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Hållbart liv
”Det är svårt – kanske omöjligt – för en människa att dra vidare 
om man inte först  varit rotad på en plats.”
Ungefär så var budskapet i en bok som jag läste i tjugoårsåldern. Jag minns det än. 
Och jag minns att jag tyckte det lät klokt. 

I det kristna sammanhang jag hörde hemma var det under en period väldigt 
 populärt att tala om uppbrott. Man skulle riva murar, man skulle lämna gamla 
mönster och traditioner, man skulle ständigt vara på marsch in i framtiden där nya 
utmaningar  alltid fanns. Som ett folk på väg skulle man inte slå ner sina bopålar för 
djupt. Det  flexibla och flyttbara tältet var att föredra framför det mer orörliga huset.

Jag tror visst det är viktigt och bra att vara öppen för förändringar. Men jag tror 
också på långvariga och trofasta förbindelser. Människor behöver rotas i samman-
hang där de kan växa långsamt och stadigt. Jag tror att ”hemmakänsla” är  avgörande 
för att vi ska uppleva att vi lever hållbara liv. 

Var finns ”hemmakänsla”? Ofta finns den på den plats där jag är sedd och älskad. 
Det kan vara barndomshemmet eller arbetsplatsen, kompisarna eller den egna  släkten. 
Det är den plats där jag får styrka för att kunna leva och fullgöra min vardags kallelse. 
Djupast sett kan hemmakänsla också handla om vissheten att man som en del i Guds 
skapelse är älskad och önskad. Att sammanhanget är större än man själv. Att man är 
rotad i Guds kärlek.

I din hand håller du nu inspirationsmaterialet för Diakonins månad 2013. Det har 
temat ”Hållbart liv”. Diakoni handlar om att tjäna. Begreppet hör hemma i kristet 
språkbruk. Det  handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. ”Diakoni är uppdraget 
till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig soli-
daritet möta varandra i utsatta livssituationer.”

I det här häftet ges många exempel på vad det innebär. Det handlar om tro, hopp 
och kärlek omsatt i praktisk handling. Att medverka till fler möjligheter till ett 
 hållbart liv. Låt dig inspireras av berättelserna. Bli en som bidrar till ”hemma-
känsla”. Bidra till ett större och mer inkluderande ”vi”. Då kan det också bli fler  
som kan och vågar göra uppbrott till den framtid där Gud redan finns.

Gud,
Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig.
Världen behöver din kärlek, strömmande genom mig.
sv psalm 96 

björn cedersjö
direktor ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle
sveriges kristna råd
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”Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv 
genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse” (1 Mos 2:7)

Diakonalt arbete börjar i inkarnationen. Ordet blev kött. Det 
säger något om att ordet behöver bli konkret, kött, handling, 
samt något om var och hur Gud är. Om Gud har blivit män-
niska finns det ingenting av mänskligt liv som Gud inte delar.

I kyrkans tradition har vi haft lätt att skilja på andligt och soci-
alt. Inkarnationstanken utmanar den typen av uppdelningar. 
Det kroppsliga är också andligt. 

”Då formade Herren Gud människan av jord från marken och 
blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande 
varelse” (1 Mos 2:7).  Denna människa placerades på jorden 
som ett andra kosmos, ett mikrokosmos. Så bär människan 
hela världen i sin kropp, är oupplösligt förenad med allt skapat, 
men är också avsedd att vara förenad med Gud.

Om verkligheten hör samman med vilka bilder vi använder för 
att beskriva den, får teologi/ideologi konsekvenser för praktik. 
Behovet av en teologi som leder till en trovärdig praktik är stor.

Om vi betonar att Gud älskar kroppar och är förbunden med 
kroppar gör det något med vår praktik.  Jesu gudsrikesvision 
kan sammanfattas som människors befrielse, integritet och 
helande, som skapelsens helhet. För att en sådan vision ska bli 
verklig behöver det kroppsliga bli platsen för inkarnationen. 
Det innebär att minnas och vittna om det förtryckta, de för-
tryckta, att återbenämna förlorade erfarenheter. Frälsning blir 
att samla ihop fragmenten, en process av meningsskapande, 
delaktighet, helande, andlighet och praktiskt arbete för att 
hela skapelsen. Jag tror vi behöver se frälsning som en rörelse 
som börjar i det konkreta, i kroppen, i människor, i faktiska 

kontexter. Det andliga, existentiella blir så en dimension av 
frälsning. 

I bergspredikan finns orden om den centrala roll de fattiga, 
hungriga och gråtande har i Guds rike (Luk 6: 28–32). 
 Korrektivet finns i Mark 10:43: ”så är det inte hos er”. För  
att överbrygga denna spänning har diakonin en nyckelroll. 

I den trovärdighetsundersökning som Kairos Future gjort, 
framgår det att kyrkans trovärdighet hör samman med hennes 
engagemang för ”de som har det svårt”. Det viktiga är att 
 kyrkan gör gott i samhället. Resultatet av undersökningen  
synliggör kyrkans uppdrag; den profetiska kallelsen och sänd-
ningen i världen. Kyrkan är ett vittne. Trogna, modiga vittnen 
följer med och ser och vittnar om vad de har sett. Vittnen går 
med utanför stadsporten. Konkret kan det vara att i ord och 
handling bära evangeliet om Jesus som gick runt och mötte 
människor, slog följe med dem, stod upp för dem, protesterade 
mot orättvisor, mötte med befrielse och upprättelse och bjöd in 
till gemenskap och relation. 

Det diakonala arbetet synliggör att det materiella, kroppsliga 
livet förmedlar gudomlig närvaro. Det sociala arbete som dia-
konen primärt har ansvar för är med andra ord ett sakramen-
talt handlande. Diakonin uttrycker att kyrkan är ett sakrament 
för världen. Detta gör diakonin till något annat än ett alternativ 
till samhällets allmänna sociala insatser. För diakonala hand-
lingar bidrar till världens frälsning. a

sofia camnerin, pastor, biträdande kyrkoledare, 
gemensam framtid
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Människors inre  
bär  kyrkans kärna
Ungdomarna tittande storögt på min präst-
skjorta och frågade vad jag hade i deras klass-
rum att göra. Jag arbetade som gymnasie präst 
och hade i uppdrag att vara gäst i klassen under 
 rubriken ”ställ prästen mot väggen”. De allra 
flesta unga människor jag mötte var först allde-
les övertygade om att de varken hade med mig, 
Gud, kyrkan eller det religiösa att göra. Men 
efter ett tag, kanske tjugo minuter senare då 
mötet mellan oss började ta form, öppnade sig 
en helt ny förståelse av livet. Tänk vad stort det 
kan bli om vi bara tillåter oss att verkligen 
mötas. Ungdomarna började tala om vad de 
litar på i livet, vad de  hoppas på och vad de 
längtar efter. Det gudomliga började målas upp 
mitt ibland oss och i mötet kunde vi skapa en 
 gemensam förståelse av hur vi kan se, tolka, 
erfara och tänka kring det gudomliga. Några 
utropade efter tag: ”Wow, det här skulle jag 
vilja fortsätta att tala om!”

Dessa möten var som den surdeg Jesus talar 
om och som  beskrivs i evangelierna. Den lilla 
surdeg man tillsätter som plötsligt gör att allt 
genomsyras - så kan vi få tillgång till det Guds 
rike som Jesus menar redan finns inom oss. Det 
äger rum i mötet där vi vågar bli personliga och 
öppna – där tilliten får plats att breda ut sig. 
Sura degar leder till glada dagar när det 
verkliga mötet äger rum. Dessa möten utgör ett 
diakonalt  centrum där vi blir subjekt för varan-
dra istället för objekt för våra olika begär. I 
sådana subjektsmöten skapas en utvidgad 
självkänsla och en nyfikenhet på oss själva och 
andra. När vi får vara subjekt öppnas en vidare 
självförståelse av att vi inte är färdiga, lättsam-
manfattade eller ägda. Istället möter vi det 
 outgrundliga i oss själva och insikten av att vi 
är mer än det vi kan utrycka och förstå. Det 
gäller inte bara oss själva, utan  
alla människor. 

Det diakonala ansvaret handlar om att tjäna på 
ett sätt som tar oss alla på allvar, utan att belasta 
den andre med ett eget omsorgsbehov, frestas av 
att vilja servera ett religiöst färdigtuggat material 
eller bedriva verksamheter med fixering på 
besöksantal.

Människors inre bär kyrkans kärna eftersom 
Kristus lever där. Vi som kyrkoarbetare får 
släppa kontrollbehovet och lusten att till-
fredsställa vår duktighetslängtan. Istället får vi 
lita på att livet är hållbart och det gudomliga bär 
genom  subjektsmöten. 

Subjektsmöten skapar också lust till fördjup-
ning där kyrkan erbjuder viktiga redskap och 
verktyg. Församlingens uppdrag består i att 
möjliggöra för människor att tolka, fördjupa 
och utvecklas utifrån den kraft, kunskap och 
livserfarenhet som redan finns inom dem. Verk-
tygen består i det rika religiösa språkbruket, 
symbolerna, kyrkoårets rytm, livets egna skif-
ten och främst att skapa möjligheter för frihe-
ten i det äkta mötet.

Det finns många i vårt samhälle, inte minst 
ungdomar, som längtar efter att bli mötta, som 
längtar efter att hitta ett fördjupat språk för 
livets olika dimensioner och som längtar efter 
att få känna sig delaktiga i ett sammanhang där 
de både kan påverka och känna sig sedda och 
viktiga och få prövas och utvecklas. Det bety-
der att verksamheterna inte kan vara färdig-
stöpta, utan måste skapas i samklang utifrån 
verkliga, inre behov; ”Subjekt som projekt!” 

När människors inre får vara kyrkans kärna 
blir Kristus det centrum som skapar hållbart liv 
och utveckling för oss alla.  a

albin tanke
stiftsadjunkt för själavård  
i lunds stift
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Många i Sverige mår dåligt idag. En bidragande orsak till det kan vara att allt fler saknar en existentiell dimension i sina liv.  
Det har Cecilia Melder, präst och doktor i religionspsykologi, studerat i sin avhandling Vilsenhetens epidemiologi.  
Hon är inte ensam i sin tes. Flera forskare och organisationer, till exempel Världshälsoorganisationen WHO,  
har framhållit den existentiella dimensionens betydelse för hälsa och livskvalitet. 

