Socialt
engagemang

Inledning
Jesus Kristus är grunden för vår kyrkas sociala arbete bland
medmänniskor.
Bibelns berättelser är grunden, som vi som kristen kyrka står på,
och då i synnerhet Jesu liv och ord. Utifrån Jesus liv och ord om
kärlek till nästan vill vi därför möta och hjälpa människor som
har behov av olika slag.
För att kunna hjälpa så många som möjligt har vi valt att arbeta
genom två samarbetsorganisationer. Den ena är Göteborgs
Räddningsmission och den andra är Reningsborg. Tillsammans
med dem får vi, som församling och enskilda, möjlighet att vara
en del av att skapa något större.

www.raddningsmissionen.se

Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som
arbetar med socialt arbete på kristen grund. Organisationens
uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i
samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

www.reningsborg.se

Reningsborg är en hjälporganisation på kristen grund. Det
övergripande målet med verksamheten är att hjälpa människor
till bättre livsvillkor. Det gäller både människor i vår närhet och
människor i andra länder.

Besöksgruppen

Så länge kyrkan funnits har den haft en självklar anknytning till
fängelserna. Författaren till Hebréerbrevet i Nya Testamentet
skriver i kapitel 13:3: ”Tänk på dem som sitter i fängelse, som om
ni var fångar med dem”. 1992 startade besöksgruppen på
Högsboanstalten, och volontärer från Equmeniakyrkan
Fiskebäck har sedan dess tagit ansvar i gruppen.
Räddningsmissionens besöksgrupp är ett välkommet inslag på
måndagskvällar i Högsboanstaltens vardag. Gruppen vill vara en
påminnelse om att det finns en värld utanför att återvända till.
Tanken med besöksgruppen är att lyssna, bygga broar, behålla
och stötta det livsbejakande hos männen som avtjänar sina straff.
I besöksgruppen finns förutom volontärer också två
fängelsepräster genom NAV, Nämnden för andlig vård.
Vill du vara volontär i besöksgruppen?
Kontakt: Gerd Lindblad, gerd.lindblad@comhem.se, 0705-933519
Läs mer: www.raddningsmissionen.se/verksamhet/besoksgruppen

Solrosen
Solrosen stöttar barn med en
familjemedlem i fängelse.
Här erbjuds möjlighet till
samtal och olika aktiviteter.
Equmeninakyrkan Fiskebäck
deltar i projektet på flera
olika sätt och har en löpande
kontakt med Solrosens
personal. Kanske vill du
också vara med?
I maj kommer barn ifrån
Solrosen och seglar med våra
sjöscouter. I slutet av augusti
arrangerar vi en båtutflykt
för barn och föräldrar från
Solrosen, där vi åker till
någon ö för att bada, fiska
krabbor, grilla korv och fika.
I december skänker vi
godispåsar till Solrosens
julfest. Vi har även varit med
och samlat in böcker till
Solrosens bibliotek.

Kontakt: Mats Adler, mats.adler@live.se, 0723-357974
Läs mer: www.raddningsmissionen.se/verksamhet/solrosen

Handla för andra

På ICA Nära Fiskebäck kan du handla för andra. Det innebär att
du köper varor, som lämnas kvar i affären. Varorna körs sedan
till Räddningsmissionens Familjecenter i Betlehemskyrkan, där
de distribueras till behövande familjer. Du hittar inköpslistor,
med förslag på vad du kan köpa i affären. Det finns även
möjlighet att skänka pengar till handla-för-andra i kyrkans
kollektomat.
Under ett antal lördagar på våren och hösten står några
volontärer utanför ICA Nära Fiskebäck och informerar och
uppmuntrar till inköp. Här finns möjlighet att vara med om du
vill hjälpa till.

Kontakt: Peter Baric, peter.baric@fiskeback.com, 0734-290493

Pantkvitton

På pantmaskinen i ICA Åkeredshallen finns en knapp för gåva
och vid pantmaskinen i ICA Fiskebäck finns en låda som ger dig
möjlighet att skänka panten till Räddningsmissionens arbete. Ett
enkelt sätt att hjälpa. Varje år inbringar detta ca 30.000 kronor.
Kontakt: Mats Adler, mats.adler@live.se, 0723-357974

Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan fungerar som
församlingens förlängda arm och är ett
ekumeniskt samarbete mellan olika
samfund och trosuppfattningar. Det är
sammanlagt 20 stycken församlingar
som samarbetar med sjukhuskyrkan. Vi
som församling är med och stöttar
ekonomiskt och genom förbön.

Kontakt: Mats Adler, mats.adler@live.se, 0723-357974

Fiskebäcksloppet – Tre hamnar

Genom att arrangera Fiskebäcksloppet vill vi skapa en löparfest
som genererar pengar till Räddningsmissionen. Alla
anmälningsavgifter går oavkortat till verksamheten tack vare
generösa sponsorer som ser till att arrangemanget går att
genomföra. Du kan alltså göra en insats bara genom att delta i
loppet.
Första loppet gick av stapeln 2014 och inbringar numera över
300 000 kronor varje år till Räddningsmissionen.
Det behövs många volontärer under loppet, kanske är du en av
dem?

Kontakt: admin@fiskebacksloppet.se
Läs mer: fiskebacksloppet.se

Barnmarknad

Barnmarknad
Fiskebäcks Missionskyrka,
Citrusgatan 16

Varje vår och höst anordnar vi en
barnmarknad. Du som vill sälja kläder och prylar lämnar in dessa
till försäljning.
70 % av förtjänsten får den som lämnat in saker, medan 30 %
tillfaller olika internationella humanitära projekt som t ex
Diakonia bedriver. Överskottet brukar bli ca 30 000-40 000
kronor vid varje tillfälle.
De osålda artiklarna som säljarna inte vill ha tillbaka, skänks till
välgörenhet.
För att genomföra barnmarknaden behövs många volontärer. Vill
du vara med och hjälpa till?

Kontakt: Åsa Wingö, asa.wingo@gmail.com, 0708-481451,
Facebookgrupp: ”Fiskebäcks barnmarknad”

Reningsborgs secondhand-butik

Reningsborgs hjälpverksamhet är helt beroende av skänkta varor.
Varorna som kommer in säljs antingen i någon av de två
secondhand-butikerna i Göteborg eller transporteras till utlandet
för att göra nytta där. Passa på att lämna in dina gamla saker så
att de kommer till användning!
Vi har också möjlighet att vara med och hjälpa till i
secondhandbutiken i Frölunda på lördagar. Genom att bidra med
din tid, tre timmar per lördag, kan du vara med och göra skillnad
för andra människor. Under passet får du hjälpa till med enkla
arbetsuppgifter såsom försäljning och fikaservering.

Kontakt: Hanna Wessman, hanna_wessman@hotmail.com, 0707-476841
Läs mer: www.reningsborg.se

Vill du engagera dig?
Är du intresserad att delta i kyrkans sociala arbete eller vill du
ställa en fråga? Om du är intresserad av ett visst projekt kan du
kontakta kontaktpersonen för respektive verksamhet.
Du är också alltid välkommen att kontakta Sociala Rådets
kontaktperson - Mats Adler:
Mail: mats.adler@live.se
Telefon: 031-297974 / 0723-357974

Gåvor
Om du vill stötta det sociala arbetet, kan du skänka en gåva
direkt till:
Göteborgs Räddningsmission:

Bankgiro 900-4441
Plusgiro 90 04 44-1

Reningsborg:

Plusgiro: 90 06 93-3
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