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RENSTRÖM - BY MED 
STORT HJÄRTA 

SID 4

GE EN KLAPP ELLER 
AV DIN TID 

SID 3

Gud ville föddas i 
utsatthet. I ett stall. 

Jesus lades i 
krubban. Ostadig. 
Oslipad. Oskön. 

Men det var vid den 
som änglarna 
jublade.

GÖR JULEN GODARE FÖR FLER

Delad glädje är dubbel glädje 
Ett leende värmer. Liksom omtanke.  Det behövs mer än någonsin 
nu när samhället blir kallare. Utöver krig i Europa drar kylan in i 
form av inflation.  

Den slår först mot våra medmänniskor med små marginaler. Vi ser 
det tydligt på Skellefteå Stadsmission. Samhällets stödfunktioner 
hänger inte med och  frivilligorganisationerna får dra ett tyngre 
lass.  

När jag ser hur Skelleftebor vill hjälpa Skelleftebor blir jag varm i 
hjärtat. Skellefteå Stadsmission hjälper på hemmaplan. 

Tack för ditt stöd!                              Pär Lindström, ordförande 

KVINNOR STÄRKER 
VARANDRA 

SID 4 
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Helt beroende av 
bidrag och gåvor

2022 kan bli första året 
sedan 2018 som vi 
redovisar ett underskott. 

Prisstegring och inflation 
höjer våra kostnader och 
samtidigt ser vi att behovet 
av hjälp ökar. 

De som har minsta  
ekonomisk marginal 
drabbats hårdast när 
priserna rusar. 

När alla håller lite hårdare i 
plånboken minskar tyvärr 
också gåvorna. 

Skellefteå Stadsmission 
har reserver så att vi klarar 
ett enstaka förlustår.  

Men på sikt måste våra 
intäkter öka för att kunna 
hålla uppe verksamheten. 

Nedan: budgeten för 2022 

Ska kyrkan göra sånt här? 
Var har kyrkan i allmänhet och kristna i synnerhet med 
uteliggare att göra? Varför ska kyrkor och församlingar 
bry sig om människor som sitter fast i olika beroende,  
människor som på olika sätt lever i utsatt livssituationer. 

Svaret är lika enkelt som tydligt. Det är en del av 
uppdraget. Oavsett om det är en frikyrka eller Svenska 
kyrkan så är grunden den samma för alla kristna 
församlingar:  att fira gudstjänst, undervisa samt utöva 
diakoni och missionera. 

Diakoni är ett annat ord för kyrkans sociala verksamhet.  
Att se människan och att sträcka ut en hand till den som 
behöver hjälp och stöd. 

Diakonin har funnits sedan den dag den kristna kyrkan 
föddes. Skellefteå Stadsmission är en förening vars 
huvudmän är Svenska kyrkans församlingar med 
Skellefteå pastorat i spetsen, frikyrkoförsamlingar och 
EFS-föreningar.  

Vi gör det vi gör, inte bara på uppdrag av ”kyrkan”, utan 
därför att det är ett uppdrag som alla troende fått, som vi 
bär tillsammans i våra församlingar. 

Skellefteå Stadsmission hjälper på hemmaplan. Vi kan 
göra det tack vare stöd från vara huvudmän, men även 
inte minst via gåvor från Skelleftebor som ser och 
uppskattar stadsmissionen. 

”På frukten känner man trädet” heter det i Bibeln. Det 
betyder att man utifrån ”resultatet” kan se om det som är 
upphovet till ”frukten” är bra eller dålig. 

Det är därför vi stöds även av den eller de som inte delar 
vår tro. Det är själva uppdraget som är det viktiga. Att 
Skellefteå Stadsmission faktiskt gör skillnad. Varje vecka, 
året runt. 

2022 går mot sitt slut. Vi ser att samtidigt som behoven 
ökar så minskar de gåvor som vi är så beroende av. 

Därför hoppas jag att du fortsätter att stötta oss. 

          Pär Lindström   
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Skänk klapp eller ge av din tid 
Julförberedelserna är i full gång 
på Skellefteå Stadsmission.  

I och med att vi passerat första 
advent har också  insamlingen av 
julklappar startat på allvar.  

Här kan du även läsa om vårt 
julfirande, som i år pågår i 
dagarna  tre.

Vill du skänka en klapp eller två till vårt julfirande kan du göra det på följande ställen: 

            Scandic hotell             Stadshotellet           Sankt Olovsgården 

Kom ihåg - vi önskar NYA saker som klappar. Inget begagnat alltså. Märk paketet med 

dam/herr/pojke/flicka/storlek etc för att underlätta tomtens jobb vid utdelningen. 