Men hur vilsna är vi i Sverige egentligen? 
– Rent allmänt tycker jag att jag möter 
mycket vilsenhet, både som präst och i 
min studie, säger Cecilia Melder. 

Utmaning att söka efter mening
Orsakerna till vilsenheten, menar hon, 
har bland annat att göra med de många 
valen vi står inför idag. För tre, fyra 
 generationer sedan fanns det en allmän 
uppfattning om hur livet skulle vara.  
Vi levde i ett samhälle där det var själv-
klart att kunna de tio budorden, och där 
samma bild av tillvaron förmedlades av 
läkare, lärare och andra som fungerade 
som förebilder. 

– Idag är vi befriade från den auktori-
tära pådyvlingen av tro och tradition. 
Men det innebär att vi själva får söka 
meningen. I grunden är det bra, men det 
är också utmanande och inte alltid lätt, 
säger Cecilia.    

Dagens ohälsa tar sig bland annat 
uttryck i uppgivenhet hos unga, 

utmattnings syndrom, alkohol- och 
drogmissbruk och psykisk sjukdom.

När Cecilia Melder undersökte den 
existentiella hälsan utgick hon från 
WHO:s åtta kriterier för existentiell/ 
andlig hälsa: Hopp, harmoni, förundran 
i tillvaron, meningen i livet, personlig 
tro, andlig kontakt som får människan 
att känna sig som del i något större, samt 
andlig styrka. De som i hög grad kände 
detta mådde alltså bättre. 

– Konkret innebär det till exempel att 
de som har en personlig tro som kan 
hjälpa dem att tolka svåra situationer 
mår bättre.

Kyrkan måste våga mer
Studiens resultat innebär att hälso- 
och sjukvården i Sverige har mycket att 
vinna på att jobba mer med att stärka 
människors existentiella hälsa. Cecilia 
Melder arbetar med att utveckla olika 
kurser som kan användas som komple-
ment till rehabilitering. Delvis, menar 

hon, handlar det om att våga ställa  frågor 
om vad som ger hopp och  harmoni i 
 tillvaron.

Det gäller även för kyrkan. På vissa 
håll har man hittat rätt redskap för att 
jobba professionellt med människors 
existentiella hälsa. Men vill kyrkan bli 
en folkhälsoaktör på allvar krävs en hel 
del förändringar, tror Cecilia. Mer tid, 
resurser, kompetens och forskning är 
steg i rätt riktning. Kyrkan måste också 
ge människor större bemyndigande och 
sluta tro att vi kan komma med färdiga 
lösningar. 

– Det räcker inte med musik, barn-
körer, gudstjänster och fika, säger hon. 
Idag är vi måna om att det ska vara 
 trevligt i kyrkan. Men att komma åt 
människors psykiska hälsa kräver att 
man går på djupet. När livet bränner till 
gör det ont och är jobbigt. De diskussio-
nerna måste vi våga lyfta och det kräver 
kanske ett nytt tänkesätt. a

Existentiell dimension 
ger bättre hälsa
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Är kyrkan trovärdig?
Svaret på frågan är både ja och nej. Frågar man svenskar rakt ut 
om de kan ge exempel på en trovärdig organisation är kyrkor 
inte det första de tänker på. Däremot tycker nio av tio att 
 kyrkor och församlingar har en uppgift att fylla i samhället. 

Det visar en undersökning som publicerades i maj 2012 på 
uppdrag av de tre samfunden bakom Gemensam Framtid – 
Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige och 
Svenska Baptistsamfundet.

För inte så många decennier sedan hade nästan varje svensk en 
relation till kyrkan, och de allra flesta betraktade sig som kristna. 
Den bilden har ändrats rejält. Av de svarande i undersökningen 
betraktade sig bara 42 procent som kristna. 

I genomsnitt ansåg bara var fjärde person att människor  
som är aktiva i kyrkor och församlingar lever som de lär. 
39 procent tyckte att kristna ”har en dömande attityd och ser 
ned på andra”. Studien visade också att en stor del av svens-
karna  saknar anknytningspunkter till kyrkor i allmänhet och 
fri kyrkor i synnerhet. Runt en tredjedel är klart skeptiska eller 
rent av negativa till  kyrkan.

Kyrkan kan bli mer relevant
– En orsak till att många saknar anknytningspunkter är att 
många har en delvis skev bild av vad kyrkor och församlingar 
ägnar sig åt, säger Mats Lindgren, VD på Kairos Future, som 

utförde undersökningen. Många anser också att det är svårt att 
veta vad kyrkorna står för.  

Men allt hopp är inte ute. De allra flesta (92 procent) tror att 
det finns saker  kyrkor och församlingar kan göra för att bli 
mer relevanta. 

– Att som organisation vara relevant handlar om att ha en 
roll att fylla, en uppgift som andra ser som viktig och betydelse-
full, säger Mats Lindgren. 

I första hand tyckte de svarande att kyrkor och församlingar 
ska ägna sig mer åt att hjälpa människor i utsatta lägen, såväl 
ekonomiskt och socialt som andligt och själsligt. Nästan 
 hälften ansåg att gudstjänster är en väg till ökad relevans. 

Sex av tio tror att det finns möjligheter för kyrka och försam-
lingar att bli mer relevanta för dem personligen. Däremot är det 
få som tycker att kyrkor ska bli mer aktiva i den politiska 
debatten.  a

Om undersökningen
•	 Undersökningen bygger på intervjuer med 1000 svenskar i 

åldrarna 16–74. 
•	 Ansvarig för undersökningen är  Kairos Future som är ett 

internationellt konsult- och analysföretag som hjälper före-
tag och organisationer att förstå och forma sin framtid. 
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Ett rättighetsbaserat arbetssätt kan 
hjälpa församlingar att tänka i nya 
banor. Det tror Daniel Uddling, som 
arbetar med flyktingfrågor i Caroli för-
samling i Borås. 

Hittills har det rättighetsbaserade 
arbetssättet (RBA) främst varit en meto-
dik som man arbetat med internationellt, 
till exempel i flyktingläger. Men metoden 
kan med fördel tillämpas på flera områ-
den även i Sverige, menar Daniel. 

– Det som är så bra med RBA är att 
man kan identifiera rättighetsbärare och 
skyldighetsbärare i ett samhälle. Ett 
sådant analysverktyg gör det  lättare att 
hantera svåra situationer, vilket kan 
bidra till ökad trygghet och tydlighet, 
säger han. 

I Caroli församling försöker man til-
lämpa RBA, bland annat i flykting-
arbetet. I höstas arrangerades en hearing 
om integration. Under en tid hade man i 
församlingen upplevt att  rollerna mellan 

Borås stad, Arbetsförmedlingen, 
 Migrationsverket och frivilligsektorn var 
otydliga. Alla skyllde på alla över de 
brister som fanns, men ingen gjorde 
något åt saken. 

– Vi bestämde oss för att kalla sam-
man alla parter för att diskutera roller 
och ansvar. Det blev jättebra med klar-
görande samtal och paneldiskussion 
med fokus på integration. 

Hösten 2011 arrangerade Daniel 
också en workshop för diakoner om rät-
tighetsbaserat arbete.

Eftersom diakoner ofta konfron teras 
med situationer där nöden är påtaglig, 
tror han att de kan ha stor nytta av RBA. 
Inte minst i kontakten med myndigheter. 

– Som kyrka är det lätt att vi vill 
hjälpa till där vi ser  problem. Men RBA 
kan hjälpa oss att tänka ett varv till. Kyr-
kans roll kanske inte alltid är att möta 
det akuta utan att istället uppmärk-
samma olika myndigheter på deras 
 ansvar. a

Faktaruta

Rättighetsbaserat arbete utgår ifrån de uni
versella mänskliga rättigheterna och har  
fyra grundprinciper som utmärker arbetet:

• delaktighet, 
• ansvarsutkrävande, 
• icke-diskriminering
• transparens

De mänskliga rättigheterna kan ses som ett 
avtal för hur staten skall uppföra sig gentemot 
sina medborgare, då staten är ytterst ansvarig 
för att de mänskliga rättigheterna respekte

ras, skyddas  och förverkligas. Syftet med de 
 mänskliga rättigheterna är att skydda och 
värna om människans liv och levnadsförhål
lande i ett samhälle. De är både ett mål och ett 
medel i arbetet att förändra och påverka. 

Ett rättighetsbaserat arbete innebär att aktivt 
verka för att de mänskliga rättigheterna för
verkligas i den egna organisationen och i sam
hället. I ett rättighetsbaserat arbete använder 
man de mänskliga rättigheterna som ett verk
tyg när man analyserar och utgår ifrån när 

man beskriver verkligheten. I analysen ser 
man bristerna och det som behöver förbättras 
för att människan eller människornas rättig
heter skall förverkligas. Rättighetsbaserat 
arbets sätt kan då användas som verktyg i 
påverkansarbetet. 

I ett rättighetsbaserat arbete involveras 
 människor som rättighetsbärare i arbetet  
med att upprätta sina mänskliga rättigheter. 

jan sjögerud

metod

Nytt arbetssätt kan 
hjälpa församlingar

rättighetsbaserat arbete  
i kyrkorna

Boken ger en introduktion till mänskliga 
rättigheter och ett rättighetsbaserat ar
bete i kyrkornas diakonala verksamhet. 

Innehåll: Boken innehåller också metoder 
till stöd för ett rättighetsbaserat arbete i 
praktiken.

Författare: Hanna Gerdes, Elisabeth Hjal
marsson, Carina Öjermo

 Boken är utgiven av Argument förlag och 
framtagen av Sensus, Svenska kyrkan och 
Fonden för mänskliga rättigheter.

Beställ: www.argument.se
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Kraftstationen är en öppen mötes-
plats för ungdomar mellan  
13–25 år och drivs av Svenska 

kyrkan i Malmö. På Kraftstationen  
kan man mötas i en trygg och drogfri 
gemenskap och fika, spela spel och med-
verka i olika kreativa processer såsom 
bild, musik och form. Varje måndag 
bjuds det på gratis soppa och möjlighet 
att dela måltid i gemenskap. Kraft- 
 sta tionen arrangerar även temakvällar, 
spelningar för ungdoms band samt har 
en kvällsgrupp som heter Unga Vuxna och 
som riktar sig till de besökare som är 18 år 
och uppåt. Utifrån ungdomarnas behov 
erbjuder Kraftstationen också individuella 
stödinsatser, såsom enskilda samtal eller 
stöd i kontakter med myndigheter. 

