2 SEPTEMBER 2022

HÄR HAR JAG
KUNNAT SLAPPNA AV
SIDAN 2
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FIKA BYGGER
GEMENSKAP I BUREÅ
SIDAN 6

MÄNNISKOR ÄR
MARIAS GREJ
SIDAN 4

HJÄLP PÅ HEMMAPLAN

”Likformighet
är inte vår
vision. Vi vill
Bostadsbristen är kännbar och påtaglig. Våra besökare var de lyfta fram varje
första som drabbades. Den som har svag ekonomi känner
individs unika
omedelbart av det när priset på bröd, mjölk och köttprodukter personlighet.”
Det är så att man måste nypa sig i armen. Plötsligt hände det
som ingen trodde var möjligt. Skellefteå växer så det knakar och det påverkar oss alla.

stiger.

En matkasse gör skillnad. Din gåva hjälper oss att hjälpa
andra. Stöd Skellefteå Stadsmission!

KvinnoRum
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SÅ HÄRLIGT ATT FÅ ÅKA IVÄG
”Känslan av att få slappna av, en
naturlig återhämtning.”
”Kärleken till sina systrar. Lära känna
varann lite bättre.”

Citaten är hämtade från utvärderingen
av Skellefteå Stadsmissions läger för
kvinnor.
Under våren har vi kunnat bedriva en
gruppverksamhet speciellt riktad mot
kvinnor i utsatta livssituationer.
Det har varit en ynnest att i KvinnoRum
få trä as en gång i veckan, och där varje
trä har haft ett särskilt tema.
Högt i tak, många skratt och
kreativiteten har ödat, när sju till tolv
damer mötts i en gemytlig atmosfär.
Som terminsavslutning i slutet av maj
valde vi två dagar på lägergården
Munkviken utanför Lövånger.
Detta innebar att vi ck umgås med
varandra, hade många samtal, sinnesro,
bada badtunna, äta fantastiskt god mat,
gå tipsrunda och spela sällskapsspel .
Därtill fanns även några modiga damer
som tog sej ett dopp i havet!

Vi ville få lämna något extra till våra
deltagare, såsom en god bok - med
tillhörande godis-hink!
Deltagarna var ett glatt gäng med massor
av livserfarenhet som tog vara på
möjligheten att dela upplevelsen med
varandra samt visa förståelse och kärlek till
"din nästas" unika personlighet.
Likformighet är inte vår vision, utan vi vill
lyfta fram varje individs unika personlighet .
Med varma kramar tog vi sedan avsked för
denna gång och önskade varandra ”väl
mött” till hösten igen.
Till sist vill vi ge eloge och en ros till
personalen på Munkviken som med sitt
tillmötesgående och exibilitet tillgodosåg
allas våra behov under denna vistelse.
Katarina Larsson

Maria Almström
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TRIVSAMMA TURER
I OMGIVNINGARNA
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I sommarens
soliga dagar …

Sommar och semester innebär att verksamheten
på Skellefteå Stadsmission ändrar karaktär.
Lunchserveringen pausas och under sommaren
öppettiderna blir något kortare. Frukostserveringen och
utdelandet av varor fortsätter alltid som vanligt – och vi
prioriterar de som har de största behoven
Sommartid prioriterar vi att ordna med utflykter i vår
omgivning. Alla kan inte åka på semester.
Därför är Skellefteå Stadsmissions utflykter mycket
uppskattade och för många även viktiga. Det ger en
möjlighet att få se något annat och att ta sig ut
någonstans, även om kassan är skral.
- Alla har inte möjlighet att lämna stan eller att resa, varje
vecka planerar vi därför en utfärd i närområdet, säger
föreståndare Magnus Hammega.
- Att göra något tillsammans med andra bryter vardagen
och bygger gemenskap.
Sommaren har bjudit på vackert väder på uflyktsdagarna
vilket varit ett stort plus. Det har blivit något av en
tradition att besöka minigolfbanan, äta italiensk glass på
Alhem och fika på Tuvan och Kyrkholmen.
Även Café Träffpunkten i Bureå var ett mål liksom
att sommarens utfärder avslutas med en tur till våra
volontärer Sören och Birgitta Kågström i Storkågeträsk
där deltagarna grillade tillsammans.
Vill du se hur det gick till så gå in på Youtube och titta på
ett inslag som Lasse Forslund gjort.
Du hittar det på: https://www.youtube.com/watch?
v=l6noSVQyiuA
Ett stort tack till alla volontärer som funnits med under
sommaren. Det gör att det möjligt för oss att klara vårt
öppethållande, frukostar och utflykter samtidigt som våra
medarbetare kan ta ut väl förtjänt semester.
3