Vi behöver volontärer till julfirandet 

Vi behöver många volontärer som finns med i festligheterna då julen firas i år i dagarna tre för  
oss på Skellefteå Stadsmission. 

Torsdag 22 december och fredag 23 december har vi julbord mellan kl 11-13. 

På julafton 24 december har vi julgröt och julfest mellan kl 12-14.  

Mejla oss om du/ni är intresserade av att hjälpa till, info@skellefteastadsmission.se.  

Vi kommer att ha en träff för alla jul-frivilliga den 14 december kl 18.  

Anmäl dig om du vill fira med oss 

Vi kan välkomna 35 matgäster till torsdagen julbord och 35 gäster till fredagens julbord.  

På julafton ryms 50 personer runt borden. Det är viktigt att du anmäler dig till 
info@skellefteastadsmission.se om du vill delta. 

Den som löst personligt medlemskort i Skellefteå Stadsmission har förtur. 

                 Magnus Hammega

mailto:info@skellefteastadsmission.se
mailto:info@skellefteastadsmission.se
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Renström - by med stort hjärta
Om man heter Renström i 
efternamn är väl Renström ett 
lämpligt utflyktsmål? 

 Ett 30-tal besökare från 
Stadsmissionen gästade nyligen 
Träffpunkten i Renström där de 
bjöds på lunch. 

Erland Renström och Anders Hedlund  (t.v) var två av 
dagens lunchgäster.

På menyn stod gulaschsoppa, korvgryta, 
fräscha grönsaker samt hjortron och glass 
till efterrätt.  

Den som orkade kunde även få en kaka 
eller två till kaffet. 

- Det här var trevligt  och jättegod mat, var 
Erland Renströms och Anders Hedlunds 
omdöme. 

Kvinnan bakom arrangemanget var Julija 
Hedlund som med hjälp av make Lars stod 
för det praktiska. 

Att besökarna, från de i pensionsåldern 

ner till det lilla yrvädret Wilma, 2, uppskattade 
både Julijas kokkonst och hennes engagemang 
gick inte att ta miste på. 

- Det är en glädje att kunna bidra med något som 
kan glädja  människor som inte alltid har det så 
lätt. Det är en ynnest att få göra det, sa Julia. 

Bakom inbjudan till Skellefteå Stadsmission stod 
Renströms byaförening och Kusfors Lanthandel 
Björks ICA Nära som skänkt matvaror. 

Stadsmissionens verksamhetschef Magnus 
Hammega framförde gästerna tack.  

ÖPPET HUS PÅ STADSMISSIONEN 

Den 26 oktober bjöd stadsmission in till Öppet 
Hus för att informera om verksamheten och för 
att ge möjligheten  för intresserade att bli 
volontärer. 

Verksamhetschef Magnus Hammega och ord-

förande Pär Lindström berättade om verksamheten dess grundläggande värderingar. 

Bland annat lyftes våra vägmärken fram: ”Vi vill mötas i ögonhöjd”  ”Vi vill vara ett var dags rum 
där människor får röst och roll” samt ” Vi vill stärka det som ger människan livslust”

https://helamanniskans.sharepoint.com/:b:/g/EcR5VHx02nZMucHI8he3s1kB147ad-L-Nev36OWNMuCcCw?e=xrla1Z
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Gemenskap som stärker

Vi är på St Olovsgården STÖD STADSMISSIONEN  

Swish 123 653 88 54  
Bankgiro: 5569-9649.  

Mera info på skellefteastadsmission.se.  
Tel. 070- 363 28 22 , 070- 363 28 02

På lördagen före först advent arrangerade 
KvinnoRum på Skellefteå Stadsmission en 
loppis till förmån för den egna  verksamheten. 