Michael Kristjansson är 20 år och en 
av de första ungdomarna som kom när 
Kraftstationen öppnade för fem år 
sedan. Idag är han inte längre besökare, 
utan läser till fritidsledare på Jämshögs 
folkhögskola och arbetar som tim    - 
an ställd på Kraftstationen. 

– När jag kom till Kraftstationen 
fanns det massor av nya möjligheter och 
bra människor runtomkring en. Det har 
fått mig att inse att så länge du kämpar, 
kan du ta dig precis vart du vill och det 
har jag ju gjort. Från avgrund utan 
boende, bo på gatan, gå i ett par 
söndriga foppatofflor och att inte ha 
 någonting att äta, till att faktiskt ha 
boende. Jag går nu en utbildning som jag 
tror är rätt för mig, som jag tror att jag 

går för att jag också vill kunna hjälpa 
andra människor att göra den föränd-
ring som jag har fått gå igenom här på 
Kraftstationen. Föra den vidare. Jag tror 
att det är viktigt. a

På väg till  
hållbart liv
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På Kraftstationen  
kan man mötas i en  
trygg och drogfri 

gemenskap!
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Sörgården har genom åren blivit ett 
andra hem för många barn och 
unga i Brålanda, Vänersborg.  

Med heltäckningsmattor, kuddhörna 
och trygga ledare, har man lyckats skapa 
en miljö som fortsätter att locka barn 
och unga. 

På 60-talet hade kommunen tänkt 
riva Sörgården, som då var ett gammalt 
pensionat. Men tack vare pingstpastorn  
i Smyrnakyrkan och en man som bodde  
i pensionatet och brann för ungdomar, 
blev det istället en fritidsgård. 

Varje eftermiddag och kväll kommer 
barn och unga mellan 7-20 år hit för att 
spela biljard, pingis, schack, baka, eller 
vara ute i naturen. Men några datorer 
finns inte. 

– Det är ett medvetet val eftersom det  
i första hand ska vara ett ställe där man 
gör saker tillsammans, säger fritidsleda-
ren Samuel Johansson.

Han har arbetat på Sörgården i 37 år 
och följt vissa familjer i tre generationer. 

– När jag började här ville jag att Sör-
gården skulle vara ett ställe där man inte 
predikar med ord, utan med kärlek och 
omsorg. Så har det blivit och därför är 
jag kvar.  

Det som gör att Sörgården lyckats 
hålla igång så länge, tror han, är stabili-
teten och tryggheten. 

Det finns också ett stort behov hos 
många att prata med vuxna. Vissa barn 

mår inte bra. Det kan röra sig om prob-
lem i familjen, mobbing, kriminalitet 
eller självskadebeteende. 

– För ett tag sedan var det en 11-årig 
kille som sa till mig, ’Samuel, jag har 
inget värde, jag är dum i huvudet och 
värdelös’. Att försöka få det barnet att 
förstå att han duger och är älskad på  
sitt vis är kanske det viktigaste han kan 
få med sig. a

Överviktiga barn! Det började som  
ett projekt med stöd av Allmänna arvs-
fonden och är nu en permanent verk-
samhet i Kungsporten i Hus kvarna. I 
dag drivs verksamheten under samlings-
namnet ”Viktiga barn”. Erfarenheterna 
sprids vidare, bland annat till Nässjö. 

– För oss började det med ett besök 
från Kungsporten där vi fick infor-

mation om ”Viktiga barn”, berättar 
 Niclas Wiktorell, som är pastor i Pingst-
kyrkan i Nässjö. I Nässjö har det bildats 
en arbetsgrupp bestående av represen-
tanter för skolhälso vården och olika 
intressegrupper där Niclas Wiktorell 
ingår.

– Men, fortsätter han, det tar tid att 
bygga upp denna typ av verksamhet. 

Inte minst ekonomin begränsar eftersom 
det inte finns några medel tillförfogande. 
Just nu hoppas för samlingen att så små-
ningom komma igång i Pingstkyrkans 
aktivitetshall.  
Vi vill vara med!

curt karlsson

Viktiga barn och ungdomar

Ungdomarna 
ska känna sig 
älskade
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I Västerleds församling utanför Stockholm arbetar man  sedan 
en tid tillbaka med att förebygga självmord. Tillsammans 
med en kollega håller diakonen Clary Nilsson i utbildningar 
för att hjälpa skolpersonal att hantera sorg i samband med 
självmord. 

Är självmord ett vanligt problem bland unga idag?
Ja, det är den vanligaste dödsorsaken bland personer mellan  
14 och 24 år. För att kunna säga exakt vad det beror på krävs 
mer forskning. Men det vi vet är att människor som tar livet  
av sig har nedsatt konsekvenstänkande och en försämrad  
förmåga att lösa problem. Ofta lider de också av depression, 
psykoser, allvarliga kroppsliga sjukdomar eller missbruk.

Hur märks det att någon är självmordsbenägen? 
Det finns flera riskfaktorer och varningssignaler. En kan vara 
förlusten av en närstående, arbete, eller pengar. En annan  
kan vara en större besvikelse, som till exempel en misslyckad 
 examen, utebliven befordran, mobbning eller kränkning. 

Hur började ni arbeta med suicidprevention?
Antalet självmord har varit hög i Bromma. På bara ett år var 

det nio personer som tog livet av sig. När vi var ute på skolor 
och mötte ungdomar upptäckte vi att det fanns ett kunskaps-
glapp. Då kändes det naturligt att börja engagera sig. 

Vilka söker upp er för hjälp? 
Främst skolor, men ibland kommer ungdomar eller familjer 
direkt till oss med frågor. Generellt är ungdomar mer beredda 
att tala om det här än vuxna är beredda att lyssna. Det gäller att 
våga ställa frågor om självmordstankar. Då svarar ungdomarna 
oftast mycket ärligt.

Hur ser ungdomar och andra ni möter på att ni är kyrka? 
De har inga problem med det, utan ser oss som professionella 
och goda samarbetspartner. Vi har alltid diakonkrage på oss i 
akuta och officiella sammanhang.

Hur klarar man av att arbeta med så svåra frågor som 
 ungdomar som tar sitt liv?
Det skulle inte gå utan rätt utbildning, erfarenhet och handled-
ning. Stödet från chefer och kollegor är jätteviktigt. Eftersom  
vi är två som arbetar med det här kan vi också reflektera till-
sammans och fråga varandra om råd. a

” Man måste 
våga ställa  
frågor”
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Gymnasieskolan Futurum 
– eleven i centrum
Så här berättar en av eleverna på skolan:

– Jag trivs, säger hon. Jag har fått personliga kontakter och 
någon märker om jag är borta. Hela min tidigare skolgång har 
varit knackig, har hela tiden halkat efter och det känns som 
att ingen har brytt sig. Nu vill jag lära mig. Praktiken har betytt 
jättemycket för mig.

Idén till Gymnasieskolan Futurum föddes ur samtal med 
ungdomar på Sociala Missionens ungdomshem Futurum. Det 
som de unga hade saknat under sin skoltid var en skola där alla 
elever blev sedda. Utifrån dessa samtal formades Gymnasie-
skolan Futurum och 2002 startade verksamheten. En mindre 
skola med mindre grupper, engagerad personal och en stark 
betoning på praktik, blev centrala ingredienser för att nå målet 
att ge eleverna gymnasiekompetens och en ingång på arbets-
marknaden.

Men varken skola eller arbetsliv fungerar om inte eleverna 
känner sig trygga. Gymnasieskolan Futurums vilar således på 
två ben – trygghet och relation. Utan dessa kan inte eleverna 
tillgodogöra sig kunskap och växa som människor. Det jag 
uppskattar mest med lärarlaget, är att de förstår hur en ung 
människas liv kan hänga ihop och att lärarna alltid vågar prata 
om det svåra. För våra elever är det nödvändigt att lärarna finns 
tillgängliga även till detta.

När unga människor får nya kunskaper, rätt stöd och känner 
gemenskap kan små revolutioner ske. Förtroendet för andra, 
tilliten till andra, gör att de kan bygga sin självrespekt och på 
egen hand forma sin väg i livet. Vi på skolan ser tydligt att ung-
domar utan respekt för sig själva, sällan har respekt för andra. 
Jag vill tro att just detta arbete vi gör förebygger främlings-
rädsla och utanförskap, att detta arbete gör dem till nyfikna 
medborgare som vill vara med och förändra. 

Gymnasieskolan Futurum har funnits i 11 år och för varje 
läsår blir jag mer och mer övertygad om hur viktig Gymnasie-
skolan Futurum är för att bidra till de ungas förmåga att påverka 
sina liv. Det finns ungdomar som uttrycker att en livsförändring 
skett just för att de blir tagna på allvar och  lyssnade till. a

rektor, agnetha dalemark

Fakta om gymnasieskolan Futurum

Futurum är en verksamhet inom Sociala Missionen som är en frivillig
organisation med social och diakonal inriktning . Ett 50tal missions
församlingar i Stockholmsområdet är Huvudmän . 

Gymnasieskolan Futurum erbjuder ett nationellt gymnasieprogram, 
handelsprogrammet med inriktning på handel och service och är till för 
de elever som behöver en mindre skolform för att kunna genomföra 
sina studier.  För mer information: www.gymnasieskolanfuturum.se
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Dreamcenter i Göteborg söker upp ungdomar med 
problem på stan. Genom långsiktig närvaro har  
man lyckats sprida hopp till unga som tappat all tro 

 på sig själva och framtiden. 
För många börjar problemen redan i tonåren. Hemlö s het, 

prostitution, heroinmissbruk och jobbiga hemförhåll anden  
är vanligt bland ungdomarna de möter.  

– Vissa vill inte ha med oss att göra när vi går fram och börjar 
prata, säger verksamhetsansvarige Patrik Rudgard. Men ofta 
tar det bara några minuter innan det släpper. 

En nyckel till förtroende, menar han, är att få bra kon takt 
med ledaren i ungdomsgänget. Då blir man accepterad även  
av de andra. 

Visionen till Dreamcenter fick Patrik för fem år sedan då en 
person från Dreamcenter i Los Angeles var på besök i Sverige. 

– Jag och min fru sa till varandra, ’tänk att få starta något 
sådant i Göteborg’.  

Visar att någon bryr sig
Drömmen blev verklighet i september förra året. I team på fem 
personer är volontärerna ute två gånger i veckan från eftermid-
dagen till sent på natten. 

– Vi har börjat lära känna fler och fler. Många håller till på 
samma ställen. Det är oerhört tillfredsställande när  ungdomarna 
öppnar sig och man upptäcker att man kan hjälpa dem med 
något problem. 

