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JULFIRANDET ÄR
TILLBAKA IGEN
LÄS MER PÅ SID 2

GÖR NÅGON GLAD SKÄNK EN KLAPP
LÄS MER PÅ SID 3

SIDA 1

INGEN KONST
ATT VÅGA SKAPA
LÄS MER PÅ SID 5

Delad glädje är dubbel glädje
Även om vi inte tänker på det så hör jul och utsatthet ihop. Det var så på den första
kristna julen, när ett par inte fick plats på hotellet utan fick sova på ett liggunderlag i
garaget i stället.
Hade julevangeliet skrivits idag hade det sett annorlunda ut, men budskapet hade varit
det samma. ”I dag har en frälsare fötts åt er.”
Julens mys och pynt står i skarp kontrast till hur det nyfödda Jesusbarnet hade det,
som lindades och fick sova i en foderkrubba.
Julen är en bladning av glädje och sorg, ensamhet och gemenskap. Så var det då, så är
det nu. När Jesus föddes delade han vårt kaos och mörker.
Julen är viktig för Skellefteå Stadsmission och vi är glada över att kunna återuppta vårt
gemensamma firande efter en påtvingad coronapaus.
Tillsammans delar vi julens glädje.
Pär Lindström, ordförande
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Äntligen får vi fira tillsammans
Pandemin satte stopp för julfesten i
fjol. I år är vi tillbaka om än i lite
mindre skala.
Att vara många i en lokal är fortfarande
en hälsofara. Därför har vi begränsat
antalet deltagare till 75 och vi räknar med
att alla som ska vara med på julfesten har
att tagit sin tredje dos covid-vaccin.
Som vanligt vänder vi oss i första hand till våra besökare och medlemmar för att erbjuda
dessa en jul i gemenskap, med mat och klappar, julmusik, julevangeliet och annat som
hör julen till.
Klockan 11.00 är det julbön i St Olovs kyrka, dit alla är välkomna, och kl 12.00 börjar
julfirandet på St Olovsgården. Vi brukar hålla på till ca kl 14.30.
Firandet är en gemensam angelägenhet för många. Vi är tacksamma för det stöd vi får
från Willys, Ica Kvantum och Nyhlen & Hugosson som bidrar med julbordets klassiska
ingredienser samt Restaurang Valentino som förvandlar råvaror till julmat.
Alla vet att ”jul” kostar. Grit Medias bidrag till Skellefteå Stadmissions julfirande är en
insamlingskampanj i sociala medier för att vi dels ska kunna köpa in julklappar till
särskilt behövande barnfamiljer, dels kunna finansiera själva julfesten.
För att allt det praktiska ska fungera behövs ett stort antal volontärer, före, under och
efter julfirandet. Listan med jul-volontärer har redan fått en hel del namn men vi
behöver ett ytterligare antal frivilliga.

Vill du vara jul-volontär?
Anmäl dig till info@skellefteastadsmission
eller till 070-363 28 22.
Tisdagen 14 december kl 18.00. Samling och
fördelning av uppgifter för julvolontärer.
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Skelle eå Stadsmission är en del av
riksorganisa onen Hela Människan
som har verksamhet på e 60-tal orter
i Sverige.
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Skänk en julklapp
-Många av våra besökare lever på
begagnat hela året. Därför vill vi
att julklappen ska vara ny, säger
föreståndare Magnus Hammega.
Vill du köpa och skänka en julklapp så
gör du så här:

Vem ska få klappen? Är det en kvinna eller man, pojke eller flicka eller en familj? Ange
ev. storlek.
Vad ska ligga i paketet? Kläder är uppskattat, presentkort, hygienartiklar, leksaker bara fantasin sätter gränser!
Slå sedan in julklappen.
Märk paketet med en lapp med vem din tänkta mottagare är (enligt ovan).
Lämna in din klapp i foajén på St Olovsgården (nedanför stadskyrkan) eller lägg din
klapp under granen på Quality Hotell Skellefteå Stadshotell.
Tack för din gåva!

Skellefteå Stadsmission hjälper på hemmaplan med bland annat delning av
livsmedel/matkassar, vi serverar frukost och en enkel lunch.
Efter pandemins härjningar startar vi nu om med bland annat enskild
rådgivning och gruppverksamhet.
Vi ser stora behov av vår verksamhet, och vi hoppas och ber att vi får 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.
Besök oss gärna! Vi finns på Sankt Olovsgården, Kyrkogatan 6, i centrala
Skellefteå.
Vi har öppet måndag, tisdag och onsdag, kl 08.30 - 12.30
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Träffpunkten + stadsmissionen = sant
I augusti 2020
kontaktade Solkraft oss
och frågade om
Skellefteå Stadsmission
kunde ta över caféet på
Träffpunkten i Bureå.
Nu närmar sig frågan ett
avgörande.