- Kvinnor blir som grupp lätt osynliga i social 
verksamhet. Så även hos oss på Skellefteå Stads-
mission, säger Katarina Larsson, som är ledare för 
KvinnoRum tillsammans med Kicki Stenlund. 
- Ska man nå kvinnor måste man rikta verksamheten 
mot kvinnor. 
Verksamheten är formad som en självhjälpsgrupp. 
Deltagarna själva  bidrar med sina egna erfarenheter 
och hjälper och stöttar de andra i gruppen. 
KvinnoRum, vars kärna består av ett halvdussin 
Kvinnor i åldern 27-72 år träffas varje måndag på Skellefteå Stadsmissionen. 
Att mötas och samtala är det viktiga men att ha något att samlas kring är också viktigt. Ofta är det 
någon form av skapande verksamhet, till exempel att måla, men kan även vara något annat 
kreativt.  
- En uppskattad grej var ett besök på museet där vi fick lära oss hur det går till att släktforska.Vi 
fick en fantastisk fin guidning. Två av deltagarna blev så inspirerade att de skulle själva börja leta 
efter sina anfäder och anmödrar. 
Att vara med i KvinnoRum ger deltagarna ett sammanhang, en uppgift, en roll. Något som andra 
har genom arbetslivet. Något som nog många inte tänker på eller tar för givet. 
– Att jobba inför den loppis vi haft har känts både viktigt och meningsfullt. Deltagarna har själva 
bakat för att kunna sälja gott fikabröd till loppisbesökarna, berättar Katarina Larsson. 

Vår mötesplats på Kyrkogatan 6 har öppet varje 
måndag, tisdag, onsdag, kl 08.30 - 13.00  

På mötesplatsen kan du  få frukost och äta lunch 
till självkostnadspris om du har ett personligt 
medlemskort. 

Är du inte medlem men vill 

äta lunch kostar det lite mer. 

Hos oss kan du få prata med någon och få hjälp 
med mat eller kläder.  

Vi tar emot varma, hela och rena vinterkläder som 
vi ger till den som behöver.

Efter jul bjuder vi in till en ny 
anhörig-grupp. Den vänder sig till 
personer som har anhöriga som 
missbrukar eller som lever med 
psykisk eller fysiks ohälsa. 
Medberoende, som ofta uppstår 
och som är svårt att hantera, är en 
av de saker som tas upp i gruppen. 

GRUPP FÖR ANHÖRIGA

http://skellefteastadsmission.se
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Tack vare ert stöd kan vi hjälpa andra
Nu när pandemin lossat sitt grepp har  vår 
verksamhet rullat igång på allvar under 
hösten,  vilket  är enormt roligt!  
När jag ser tillbaka på året som snart är slut 
kan jag konstatera att Skellefteå Stadsmission 
har en relativt bred verksamhet. Vi klarar 
mycket med små resurser. 
  
För det första skulle inte vårt arbete kunna se 
ut som det gör utan alla våra fantastiska 
volontärer som ger av sin tid och kraft. Utan er 
skulle det vara omöjligt att bedriva  det arbete 
som vi gör. Vi kan inte nog upp-skatta och 
värdera dessa frivilliga som ställer upp i vått 
och torrt. 

Det svenska språket kan vara fattigt ibland när 
man bara har ett ord att tillgå – men ett stort 
och välment TACK för alla insatser ! Det är det 
enda vi har att ge. 

För det andra skulle inte arbete kunna 
bedrivas utan gåvor och pengamedel. Ingen 
gåva är för liten, vi jobbar utifrån "många 
bäckar små". I år ser det ut att bli ett 
underskott i budgeten, vilket är nedslående.

Men vi hoppas på fortsatt stöd från kyrkor och 
församlingar, privatpersoner och företag.  

Glöm inte bort oss när det samlas in pengar eller 
görs aktiviteter. Det är många i vår verksamhet 
som tackar för de gåvor som kommer in. Vår 
verksamhet behövs! 
  
Under hösten har vi kunnat hälsa nya 
samarbetspartner välkomna vad gäller svinnvaror. 
Svensk Cater har kommit in i kompisgänget som 
stödjer Skellefteå Stadsmission, liksom den nya 
Willysbutiken på Anderstorp. 

Glädjande är att den verksamhet som såg dagens 
ljus i våras, KvinnorRum, fortsätter och att 
gruppen utvecklar sin verksamhet.  
Läs med om KvinnoRum på sidan 5. 

Vi har även kunnat starta upp "hockeykvällar", där 
vi ser på storskärm när Skellefteå AIK spelar 
bortamatch. Ett stabilt gäng med både damer och 
herrar har hittat sin plats i gemenskapen av 
supportrar. 
                                                Magnus Hammega

Till sist önskar styrelse och personal er 
alla en God och Välsignad Jul och ett 
riktigt Gott Nytt År! 

Fyllda av förhoppningar ser vi fram 
emot 2023. Vi kommer att med kraft 
och mod fortsätta arbeta för att 
Skellefteå Stadsmission ska var en stark 
diakonal kraft för den människa som 
inte har samma möjlighet som andra. 

Välkommen till Skellefteå Stadsmission 
som volontär, givare eller som 
besökare! 
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