Rent konkret kan Dreamcenter till exempel hjälpa ungdo-
mar med missbruk vidare till socialen som ordnar så att de får 
komma till ett behandlingshem. Men den allra största hjälpen, 
menar Patrik, är att visa att det finns någon som bryr sig. 

Tanken är att så småningom vidga verksamheten till förorter. 
För det krävs bland annat fler volontärer, som man hoppas 
 rekrytera i församlingar. 

– Vår erfarenhet är att det ofta finns ungdomar i försam-
lingarna som vill förändra sin stad och hjälpa ungdomar till  
ett bättre liv. a

Brinner för ett  
varmare Göteborg
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Leva – inte bara överleva
En mötesplats för män och kvinnor som vuxit upp 
i dysfunktionella familjer

På jobbet, hemma på gatan, i kyrkan  
och i andra sammanhang bär människor 
med sig erfarenheter av att ha vuxit upp i 
dysfunktionella familjer. Vare sig det 
handlar om missbruk eller svår psykisk 
sjukdom hos föräldrarna sätter det sina 
spår hos ett barn. Många anar att upple-
velserna präglat uppväxten, men att det 
också präglar livet som vuxen.  
”Leva – inte bara överleva” bygger på ett 
dialogiskt förhållningssätt och erbjuder 
män och kvinnor en mötesplats där det 
finns möjlighet att dela, försöka förstå 
samt bearbeta erfarenheter och livs-
mönster som grundlagts tidigt i livet. 

Konkreta mål är: 
•	ny	kunskap	
•	starkare	självkänsla	
•	nytt	livsmod	
•	trygghet	
•	befrielse	från	skuld	och	skam	
•			samt	att	få	med	sig	viktiga	verktyg	 

för att fortsättningsvis kunna hantera, 
begripa och skapa mening i livet på  
ett gott och hälsosamt sätt.

Kursen omfattar 15 träffar, där gruppen 
bl.a. jobbar med teman som: Vem är jag? 
Om nuläge, helhetssyn och harmoni i 
livet, Medberoende och överlevnads-
strategier när jag var barn, Medberoende 
som vuxen, Vägar till friska och sunda 
vanor, Sund skuld och kränkande skam 
– om att göra eller vara fel, Livets exis-
tentiella dimension, Vägen vidare. 
På uppdrag av Hela Människan har 
Noomi Tönnäng skrivit handledningen 
”Leva – inte bara överleva” Hela Män-
niskan erbjuder en tvådagars introduk-
tion till kursen. Den första kursen hölls i 
Stockholm januari 2011, därefter har 
kurser hållits i Örebro, Huskvarna, 
 Helsingborg samt Partille. Ytterligare 
kurser är planerade. a

noomi tönnäng, pastor,  
gemensam framtid. gruppledare  
för leva-inte bara överleva. 
kurs föreståndare för brobygge  
samt samordnare för bromma-
dialogen och livsnära små-
grupper i gemensam framtid.

1. Vad fick dig att anmäla dig till kursen?

När jag anmälde mig till kursen hade jag 
haft två djupa depressioner under loppet 
av några år, varav en var en förlossnings
depression. När jag fick min dotter insåg 
jag om inte förr att det fanns mycket svårt 
som var obearbetat från min barndom. Jag 
kände omedelbart när jag läste om kursen i 
”Hälsobrobladet” att kurstiteln ”Leva – inte 
bara överleva” talade direkt till mig.  

2. Vad har den betytt för dig?

Den har betytt ofantligt mycket för mig! 
Den har varit ett väldigt gott komplement 
till den egenterapi via St Lukasstiftelsen, 
som jag också har genomgått under denna 
period.

3. hur är det att dela sitt liv som vi gör  
i kursen med andra kursdeltagare?

Det är gott, det är fint, det är starkt! För 
mig har det nästan odelat varit positivt. 
Det är naturligtvis tufft ibland att dela 
svåra och smärtsamma minnen, men jag 
tänker att något väldigt positivt händer i 
själva delandet. För mig har det varit lite av 
en ahaupplevelse; att det inte bara är jag 
som haft det och känt så här, utan att det 
finns fler med väldigt liknande erfarenhe
ter och upplevelser med sig i bagaget. Den 
vetskapen är djupt helande i sig, tror jag.

4. Vilka förändringar har kursen bidragit 
till i ditt liv?

Kursen har gett mig mod och fått mig att ta 
stora steg framåt i livet. Den har hjälpt mig 
att lyfta fram den sunda ilskan i mig själv, 
att sätta gränser och att se till mig själv och 
mina behov i betydligt större utstäckning 
än vad jag kunde göra tidigare. Detta 
 hänger säkert ihop med att kursen har 
hjälp mig att se mitt eget värde, att jag  
har ett värde bara för att jag är jag.

johanna engström, örebro 
den 11 februari 2013
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www.helamanniskan.se 
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Stockholm, 20 januari 2013

Hej!
Mitt namn är Monica, jag är 18 år jag är från Latinamerika.

Jag kom till Sverige runt åtta månader sedan. Jag hade kontakt med 
 Källan två veckor efter det. Pernilla Landin och Gladys Cordova är de 
som har hjälpt mig sedan dess. Min rättsliga situation är ganska speciell 
med tanke på att mitt uppehållstillstånd varade inte mer än fem månader 
och för att jag inte hade rätt till utbildning, sjukvård och mycket mer. 

Men Källan har helt förändrat min framtid. Om jag inte haft Källans 
hjälp skulle jag inte vara där jag är nu.  

Jag började studera i en sommarskola som varade åtta veckor, en 
 intensivkurs för att lära mig svenska som Källan betalade för mig. De 
gjorde alla arrangemang. De kontaktade skolan, de tog mig dit så jag 
kunde träffa läraren, de gav mig allt sitt stöd. Jag lärde mig så mycket på 
de åtta veckor, läraren bad att jag skulle fortsätta i deras skola i en vanlig 
klass på hösten. 

Men vid denna tid hade mitt uppehållstillstånd löpt ut och jag väntade 
på ett svar om förlängning. Men utan personnummer kunde jag inte 
börja skolan. Men Källan återigen hjälpte mig, de kontaktade 
 kommunen och hjälpte mig att få tillgång till utbildning.

Jag har studerat svenska i den skolan i 5 månader nu och jag förbättrar  
min svenska och får betyg i olika ämnen. Jag har haft ett par hälso-
problem och Källan har också hjälpt mig med det. De har gett mig 
 orientering i flera situationer och problem.

Sanningen är att de har hjälpt mig mer än jag kan betala. Jag är så 
 tacksam för allt de har gjort för mig. Jag väntar fortfarande på svar från 
Migrationsverket, men jag studerar och jag är bra. Deras hjälp och stöd 
har markerat mitt liv och framtid och har gett mig hopp och styrka.

monica reyes

hållbara mötesplatser
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Källan 
Fisksätra råd- och stödcenter
Källan startade 2008 i Fisksätra och är ett samarbete mellan 
Svenska kyrka, Nacka församling, Stockholms Stadsmission, 
Muslimernas förening i Nacka och Katolska kyrkan i Stock-
holms stift.

Källan arbetar tre heltid- och två halvtidsanställda  samt ett 
flertal volontärer.

En av Källans framgångsfaktorer är att personalen har olika 
religiös, kulturell och språklig kompetens. Ett gott samarbete med 
andra aktörer i Nacka, såsom konsumentvägledarna, familjecent-
ralen, biblioteket, öppna förskolan, vårdcentralen, närpolis, 
arbetsförmedlingen  har utvecklat Källans verksamhet än mer.

Till Källan vänder sig många för att få stöd i olika livssitua-
tioner, det kan handla om  relationsproblem, ekonomiska 
bekymmer, hjälp med myndighetskontakter, tolkhjälp eller att 
orientera sig i det svenska samhället.

Utöver detta erbjuder Källan gruppverksamhet såsom svensk-
undervisning, samhällskunskap, seniorgrupp, föräldragrupp, 
jagstärkande grupp, sygrupp samt kurs i vardagsekonomi 

Källan erbjuder också sommarverksamhet med familje läger, 
dagsutflykter och dagkollo, en uppskattad och populär verk-
samhet för Fisksätraborna!

Källan har sedan starten bedrivits som ett projekt, men är nu 
en permanent verksamhet. Källan får under 2012–13 bidrag 
från Nacka kommun och Stena fastigheter. a

pernilla landin, diakon i nacka församling och 
verksamhetsledare för källan i fisksätra. 

mer information www.svenskakyrkan.se/nacka

Guds hus
Ur samverkan i Källan växte idén att skapa en naturlig 
mötesplats för muslimer och kristna i Fisksätra. Det skulle 
också lösa de tre samfundens lokalbehov. Projektet kallas 
Guds Hus och innebär en ombyggnad av Fisksätra kyrka till 
ett kyrkorum som kan delas av katoliker och protestanter. 

Dessutom planerar Muslimernas förening att bygga en ny 
moské i anslutning till kyrkan. I detta Guds Hus ska sedan 
muslimer och kristna kunna leva som goda grannar under 
samma tak. För att stödja de positiva sociala effekterna 
 bidrar Nacka kommun med ett ekonomiskt bidrag. a

hållbara mötesplatser
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–  Jag har förlorat allt! Mitt land är borta, jag har förlorat familj 
och arbete. Café Holmen har gett mig ett nytt liv! Här finns 
vänner och människor som bryr sig!  

Handledare Emanuel Larsson berättar: 
– Det är så roligt att jobba med detta! De som jobbar på 

 Holmen kommer från olika håll i världen. Här får vi som för-
samling finnas med och göra det vi är kallade till! Vi möter 
människor som lever i ett utanförskap, som är sjuka, ensamma 
och inte attraktiva på arbetsmarknaden. En av deltagarna 
 beskriver Café Holmen som en livräddare.

Gislaveds Frikyrkoförsamling har under 2012 samarbetat 
med Arbetsförmedlingen. Genom att vara anordnare för syssel-
sättningsfasen har Arbetsförmedlingen placerat lång tids-
arbetslösa på Café Holmen. 

Syftet med verksamheten har inte bara varit att ge bröd för 
dagen, utan att ge människor som lever i ett utanförskap, en 
mer långsiktig lösning - tider, rutiner och känslan av att vara 
behövd. Det viktiga är att se varje individ, och låta dem få 
känna sig sedda och bekräftade var för sig, men också att känna 

sig efterfrågade genom att ha en uppgift. Deltagarna kommer 
från olika delar av världen och har olika religion. Församling-
ens missionär beskrev sommaren 2012 verksamheten som en 
missionsstation runt hörnet – närmare än så kommer vi inte!