2 SEPTEMBER 2022

SKELLEFTEÅ STADSMISSION

TACK FÖR DIN INSATS, MARIA
Människor, ja det är Maria
Almströms ”grej”.
Sista juni var även Marias sista dag
på jobbet hos oss på Skellefteå
Stadsmission. Efter en välförtjänt
semester har hon nu börjat ett nytt
kapitel i livet, som pensionär.
Sista arbetsdagen började med att besökare
och personal åt tårta tillsammans och
besökarna överlämnade en gåva som de
köpt till henne.
Vid lunchen, som Restaurang Valentio bjöd
på, hölls det tal och Stadsmissionen och
Café Träffpunkten överlämnade två
rosenspireor som minne.
Efter 20 år inom hemtjänsten fick Maria
problem med sina knän och var tvungen att
lämna den branschen.
– Jag sökte något nytt och kom i kontakt
med stadsmissionen, berättar hon. Det
gjorde att jag utbildade mig till
drogterapeut.
Maria har funnits med länge i
stadsmissionens sammanhang och var med
redan på den tid när stadsmissionen höll till
i Rosa Villan, vid Balderskolan.
En period arbete hon även inom
landstingets missbruksvård.
– Det tar år att få förtroende av våra
besökare. Besökarna har lärt mig oerhört
mycket om den värld de lever i och förklarat
hur saker och ting ligger till, berättar hon.
I Maria besökarna har funnit en person som
lyssnar och ger råd, men som även kan fixa
till en kalufs som blivit allt för vildvuxen.

– Det jag kommer att sakna är den
gemenskap som jag varit en del av.
Jobbet har varit roligt och jag har
alltid längtat till nästa arbetsdag.
Arbetsuppgifterna har varierat. Några
år arbetade hon på den second hand
stadsmissionen drev i Skelleftehamn
och de senaste året har hon tagit
ansvar för Café Träffpunkten, Bureå.

Skellefteå Stadsmission är en del det rikstäckande
nätverket Hela Människan www.helamanniskan.se
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Magnus Hammega berättar om höstens verksamhet:

”MÖJLIGHETER OCH OROSMOLN”
Hösten är här och vi tar oss an arbetet med nya krafter. Vi har fått avtacka vår
fantastiska Maria Almström och ser fram emot att rekrytera en ersättare för henne.
Vi hoppas att det löser sig inom kort.
Eftersläpande ledigheter gör att vi inte ännu kunnat lägga sista handen vid höstens
planering. Men vi räknar med att kunna ordna föreläsningar, bjuda in till
samtalsgrupper, volontärsträffar och ett julfirande.
På programmet kommer en del annat också att finnas som paltfest, utflykter,
studiebesök och kanske någon gudstjänst.
Vi vill också arbeta behovsorienterat, så att vi gör våra insatser där de som bäst
behövs.
Stadsmissionen är en förening där församlingar och kristna föreningar är
medlemmar. Vi fram emot att hitta fler och nya samarbetsmöjligheter, inte minst
med Skellefteå pastorat och St Olovs församling. Vi är en diakonal resurs med den
speciella erfarenhet och kompetens vi har och samarbetar gärna med fler.
Ett stort orosmoln är tyvärr återigen
ekonomin. Sommaren har inte varit nådig
mot vår kassa.
Gåvomedlen har länge legat lägre än
budgeterat och dessutom har kollekterna
minskat.
Även stödet från församlingarna har
minskat jämfört med året innan.
Förmodligen kommer mycket energi att behöva läggas på att jaga ifatt det vi
tappat. Åtgärder behövs för att det inte ska få negativa konsekvenser för vårt
arbete.
Vi vädjar om anslag från församlingarna. Ta gärna upp frågan i era sammanhang
och fatta beslut om stöd.
Kollekter, gåvor, bidrag och sponsring är alltid lika välkommet som välbehövligt.
Vi ser fram emot att få komma ut till er i församlingar, kyrkor och föreningslivet.
Vill ni veta mer om vårt arbete kommer vi gärna till er och berättar om allt det vi
gör. Bjud in oss så får ni information och inblick i arbetet.
Väl mött!
Magnus Hammega, Präst och verksamhetschef, Skellefteå Stadsmission
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EN TRÄFFPUNKT FÖR ALLA
Vi hjälper på
hemmaplan
Personal och feriepraktikanter, Rebecca, Yazgul, Simon och Natalie

I Bureå finns sedan 2005 en social mötesplats, Café
Träffpunkten. Bakom den står den ideella föreningen
Träffpunkten, som i sin tur samarbetar med bland annat
Bureå församling kring en diakonal besöksverksamhet,
Väntjänsten.
Skellefteå Stadsmission och föreningen Träffpunkten
har nyligen tillsammans tagit över caféets kök som
tidigare drivits av Solkraft
- Verksamheterna i Bureå och Skellefteå är skilda åt. Om
den ena verksamheten inte skulle klara sina egna
kostnader drabbar det inte den andra. En försiktighetsåtgärd alltså, förklarar Pär Lindström, ordförande
Skellefteå Stadsmission.
Café Träffpunkten ett medlemsfik, det vill säga att
föreningen Träffpunktens medlemmar fikar billigare,
men det är även öppet för allmänheten. Regelbundet
anordnas medlemsträffar med olika teman.
- Många pensionärer kommer hit, men även barnfamiljer. Den gemenskap som skapas när man fikar
tillsammans är viktig och direkt hälsofrämjande.
Caféet har med hjälp av stöd från Arbetsförmedlingen
kunnat anställa tre personer.
Under sommaren har antalet besökare ökat och under
2022 räknar man med att komma upp i närmare 20 000
besök.

Oavsett vad som händer i
vår omvärld så nns alltid
vi här för Skelleftebor i
utsatta livssituationer.
Swish 123 653 88 54
Bankgiro 5569-9649
Välkommen till Skellefteå
Stadsmission, St Olovsgården, Kyrkogatan 6
Skellefteå
Öppet: Måndag, tisdag och
onsdag kl 08.30 - 13.00
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