Träffpunkten har funnits Bureå sedan i början av 2000-talet. Den startades som en social
mötesplats med syfte att bryta isolering och utanförskap.
Tidigt kom Solkraft in i verksamheten och personer i behov av arbetsträning har arbetat i
Träffpunktens kök.
Väntjänsten bildades 2005 som en samverkan mellan Träffpunkten, Bureå församling,
Röda Korset, EFS, PRO och Pingstkyrkan. Väntjänsten är tänkt att skapa nätverk mellan
människor och verka för att utveckla ett frivilligt och socialt engagemang samt att bedriva
en förmedling av frivilliga insatser.
Väntjänstens volontärer skjutsar den som saknar bil till läkare, apotek etc men dess
medlemmar gör även hembesök. Träffpunktens är navet i verksamheten och genom den
samordnas insatserna.
Coronapidemin stängde i mars 2020 Träffpunkten och den har sedan dess varit öppen
några veckor under hösten 2020 för att i slutet av augusti 2021 åter öppna igen.
Solkraft står som huvudman för caféet och Maria Almström, Skellefteå Stadsmission, har
hyrts in som arbetsledare . Det har gjort att stadsmissionen fått full insyn i verksamheten
och därför har ett gott underlag för att kunna fatta beslut om driva verksamheten vidare
när Solkraft lämnar vid årsskiftet.
- Träffpunktens verksamhet ligger i linje med vårt uppdrag, säger Pär Lindström,
Skellefteå Stadsmissions ordförande.
Under Träffpunktens senaste hela verksamhetsår hade den 25 000 besökare, ett snitt på
cirka 120 besökare per dag. Under oktober var motsvarande siffra 70.
- En orsaka till tappet kan vara ett många inte vågar sig ut på grund av pandemin.
Förhoppningsvis ökar besöksantalet framöver.
Träffpunkten har sina lokaler i en fd förskola i centrala Bureå, granne med biblioteket och
ett äldreboende.
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Trivsamt skapande i målargruppen
- Det bästa är att göra saker
tillsammans med andra, säger
Irene Stål, och pekar menade
med handen på de andra som
sitter runt omkring henne
Trine Dugas och Irene Stål
(bilden) är två av deltagarna i
stadsmissionens målargrupp.
Åtta personer sitter runt två bord på
stadsmissionen och småpratar med varandra
samtidigt som de skapar. Det handlar om att med
hjälp av papper, pensel och akvarellfärger fånga
något, avbilda eller uttrycka
Moniqa Pettersson är gruppens ledare
- Det är roligt att se hur var och en väljer vad den
ska göra. Det är bra för kreativiteten
Moniqas roll är att ge alla förutsättningar för att
utveckla sitt skapande, genom att hon till exempel
berättar om olika tekniker eller vilka färger man
kan kombinera för att resultatet ska bli så bra som
möjligt
- Placerar man det intressanta mitt på papperet
blir det mindre spännande än om man kan följa
bilden på diagonalen, tipsar hon
Ett annat knep är att använda skuggor vilket ger
ett djup i bilden
- Jag lyssnar och lär av Moniqa, säger Trine
Dougas, som arbetar med en bild av en fjäril i
blandteknik. Men för mig är det minst lika viktigt
att komma hit och träffa andra
Stadsmissiones målargrupp drivs som en
studiecirkel i studieförbundet Bildas regi.

Anders Wiklun

Med er hjälp kan vi hjälpa
Föreningar och församlingar som brukar ge anslag: skicka in ert bidrag för 2021
under december månad.
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Tänk på Skellefteå Stadsmission när ni gör upp budget för 2022.
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Bostad först
blir först senare
Stadsmissionen har fortlöpande kontakter med
socialförvaltningen. Vi har fört samtal både om härbärge
och projektet Bostad först.
En del av våra besökare är bostadslösa och från tid till
annan får vi uppleva hur hjärtskärande akut situationen
är för den enskilde.
Att Skellefteå nu har ett härbärge är ett steg i rätt
riktning. Med tanke på den stora lägenhetsbristen i stan
kommer hemlösheten att öka.
Härberget i Ursviken, som socialförvaltningen betalar,
har tio platser och nästan alla platser är upptagna varje
natt.
Bostad först är en metod som staten rekommenderar
kommunerna att använda då den visat sig effektivt i
kampen mot hemlöshet.
För den som förlorat sin bostad på grund av till exempel
missbruk är det nästan omöjligt att få ett nytt hyreskontrakt .
Tanken är att individuellt stöd ska göra det möjligt för
individen att trots tex missbruk behålla sin bostad.
Socialnämnden i Skellefteå kommer att söka statligt stöd
för projektet då man på grund av besparingskrav inte
anser sig ha råd med Bostad först.
Vår förhoppning projektet skull ha startat i början av
2022 , men nu skjuts det hela på framtiden.

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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Hur går det
med er
ekonomi?
Tack vare stöd från EFSföreningar och församlingar, inte minst från
Skellefteå pastorat, har
ekonomin de senaste åren
kunnat stabiliserats.
Vi håller hårt i alla utgifter
och räknar med att i år
kunna redovisa ett
nollresultat. Hur det går
återstår att se.
December är viktigaste
insamlingsmånaden. Det
är då vi får in allra mest
pengar i form av gåvor
från allmänheten och
kollekter från
församlingarna.
Liksom ifjol får vi ett
välkommet stöd i form av
en insamlingskampanj i
sociala medier av
Skellefteföretaget Grit
Media.
…………………………………
TACK BERIT !
Vår föreståndare Magnus
Hammega har i november
opererat höften och
under hans frånvaro
förstärker Berit Lindkvist
personalen.