Café Holmen har haft ett tiotalpersoner som befinner sig i 
sysselsättningsfasen. De har funnits med i servering, träd-
gårdsskötsel, fastighetsskötsel ute och inne. Husen på tomten 
har målats om och upprustats både invändigt och utvändigt, 
blommor planteras och sköts om, rensning av gräs och sly mm. 

Holmen är Gislaveds frikyrkoförsamlings sommarhem.  
Församlingens verksamhet har varit väldigt begränsad under 
senare år, och nu har Café Holmen haft öppet alla dagar i 
veckan under sommarhalvåret. a

martina curenstam, medlem i centrumkyrkan,  
gislaved, gemensam framtid och ungdomscoach/
praktiksamordnare för arbetslösa ungdomar i 
gislaveds kommun

Café Holmen 
– Missionsstationen runt hörnet! 
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Kyrkornas Second hand på Ekerö 
har blivit en meningsfull plats 
för många. De som skänker och 

handlar, de som kommer dit för gemen-
skapen, och de som tar emot bistånds-
pengarna från vinsten. 

– Alla vinner på att butiken finns. Det 
har blivit en jättefin gemenskap bland 
dem som jobbar, och vi har fått ett så bra 
rykte att det kommer folk hit från hela 
Stockholm och handlar, säger förestån-
daren Gabriella Wessman. 

När hon och hennes man firade bröl-
lopsdag för några år sedan frågade han 
henne vad hon allra helst skulle vilja göra 
om hon fick drömma fritt.  Gabriella 
 visste precis, och satte ord på visionen. Ett 
år senare öppnade secondhand butiken. 

”Rena själavården”
Hon fick med sig Ekerö och Färingsö 
församling, och Mälarökyrkan som är 
en pingstförsamling. Idén bygger på att 
det finns volontärer som hjälper till med 
verksamheten och folk som skänker 
saker. Utöver det drivs affären utifrån  
tre mål: att skicka pengar till bistånd,  
att ta vara på saker istället för att slita 
och slänga, och att affären ska vara en 
mötesplats på Ekerö. 

Och det har den blivit. Både för dem 
som arbetar där och de som kommer 
utifrån. Den har också inneburit ett 
uppsving för ekumeniken i kommunen.

– Det finns inget bättre sätt att komma 
nära varandra än att jobba praktiskt 
ihop. Visst kan man fira gudstjänster, 
men att stå och sortera porslin, eller 
städa tillsammans med någon från en 
annan församling ger en helt ny dimen-
sion till gemenskapen, säger Gabriella. 

Volontärerna hjälper till med att ta 
emot saker, sortera och stå i kassan. 
Vissa av dem är pensionärer, några mitt i 
arbetslivet och andra sjukskrivna. En av 
dem som varit med ett tag är Mia Blom-
berg. Hon har varit sjukskriven i 14 år 
och fick höra talas om affären genom en 
granne.

– Jag tvingade mig själv att gå hit och 
det var precis vad jag behövde, säger 

hon. Det har varit fantastiskt att få vara 
del av en gemenskap som stöttar och 
hjälper varandra. Vi som jobbar är där 
av olika anledningar men det finns en 
acceptans vilket gör att alla känner sig 
välkomna. För mig har det varit rena 
själavården. a

Fakta kyrkornas second hand ekerö

•  Verksamheten täcker alla omkostnader som till exempel hyra och butikchefens lön.  
Resten går till bistånd via Svenska kyrkans internationella arbete eller Pingstmissionen, PMU. 

•  Första året, 2011 skickades 350 000 till bistånd. År 2012 var summan 650 000. 

•  Affären är öppen fyra timmar varje lördag. Då finns alltid en präst, pastor eller diakon närva
rande. Det finns också en fikahörna. 

www.svenskakyrkan.se/ekero

Mia hade inte varit med i kyrkan tidigare.  
Men verksam heten i Secondhand affären  
har väckt hennes nyfikenhet för tro.  

Mötesplats förenar 
nytta med nöje

”Det finns otroliga miljövinster att göra genom 
att använda saker som redan är producerade.”

Gabriella Wessman: ”Det finns otroliga miljö-
vinster att göra genom att använda saker som 
redan är producerade, inte minst när det gäller 
textil”, säger Gabriella Wessman, föreståndare 
för Kyrkornas second hand på Ekerö. Affären 
satsar hårt på att hålla en hög standard med 
rena, hela och snygga saker. 
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Mikaelshuset i Strängnäs är en plats för gränsöverskridande 
möten. De sker  mellan kyrka och samhälle, unga och gamla, 
barn och vuxna. Babycafé, dans, dataspel,  musik, idrott, 
körsång, karaoke och DJ-utbildning är  något av det som erbjuds. 

– Allaktivitetshuset är ett exempel på att alla parter vinner på 
att samverka med varandra, säger Anna Forsström, diakon i 
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. Som kyrka måste vi 
våga oss utanför våra egna dörrar.

Mikaelshuset kom till efter att det hade varit oroligt i Sträng-
näs under en tid. Skadegörelse i centrum och ung domar som 
strövade omkring på stan bekymrade många. 

Kommunen samlade ihop flera aktörer, däribland Svenska 
kyrkan, för att diskutera vad som kunde göras för att hjälpa ung-
domarna. Kyrkan erbjöd en distriktskyrka som kunde användas 
som lokal, men kommunen ville ha ett bredare samarbete. 

Ungdomarna vågar öppna sig
Det resulterade i Anna Forsströms anställning. Hon beskriver 
sig själv som en ”vandrande kyrka” som nätverkar med såväl 
ungdomar som vuxna och personal i huset. 

– På Mikaelshuset lyckas vi nå folk som vi inte skulle ha nått 
annars. Eftersom det är en neutral plats blir det lättare att ta 
kontakt med kyrkan här, säger hon. 

Anna finns i huset flera gånger i veckan och ingen behöver 
boka tid för samtal. De som söker upp henne vill tala om allt ifrån 
ekonomi till relationer, livsval och svåra situationer de hamnat i. 

– I början märkte jag att ungdomarna försökte testa mig. 
Men nu har det växt fram ett förtroende som gör att de vågar 
öppna sig. a

Tron växte fram 
Gunnar Sjöberg var missbrukare och 
kriminell i 19 år. Under en av sina 
 fängelsevistelser fick han besök av en 
kvinna från LP-stiftelsen. Det blev 
början på ett nytt liv. Idag hjälper han 
andra med liknande bakgrund. 

Men vägen till förändring har 
 varken varit enkel eller snabb. 

Gunnar började missbruka på 
60-talet, först med hasch och alkohol, 
och så småningom tyngre droger. Han 
åkte fast för grovt narkotikabrott, 
vapeninnehav och annan kriminalitet. 

Under sin sista fängelsevistelse lycka-
des kvinnan från LP-stiftelsen övertala 
honom att lägga in sig på behandling på 
Torpahemmet i Jönköping. 

– Jag kom dit den 27 januari 1986 
och möttes av kristna som var snälla 
och omtänksamma. 

Den mjuka atmosfären gjorde 
honom till en början obekväm. I den 
kriminella världen var det djungelns 
lag som gällde, och alla tänkte först 
och främst på sig själva. När de ville be 
för honom under en av förbönsstund-
erna la han sig motvilligt ned på knä. 

– Det var långt ifrån någon halleluja-
upplevelse. När de var klara klistrade 
jag på ett leende men kände ingenting. 

Tiden gick och Gunnar började så 
småningom uppskatta den tillåtande 
gemenskapen. Han sköt upp hem-
resan flera gånger. Efter två månader 
lät han döpa sig i pingstkyrkan i Jön-
köping. Han blev kvar ett helt år på 
Torpahemmet och började sedan 
jobba där som vaktmästare. 

Han beskriver det som att tron var 
något som växte fram.

– Gud behövde arbeta med mig på 
ett annat sätt. Det är först efteråt som 
jag förstått att jag blev frälst den där 
gången jag föll ned på knä på Torpa-
hemmet. För missbrukare ska allt gå 
väldigt fort, men jag behövde tid för 
att varva ned. 

Nu har han varit nykter i 26 år och 
är idag verksam inom LP-stiftelsen i 
Kristianstad. Genom åren har han 
flera gånger varit ute på fängelser och 
berättat om sitt liv.

– Jag vet precis hur de här männis-
korna mår och känner. Jag kan möta 
dem på deras villkor och deras nivå, 
prata deras språk. Genom min egen 
väg tillbaks kan jag peka på att det 
finns en väg också för dem. a

Det faktum att Anna är så lättillgänglig gör det enkelt att bara komma in 
och sätta sig. I hennes rum finns en gitarr. Vissa börjar med att sitta och 
spela lite, och börjar sedan prata. 

”Vandrande kyrka” når fler
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liV i balans 

•  Materialet är framtaget av Ersta diakoni 
och är i första hand avsett att användas i 
olika samtals eller personalgrupper i 
kyrka och samhälle. Det kan också 
 användas som underlag för fortbild
nings eller utbildningsdagar. 

•  Materialet består av nio avsnitt med 
 teman som är utvalda för att på olika  
sätt belysa rubriken Liv i balans. 

•  Varje avsnitt består av en kort inledande 
text, en eller flera bibeltexter och ett 
antal frågeställningar som bearbetas 
individuellt och tillsammans med 
 samtalsgruppen. 

•  I arbetet med bibeltexterna är metoden 
inspirerad av ”folklig” bibelläsning från 
Brasilien. 

AnnLouise Tjerneld, Diakonkandidat, 
Forsbrokyrkan, Arbrå, Gemensam Framtid.

Spa för själen ger  
andrum i vardagen
I en tid då det mesta rullar på i högt 
tempo och allt fler lider av ångest, 
 depression och utbrändhet, har Forsbro-
kyrkan i Arbrå, Hälsingland hittat ett 
nytt sätt att hjälpa människor att finna 
lugn och ro i vardagen. 

”Spa för själen” innebär att gå in i 
tystnad, sjunka in i nuet och koppla av 
en stund. Med hjälp av filtar, kuddar, 
stillsam musik och tända ljus skapas en 
meditativ atmosfär i kyrkorummet.

– Vi har upptäckt att det här är precis 
vad många behöver, säger Ann-Louise 
Tjerneld, som har varit med och startat 
verksamheten. 

