skellefteastadsmission.se
eller telefon, 070-363 28 22.
Vi hoppas såklart att så många som möjligt vill vara med i vår utveckling av
verksamheterna!
Varmt välkommen!
Magnus Hammega, föreståndare
Vill
du ge av din tid eller ditt
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Kören där alla är välkomna

- Sång och musik ger ett invändigt lyft och att sjunga tillsammans skapar
gemenskap, säger Siv Karbin, ledare för stadsmissionens sånggrupp Together.
Ordet kör kanske får dig att tänka på sång i flera stämmor och krav på deltagarna att kunna
läsa noter. Några sådana krav finns inte. Här är gemenskapen minst lika viktig som sången
och gruppen är vad den heter: Together.
Eftersom sånggruppen funnits några år har den en grund att stå på, det vill säga att man
känner sig trygg med ett växande antal sånger.
Metoden är enkel. När en ny sång ska övas in spelar Siv först igenom melodin och sedan
sjunger deltagarna till hennes ackompanjemang. Ibland är melodin känd men orden nya,
och då går det snabbare. Ibland krävs en hel del ”gnuggande” innan både melodi och
refräng faller på plats.
Benny Lundström har varit med i två säsonger.
-Det är jätteroligt att sjunga och det är ett fint gäng och vi har trevligt tillsammans, säger
han.
Han får medhåll av Elvira Kapicic Ulander som tycker att det är bra stämning i gruppen och
väldigt trevligt.
- Ibland kan någon sång vara svår så klart, men det viktigaste är att vi har kul.
Gruppens repertoar består av både kristna och profana sånger, många som man känner
igen, enkla melodier och så de lite svårare som utmanar deltagarna i kören.
-Sång väcker känslor men sånger ger även ord åt våra känslor. Det är bevisat att sång är bra
för hälsan, man blir på gott humör, säger Siv Karbin.
- Vi träffas torsdagar kl 13.00 i Equmeniakyrkan. Alla är välkomna. Vi sjunger en timme
och fikar tillsammans en halvtimme, avslutar hon.
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Tack alla ni som hjälper oss att hjälpa
Skellefteå Stadsmission hjälper på
hemmaplan med bland annat delning
av livsmedel/matkassar, vi serverar
frukost och en enkel lunch.
Efter pandemins härjningar vill vi få
igång och utveckla verksamheten.
Med hjälp av fler volontärer och vår
duktiga personal är vår förhoppning
att kunna erbjuda anhörigträffar,
grupper och aktiviteter för kvinnor,
övrig gruppverksamhet, studiecirklar,
föreläsningar och en hel del annat.
Vi ser stora behov av vår verksamhet,
och vi hoppas och ber att vi får många
nya volontärer som vill vara med och
arbeta för ett bättre liv för utsatta i
vårt Skellefteå.
Stöd oss med en gåva:
Swish 123 653 88 54 eller besök skellefteastadsmission.se och ge en gåva snabbt och
enkelt. Bankgiro: 5569-9649.

Kom gärna och besök oss! Vi finns på Sankt Olovsgården i centrala Skellefteå.
Adressen är Kyrkogatan 6.
Vi har öppet måndag, tisdag och onsdag, kl 08.30 - 12.30
Till sist:
Skicka gärna ut detta infoblad via interna mejl-listor. Fritt att kopiera och sprida.
Beställ ditt eget exemplar av vårt nyhetsbrev genom att mejla till:
givare@skellefteastadsmission.se
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