– Idag ska allt gå väldigt fort och 
många mår allt sämre Till skillnad från 
ett vanligt spa med lerinpackning och 
bastu kan vi som kyrka erbjuda något 
djupare, fortsätter hon. 

Inspirationen kom ifrån Jakobsbergs 

församling, som hade prövat konceptet 
tidigare. Nu är man inne på sitt fjärde år. 
Verksamheten lockar i dagsläget mest 
daglediga, pensionärer och sjukskrivna 
eftersom det pågår dagtid. Men koncep-
tet, tror Ann-Louise, kan passa flera 
målgrupper. 

I samband med Spa för själen ordnas 
också bokbord och en enkel sopplunch. 
Om någon har behov av att prata, finns 
personalen tillgänglig. 

Ann-Louise är väl medveten om beho-
vet av stillsamhet eftersom hon själv har 
varit utbränd. 

– Som utbränd kan det vara påfre-
stande med dagens samhällstempo och 
kravfyllda miljöer. Att då få komma till 
en plats där man får släppa allt och bara 
vara innebär att man hämtar nya krafter 
och orkar med vardagen en stund till. a

Samtal om livsfrågor ger tid för reflektion
Arbete, relationer, tid, vila och pengar. 
Det är några ämnen som diskuteras när 
studiegruppen Män Emellan träffas 
varannan vecka i Ekerö  församling.  

Det är femte terminen de samlas kring 
studieförbundet Sensus material, ”Liv i 
balans”. Rikard Burman Holmgren har 
varit med sedan starten. 

– För mig fungerar det som ett and-
ningshål där jag får tid att reflektera  
över saker jag inte skulle reflektera över 
annars, säger han. 

Alla i gruppen är mellan 40 och 60 år. 
Många har familj och småbarn, och 
 jobbar och stressar för att klara av var-
dagen. Andra kan vara stressade för att 
de inte har något jobb. Samtalen kretsar 
kring allt ifrån vad som ger och tar energi 
i livet, hur ens relationer fungerar, till om 
man upplever sitt arbete som en börda 
eller något som ger mening. Allt som 
sägs stannar inom gruppen.

Materialet riktar sig både till män och 
kvinnor, men just den här gruppen valde 
att bara ha med män. 

– Det blir ett annat samtal då, säger 

Rikard. Visst kan det bli lite grabbig 
 jargong, men fördelarna är att många 
öppnar sig på ett annat sätt när det inte 
sitter kvinnor där. 

Ett nytt sätt att se på världen
Urban Hermansson på Sensus utbildar 
samtalsledare i materialet. Han beskri-
ver det mer som en gruppresa än terapi. 

– Det handlar om att sitta ned och sam-
tala om sådant som är viktigt i livet, både 
ur ett personligt och globalt perspektiv.  
I bästa fall leder det till att man ser sig 
själv och världen på ett nytt sätt. 

Rikard, som arbetar på ett företag 
som säljer webbaserade affärssystem, 
säger att det inte finns något annat 
forum – åtminstone i hans värld – där 
man pratar om de frågor man berör i 
gruppen. 

– Folk tar sig inte tid. Dessutom är 
gemene man livrädd för allt som kyrkan 
står för. Men för mig känns det som en 
ren lyx att varannan vecka få sitta ned, 
prata om viktiga frågor och avsluta kväl-
len med en god middag tillsammans. a
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– Äntligen en kyrka som intresserar sig  
för de frågor jag brottas med i mitt liv.

Kvinnan har gripit tag i min arm och ser 
mig rakt i ögonen. Kyrkan har precis 
avslutat det första seminariet om livet 
och presenterat kursen ”Konsten att 
leva” som ska börja om ett par veckor. 
En nysatsning. Mycket var osäkert.  
Hennes blick och ord var en viktig  
bekräftelse för mig. 

Händelsen utspelade sig för ungefär 
tio år sedan. Kyrkan vid Brommaplan, 
där jag är medlem, var en rätt traditio-
nell kyrka. Fokus låg på söndagens guds-
tjänst. I veckorna stod lokalerna oftast 
tomma. Idag, tio år senare, är det ofta 
fullt med folk i kyrkan en vanlig torsdag-
skväll. Människor sitter i smågrupper i 
olika rum för att samtala om livets djupdi-
mensioner. På dagtid finns det människor 

med långvarig erfarenhet av sjuk skrivning 
och arbetslöshet som får hjälp att inven-
tera sina inre resurser för att hitta sin  
väg vidare i livet. Församlingen har en 
hel katalog med kurser och aktiviteter 
för kämpande medmänniskor och är sig 
inte längre lik. 

Det hela startade med att församlingen 
anordnade en kurs i konsten att leva, där 
människor får möjlighet att reflektera 
över olika livsområden – arbetslivet, 
 kriser, relationer, andlighet, etc. Kursen 
gjorde inte förändringen, men den var en 
start på en lång förändringsprocess. När 
den första kursen var slut (den sträcker 
sig över två terminer) mötte försam-
lingen frågan vad kyrkan erbjuder här-
näst. Nya kurser anordnades och allt fler 
människor hittade till kyrkan. Många, 
men inte alla, med en trasig bakgrund.

Är då detta diakoni? Är det rätt 

begrepp även när personer med väl-
ordnade yttre förhållanden går en kurs 
om hur man ska hantera livet? Ja, jag 
tycker det. Bakom våra ibland välput-
sade fasader är vi alla människor som 
kämpar med att hålla ihop livet. Idag är 
det en tuff utmaning för många. Att bistå 
i denna kamp, är en diakonal handling. 

Egentligen tror jag att det är farligt att 
göra diakonin till ett avgränsat verksam-
hetsområde. Som jag ser det, handlar 
diakoni just om att vara kyrka. Ett  
flödande utlopp för Guds kärlek gör  
församlingen trovärdig. a

bertil forsberg, ideell ledare 
för kursen ”konsten att leva”. 
kyrkan vid brommaplan

Konsten att leva
fo

to
: m

ag
nu

s 
ar

on
so

n/
ik

on

hållbara mötesplatser



21

I Sundsvall finns sedan oktober 2012 Fa-
miljecentret Kraftkällan. Kraftkällan vill 
vara en plats som på olika sätt ger hopp 
kraft och glädje till familjer. Här arbetar 
Elisabet  Edefors som är socialpedagog 
och familjerådgivare genom Levande 
familjer, och Helena Andersson, officer 
i Frälsnings armén, socialpedagog och 
familjerådgivare genom Levande fa-
miljer.

– Här erbjuder vi familjer och par stöd 
och råd i relationer, genom bl. a. parråd-
givning, föräldrasamtal men även genom 
enskilda samtal, säger Helena, och 
berättar vidare:

– Det är inte alltid lätt att vara en 
familj och få alla relationer att fungera. 
Ibland kan det kännas hopplöst att som 
par hålla kärleken vid liv. Orken att vara 
förälder kan sina och man vet inte alltid 
hur man ska göra. Det vardagliga livets 
krav kan göra det svårt att känna glädje. 
Vår tro är att Gud har skapat männis-
kan, att han vet vad vi behöver och vill 
fylla våra behov. Med den utgångspunk-
ten möter vi dem som kommer till oss. 

Kraftkällan vill arbeta förebyggande 
genom att te x erbjuda föreläsningar, 

kurser och ”äktenskapsbesiktning”. Att 
 genomgå en sådan besiktning innebär att 
paret skattar sitt  förhållande utifrån 
olika teman i ett frågeformulär. Därefter 
samtalar vi kring ”frisk-och riskfakto-
rer”. Rådgivaren kan ge tips och råd 
samt erbjuda fortsatta samtal utifrån 
vad som framkommit. Erfarenheten är 
att många par kämpar i tysthet, eller ger 
upp. Paren välkomnas till en lugn och 

rofylld miljö där det finns tid att lösa 
upp de trassliga knutarna i relationen,  
de får stöd att hitta tillbaka till varandra 
och att upptäcka och förstå varandras 
kärleksspråk.

Kraftkällans målsättning är att rela-
tionerna i familjerna ska bli starka och 
hållbara. a

Familjecentret Kraftkällan – Sundsvall
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Hållbart liv i Stenungsund
– För mig blev reflektionsgruppen för 
HR chefer som kyrka-arbetsliv arran-
gerade en positiv upplevelse,  berättar 
Siw Lundberg. 

– Det var en ventil att tillsammans med 
andra få reflektera över sin yrkesroll men 
också vem jag är som människa.

– Idag kan jag vara orolig för den nya 
generationen som är inne på arbets-
marknaden, fortsätter hon. 

– En generation som är så ambitiös 
och vill hinna med allt. Om jag med min 
erfarenhet kunde hjälpa dem att se att de 
måste prioritera och göra aktiva val vore 
jag mycket glad. 

Vi sitter runt ett av borden i matsalen 
på Perstorp, ett av kemiföretagen i 
Stenung sund, för att prata om vad till-
fällen till eftertanke betyder i det dagliga 
arbetet. Vi är; förutom Siw Lundberg, 

chef för Human Resources på företaget,  
Helena Jonsson, diakon i Svenska 
 kyrkan och Per-Ulrik Johansson, pastor  
i missionsförsamlingen. I Stenungsund 
har Svenska kyrkan och Missionsför-
samlingen ett samarbete som man kallar 
kyrka-arbetsliv. Där ryms kemiföretagen 
men också till exempel Hotell Stenungs-
baden och  palliativa teamet i kommunen. 
Det handlar om stöd i kris situationer, 
utbildningar, enskilda samtal, men också 
inbjudan till samtalsgrupp (Liv i balans), 
reflektionsvandring mm. De förlängda 
luncherna med ett föredrag, som kyrka-
arbetsliv har inbjudit till, har också varit 
mycket uppskattade. Ett exempel på en 
sådan föreläsning är ”Produktion, 
 pengar,  personal… allt detta ansvar – 
men vem tänker på mig?” 

Siw Lundberg berättar att man även i 
ledningsgruppen och tillsammans med 

personalorganisationerna på företaget 
tar upp hur man mår i de olika funktio-
ner man har. 

I skrivande stund förbereds ett lite 
större arrangemang tillsammans med 
kemiföretagen, kommunen och övrigt 
näringsliv. Hållbart liv i Stenungsund är 
rubriken för en kväll i kulturhuset.  

– Hållbart liv är en bra rubrik, avslu-
tar Siw Lundberg, 

– Det är vad det handlar om; att se 
livet som en helhet. a

per-ulrik johansson,  
arbetslivspastor, koppers-
kyrkan, gemensam framtid

Kyrka–arbetsliv i Stenungsund är ett 
 samarbete mellan Svenska kyrkan och Koppers
kyrkan i Stenungsund och ett flertal företag och 
arbetsplatser i Stenungsund.

hållbara mötesplatser
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– Vi vill att vår kyrkas sociala engage-
mang ska finnas mitt i samhället, säger 
Kjell Olsson som är ordförande i det 
sociala ledningsteamet som bildats i 
Pingstkyrkan i Jönköping. Vi har som 
församling skapat detta team för att 
få ett bättre helhetsgrepp och mer sa-
mordning.

– Målsättningen för teamet är att 
identifiera och medvetandegöra och på 
det sättet öka engagemanget i församlin-
gen, fortsätter Kjell Olsson. Samtidigt 
har vi nära kontakt med olika myndig-
heter i kommunen. Vi strävar också att 
lyfta fram sociala budskap i gudstjänster.

I sociala teamets ledningsgrupp ingår 

representanter från de verksamheter där 
man samarbetar med olika myndigheter, 
exempelvis:
•	 Familjehem tillsammans med kontakt-

personer och kontaktfamiljer, 
•	 Förebyggande verksamheter genom 

nattvandringar, sommarkollo m m,
•	 Singoalla som vänder sig till ensam-

stående föräldrar, 
•	 Café Pingst som tar emot olika 

 placeringar från bland annat arbets-
förmedlingen, 

•	 RIA som mötesplats med akutboende 
och öppenvård, 

•	 LP-kontakt som mötesplats och 
öppenvård, 

•	 Integration med internationellt café  

•	 Secondhand med olika anställnings-
former.

Ett exempel där man nära samarbetar 
med kommunen är Singoalla. 

– I Singoalla möts vi regelbundet, 
berättar Mirjam Hultström som främst 
arbetar med ensamstående föräldrar och 
deras barn. Vi har bland annat kontakt 
med kommunens familjecentraler, 
social tjänst och familjerätt. Vi söker 
möta de behov som finns exempelvis 
genom att erbjuda barnvakt, följa med 
vid myndighetsbesök, hjälpa till vid 
flyttning, erbjuda hjälp vid klädinköp. 
Många av dem som kommer till oss är 
ensamma och har inget stort kontaktnät. 
Där får vi hjälpa till. a

curt karlsson

Omsorg mitt i samhället

Tron en kraft 
som bär

De senaste åren har han jobbat inom LP-stiftelsen, i St:a Clara 
kyrka i Stockholm, i parker, på gator och torg. Han har hjälpt 
missbrukare till behandlingshem och kört personer han själv 
missbrukat med till avgiftningskliniker. 

– När de såg mig kunde de aldrig säga att det inte går att 
sluta. Har man mött Gud får man en kraft som bär genom allt, 
säger han. 

Conny började med droger redan som 14-åring. Han beskri-
ver sig själv som en person som inte var så rolig att ha att göra 
med: en missbrukare som ljög och bluffade. 

Avskydde kyrkor
Första gången han kom till behandlings hemmet Good Founda-
tion i Sandviken var det mest för att vila upp sig. Hans plan var 
att fortsätta med sitt destruktiva liv när han kom tillbaks till 
Stockholm. 

– Jag var skeptisk till allt som var religiöst och avskydde 
 kyrkor eftersom de fick mig att känna mig smutsig. 

Men det blev inte som han tänkt.  
Vistelsen på Good Foundation blev livs avgörande. När Conny 
blev frälst insåg han att tron inte handlade om en religion utan 
om en relation. Idag handlar hans liv om att nå ut till andra. 

– Att sluta missbruka handlar om att fatta ett beslut. När jag 
upptäckte det grät jag varje dag i tre månader, dels över att jag 
var fri och förlåten, men också över alla förlorade år av mitt liv. 
Att ta ansvar över sitt eget liv och sluta anklaga omständigheter 
och personer är en insikt som alla missbrukare måste komma 
fram till. a
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Conny Thelaus hade missbrukat allt ifrån heroin till metadon i 
35 år när han blev frälst. Sedan dess har han varken rört droger 
eller alkohol. Idag vill han hjälpa andra missbrukare till ett bättre 
liv. 

hållbara mötesplatser
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Sedan hösten 2010 har församlin-
gen tillsammans med det sociala 
rehabiliteringsföretaget Origo 

Resurs arbetat med ett diakonalt projekt 
kallat Skapa gott liv. Allmänna arvsfon-
den har givit  projektet ekonomiskt stöd 
under 2,5 år. Verksamheten har riktat sig 
till människor med olika slags funk-
tionsnedsättning som helt eller delvis 
nedsatt arbetsförmågan. Ambitionen är 
och har varit att skapa en mötesplats där 
människor tar makten över sitt eget liv 
och ser sina egna resurser och möjlighe-
ter till förändring och förbättring av sina 
levnadsvillkor. Projektets bas har varit 
en kurs på 15 veckor med träffar tre tim-
mar två gånger i veckan. I kursen arbetar 
vi igenom olika livsområden; deltagarna 
beskriver sin egen verklighet, drar lärdo-
mar tillsammans med andra och hittar 

sätt att förändra sina liv. Deltagarna 
erbjuds också personligt stöd utifrån de 
behov som finns. Samlingarna består av 
samtal, övningar, avspänning och tid för 
egen reflektion. Efter kursens avslut 
erbjuds uppföljning och stöd för att 
komma in i meningsfull sysselsättning av 
något slag. Sedan hösten 2012 har 
 projektet gått in i en ny fas genom att 
också erbjuda platser för arbetsträning i 
samarbete med Arbetsförmedlingen. 

En bärande tanke i projektet är att de 
resurser som finns i en församling ska bli 
till nytta för deltagarna. Det kan gälla 
individuellt stöd av olika slag, men också 
möjlighet att genom församlingens nät-
verk hitta nya kontakter, praktisk hjälp 
och vänskap. Församlingens vision är att 
vara en växande gemenskap med Gud 
och varandra. På olika och oväntade sätt 

har mötet med våra nya vänner förändrat 
församlingens liv och verksamhet. Flera 
har blivit nyfikna på gudstjänstlivet, 
 kurser i kristen tro och har också följt 
med på sommarlägret Dagar för hela 
människan, vilket gör att vi som 
 gemenskap fördjupats i vår kallelse.  
Vi har fått utveckla nya sätt att tala och 
leva ut vår tro. a

ann westblom, pastor med 
 diakonal inrikting, kyrka vid 
brommaplan, gemensam framtid

Genom kursen ”Skapa Gott Liv”, väcktes 
jag på nytt. Det var svårt att hitta tillbaka 
till livet efter en lång sjukdomstid. Var rädd 
för krav & förväntningar. Nu fick jag ”bara 
vara”. Ingen undrade när jag inte orkade. 
Det var en positiv tillåtande miljö. Ledarna, 
två fantastiska kvinnor, varvade olika 
 viktiga ämnen. Självkänslan växte. Jag fick 
träna på att ”inte” prestera men ändå duga. 
En lång process. Skapa Gott Liv var ett 
viktigt steg på vägen. Nu, två år senare har 
jag helt klart   skapat ett godare liv.

ingela eklöf, kursdeltagare 
i ”skapa gott liv”

Skapa gott liv 
– arbetsrehabilitering för hela människan
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Utomstående ska säga ”Hur kunde ni lyckas?” Det är målet 
som  Petter Ljungholm, ansvarig projektledare för Fräls-
ningsarméns satsning  ”Vägen till arbete”, vill kommunicera till 
sina elever.

En regntung morgon i oktober kör vi till Kvilletorget på  Hisingen 
i Göteborg. I Frälsningsarméns lokaler samlas deltagarna i 
 projektet ”Vägen till arbete”, för studier och coachning varje 
vecka.  Projektet är ett samarbete mellan Frälsningsarmén, 
 studieförbundet Bilda,  Arbetsförmedlingen och Myrorna.

I utkanten av torget, i ett stort rött tegelhus med en vacker 
innerträdgård finns  Petter och övriga lärare, och naturligtvis 
eleverna som deltar. Projektet Vägen till arbete ryms i vad som 
kallas Jobb-och utvecklingsgarantin.

– Det fina är att här har Frälsnings armén skapat ett program 
som varvar arbetsträning hos Myrorna med utbildning och 
coachning. Andra utbildare har oftast fokuserat enbart på den 
teoretiska delen, säger Petter.

De får testa att vara på en arbetsplats
Många av eleverna mår inte så bra,  varken psykiskt eller 
fysiskt. Därför är det viktigt att de får testa att vara på en 
arbetsplats där de kan arbeta i sitt eget tempo. Och det  fungerar. 
En del som i början av praktiken tyckte att det inte var något för 
dem, säger efter en tid: ”Det här är det bästa som hänt mig!” 
Tack vare utbildningen, kan nu den här gruppen gå från  kategorin 
arbetslösa till anställningsbara.

Har varit utan arbete en lång tid
Deltagarna i programmet ”Vägen till arbete” arbetstränar och 

studerar växelvis varannan vecka. Det flesta är långtidsarbets-
lösa, utförsäkrade från A-kassan och har varit utan arbete i tre 
till sju år. Utbildningsmässigt finns det en spridning i gruppen 
från masterexamen på universitetet till 7-årig folkskola. Bland 
eleverna, män och kvinnor, finns företrädare från ett flertal 
 religioner som kristendom, islam, hinduism och buddism. 
Gemensamt för alla är att man varit utan arbete en lång tid, 
men att man nu kan få en möjlighet att komma in på arbets-
marknaden igen för att försörja sig själv.

Studerar olika teman samt datakunskap och presentationsteknik
De veckor eleverna studerar i Frälsningsarméns lokaler, arbetar 
man med olika teman som hälsa, miljö, handel, transport bland 
annat. Utifrån valt tema kommer inbjudna föreläsare och håller 
föredrag. Ibland väljer man att åka på studiebesök till privata 
företag eller  offentliga förvaltningar. Ämnena datakunskap och 
presentationsteknik finns med på schemat varje vecka.

Att växa som människa och skapa  kontakter
Innan lektionerna börjar träffar vi Petter Ljungholm, civil-
ekonom och medlem i Hisingskåren, samt Kristina Frid från 
studieförbundet Bilda. Båda arbetar med ”Vägen till arbete”. 
När arbetet drogs igång under 2009 sa arbetsförmedlingen till 
oss att sätta mjuka mål, berättar  Petter. Målen som sattes och 
fortfarande är kvar är Att växa som människa, att känna 
trygghet, att ha roligt. Petter  tillägger att det handlar om att 
lära eleverna att skapa kontakter. Kontakter som leder till jobb. 

– Vi ha r satt målen tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
Det är mjuka mål där vi fokuserar på trygghet, utveckling 
 liksom att vi skall ha roligt tillsammans, säger Petter.

Vägen till arbete

socialt företagande



25

Kristina Frid från studieförbundet Bilda är lärare på  
 ”Vägen till arbete”: 
–Det bästa är att få se framstegen som eleverna gör.  
De växer hela tiden och lär sig exempelvis att prata framför grupp.

Petter Ljungholm, projektledare för  ”Vägen till arbete”:
– De flesta jobb tillsätts via kontakter och genom att vara med i  
Vägen till arbete får deltagaren möjlighet att träffa nya människor  
och skapa ett nytt nätverk.

Här gör deltagarna I Vägen till arbete ett 
 studiebesök . Vi åker med Blå tåget. Det 
är en rundtur som görs på Volvo Person-
vagnar i Torslanda. Syftet för vår grupp är 
att få se en industriell tillverkning som är 
mycket känd i Göteborg. Volvos verksam-
het visas ofta på TV och det är roligt att 
ha fått vara där själv och se tillverkningen.
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– Ja, deltagarna skall längta hit, inflikar Kristina, och menar 
att gör de det så har man nått ett av de viktigaste målen.

När det gäller de mera hårda målen, som antalet elever i 
arbete efter kursens slut, har man redan fyllt det med råge, ca 
30% av deltagarna har antingen gått vidare till jobb eller utbild-
ning. Det är lätt att förstå att Arbetsförmedlingen gärna ser att 
Frälsningsarmén tillämpar ”Göteborgmodellen” på fler orter.

När deltagarna tillfrågas vad det ger dem att vara med i 
 ”Vägen till arbete” säger de bland annat att de får möjligheten att 
skapa rutiner i sin vardag, att träffa andra människor, att känna 
sig behövda, att få en möjlighet att skapa ett nytt kontaktnät. a

text:gunnar.nygren@fralsningsarmen.se
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Arbete som fyller livet med  mening
Socialt företagande är ett sätt för 
 sjuk skrivna, utbrända eller människor 
med en funktionsnedsättning att i sin 
egen takt återgå till sysselsättning. 
Genom nya vardagsrutiner, uppmunt-
ran och acceptans, upplever många att 
arbetet ger livet ny mening. 

En av dem som hittat tillbaks till 
arbetsmarknaden genom Karriärkraft 
är May Fjellheim. 

Hon arbetade i många år på en för-
skola. Det fysiskt tunga arbetet ledde 
till att hon fick operera höften och 
axlarna för slitage. 

Idag är hon administratör på 
Underhåll och Service, en arbets-

träningsplats som bland annat utför 
tjänster åt Svenska Kyrkan. 

– Sedan jag kom hit tar jag dagen 
som den kommer. Jag växlar mellan 
att stå och sitta vid datorn och kan ta 
en promenad när jag känner att jag 
behöver. Det jag gör går inte alltid så 
fort men det går, säger hon. 

Ny struktur i tillvaron
Tanken med Karriärkraft är att 
 människor ska få möjlighet att arbeta  
i sin egen takt. Ingen slängs in i verk-
samheten utan man låter introduktio-
nen ta den tid som krävs. Eftersom 
många kommer från en stressig miljö, 

handlar det om att få ned dem i varv, 
menar May. 

– För att människor ska känna  
sig trygga måste de få förtroende för 
 kollegorna och känna att de är behövda. 
Får de positiv feedback ökar självför-
troendet och självkänslan.

Själv känner May att hennes liv 
förändrats betydligt sedan hon kom  
in i arbetet. Hon har fått gå flera kurser, 
träffat nya människor och hittat en ny 
struktur i tillvaron.

– Jag trodde inte man kunde utveck-
las så mycket efter  sextio. Mina dagar 
är helt plötsligt fyllda av mening. 

Kulturarvslyftet gav framtidshopp
För några år sedan drabbades Annika 
Eriksson av en utmattningsdepression. 
Genom kulturarvslyftet har hon fått 
möjligheten att på allvar komma till-
baks till arbetsmarknaden. 

När det var som värst kunde hon 
knappt gå ut och handla. Annika 
utvecklade en social fobi och låste in 
sig för att slippa träffa människor. 

– Bara att våga vara ute bland folk 
igen och kunna säga, ’jag jobbar med 
det här’, betyder jättemycket, säger hon. 

Arbetet i Valdemarsviks-Ringa-
rums församling är hennes första rik-

tiga sedan hon blev sjuk. Innan dess 
var hon ute på arbetsträning i två år.  
I arbetsuppgifterna ingår att inventera 
och registrera gravar och gravkartor. 
Arbetet fick hon via arbetsförmedlin-
gen efter att ha varit på intervju, bland 
flera andra sökanden. 

– Jag trivs jättebra både med  arbetet 
och kollegorna. Det är intressant att 
upptäcka olika livsöden bakom grav-
stenarna.

Men det som kanske betyder mest 
är den sociala biten. Att åka till ett 
jobb, träffa kollegor och känna att 

hon gör nytta. I församlingen finns 
förståelse för att hon tidigare varit 
utbränd, utan att det för den skull 
 daltas med henne.  

– När man har varit utbränd kan 
koncentrationsförmågan försämras 
och minnet bli sämre. Men folk visar 
stort tålamod och jag har lärt mig 
 jätte mycket. 

Annika ser optimistiskt på framti-
den. Det faktum att hon lärt sig data-
systemet kan öppna för fortsatta 
möjligheter till jobb. 
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Några röster fråN deltagare i ett OrigO prOjekt
Origo är kul och omväxlande arbete. alla är trevliga och 
förstående och i samma situation. ingen är mer värd än 
den andre.
Origo är ett bra ställe. därför känner jag mig hemma. Man 
pratar, skrattar och jobbar. jag ser lättare på framtiden, 
att hitta vägen till ett jobb.
Origo betyder väldigt mycket för mig för att jag kan komma ut och få träffa andra människor som jag trivs 
otroligt bra ihop med.
jag har blivit gladare och mer positiv till livet. jag ser 
hoppet framför mig igen. jag har blivit mera ödmjuk.

Origo Resurs
Origo är en ideell förening som driver det sociala företaget 
Origo Resurs. Föreningen erbjuder möjligheter till arbete,  
social gemenskap, psykisk och fysisk friskvård. Avtal finns 
bland annat med Arbetsförmedlingen. Initiativtagaren till 
Origo Resurs – Johan Arvidsson – arbetade som adjunkt,  
pastor och författare när han drabbades av sjukdom. 

De erfarenheter han fick under sjukdomstiden resulterade  
i en arbetslivsinriktad rehabiliteringsmodell och ett samtals-
material. Handledningsmaterialet heter Hela livet.

Ett styrprojekt finansierades med hjälp av Europeiska  
socialfonden. För att få igång verksamhet på nya orter har  

Origo Resurs i samarbete med föreningar och kyrkor beviljats 
medel från Allmänna arvsfonden. Modellen utgår från en  
helhetssyn där den som deltar erbjuds tre resurser:

•	Livsnära	samtal	med	erfaren	samtalsledare.
•		Meningsfulla	arbetsuppgifter	med	arbete	utifrån	sin	 

egen förmåga.
•		Vidgat	nätverk	med	individuellt	stöd	utifrån	personliga	 

behov.

Origo Resurs finns på ett tiotal orter.  www.origoresurs.se

Faktaruta

Socialt företagande är näringsverksamheter 
som har som ändamål att integrera personer 
som har svårt att få ett arbete på arbetsmark
naden. Ett socialt företag präglas av en hög 
grad av delaktighet och inflytande samt 
 återinvesterar ekonomiskt överskott i verksam
heten.   Arbetet utformas utifrån individens 
arbets förmåga. Sociala företag är fristående 
från  offentlig sektor. Bolagsformer är oftast, 
ideell förening, ekonomisk förening, aktiebo
lag,  stiftelse, social företagarsamverkan 
 (franchising, konsortier, inkubatorer).

arbetsintegrerande sociala företag

Inom kyrkornas diakoni finns flera olika former 
av socialt företagande, men den vanligaste 
 formen är arbetsintegrerande social företa
gande, som kännetecknas av delaktighet och 
empowerment samt

•  Att företagen erbjuder arbete, rehabilitering, 
arbetsträning, praktik, sysselsättning

•  Att företagen utvecklar, producerar och 
säljer tjänster och/eller varor till företag, 
offentlig sektor och privatpersoner

Arbetsintegrerande sociala företag i samhället 
och kyrkorna hittar man främst inom butik, 
försäljning, restaurang, café, hotel, hus
hållsnära tjänster, bygg, fastighetsskötsel, 
odling och trädgårdsarbete.
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läs mer…
http://www.sofisam.se/?get= 
content&action=view&id=1273
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& # c œ Œ Œ œ œ
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Gud, jag vill
œ œ œ œ œ ‰ œ œ
C Dsus4

le va mitt liv, jag vill-

& # œ œ œ .œ jœ
Em C/D

gö ra det med

D7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
G Am7

he la mitt hjär ta, med- - -

& # œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
G/B Cadd9

he la min själ, med
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
G Am7

he la min kraft och med- -

& # 42œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
Cadd9 Dsus4 D

he la mitt för stånd. Och

œ œ œ œ œ œ
Am7 Bm7

äls ka min näs ta- - - -

& # 42 cœ œ œ
C/D D7

som mig

˙ Ó
G C/D

själv.

Gud, jag vill leva mitt liv
Text: Jörgen Tholander/Mat.22:37-39
Musik: Maria Ydreborgq c:a 66

(      )

Gud, jag vill leva mitt liv,
jag vill göra det med hela mitt hjärta,
med hela min själ, med hela min kraft

och med hela mitt förstånd.
Och älska min nästa som mig själv.

Abonnenter har rätt att kopiera den här sången! 
Annan kopiering är inte tillåten.

brukssanger@gemensamframtid.se  
08-580 031 31
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Gud, jag vill leva mitt liv,
jag vill göra det med hela mitt hjärta,
med hela min själ, med hela min kraft

och med hela mitt förstånd.
Och älska min nästa som mig själv.




