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REDAKTIONEN 
för detta nummer: 
Jane Hamrin 
Ingrid Holmström 
Elisabeth Svedin  
Uno Svedin 
Målning på framsidan: Niina Kulgavaja  
 
Brev till PARADOXEN 
och adressändringar  
Skickas till:  
Elisabeth Svedin 
Borgargatan 18 
117 34 Stockholm 
e-post: elisabeth.svedin@gmail.com 
 
Nästa nummer beräknas utkomma  
till våren 2017 
 
PRENUMERATION sker: 
Genom att sätta in minst 50 kr på pg.  
15 40 90-5 och skriva ”PARADOXEN” 
på talongen  
OBS: Skriv inte adress-uppgifter på 
talongen utan skicka dem till Elisabeth 
Svedin, adress/e-post se ovan. 

VAD ÄR NY GEMENSKAP 
   
Egentligen en vision: En gränslös gemenskap. 
Ett annorlunda samhälle där ingen ställs åt sidan, 
där alla accepteras på sina egna villkor, där 
ingen kallas avvikande. 
 
Visionen har vi sökt förverkliga i smått. 
Tillsammans skapa en gemenskap där alla ska 
känna sig hemma. På sikt vill vi verka för ett 
samhälle, där denna form av gemenskap är 
självklar, där Ny Gemenskap inte behövs som en 
särskild grupp. 
 
Ny Gemenskap är vad var och en som kommer 
gör den till. Rörelsen är politiskt obunden.  
Många av de som kommer till Ny Gemenskap 
ser Gudsgemenskapen som en grund till all 
gemenskap. 
 
 

HUR FÅR JAG VETA MER OM NY GEMENSKAP? 
- Ring 08/22 17 09 eller skicka e-post till info@nygemenskap.org om du vill ha information 

utskickad, vill skänka något, hjälpa till, vara volontär, el. dyl. 
- Gå in på vår HEMSIDA www.nygemenskap.org eller Ny Gemenskaps Facebook sidor 
- Kom själv till Västberga Gårds dagöppet mån-fre kl. 9-15.30 eller söndags öppet kl.12-16 

eller till Kafé i Gemenskap Norrmalm, Söder, Östermalm eller Vällingby, mån-fred kl. 9-12 
- Kom till vårt stora jul/påskfiranden med andra organisationer ”Jul/Påsk i Gemenskap” 
- Beställ rundbrevet som ger fortlöpande information om aktiviteter och programinnehåll. 
- Sist men inte minst: PRENUMERERA PÅ PARADOXEN 
 
VEM FINANSIERAR NY GEMENSKAP? 
Ny Gemenskap lyder inte under någon, utan är en fristående rörelse. Driften finansieras genom 
anslag från Stockholms socialförvaltning, olika kyrkor, fonder samt genom gåvor av olika slag.    
 
HUR STYRS NY GEMENSKAP? 
Ny Gemenskap leds av en styrelse som utses på årsmöten som sker i mars månad. 
Med jämna mellanrum under året kallar styrelsen till ett rådgivande föreningsmöte. 
 

Hemsida:  www.nygemenskap.org 
e-post:      info@nygemenskap.org  
Gåvo postgiro: 90 05 33-1 
 
Postadress  
Föreningen Ny Gemenskap 
Västberga Gård.  
Västberga Gårdsväg 30.  
126 30 Hägersten    
  
 
 

 
Besöksadress  
Västberga Gård.  
Västberga Gårdsväg 30.  
126 30 Hägersten    
Telefon: 08/22 17 09 
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Genom att sätta in minst 50 kr på pg.  
15 40 90-5 och skriva ”PARADOXEN” 
på talongen  
OBS: Skriv inte adress-uppgifter på 
talongen utan skicka dem till Elisabeth 
Svedin, adress/e-post se ovan. 

VAD ÄR NY GEMENSKAP 
   
Egentligen en vision: En gränslös gemenskap. 
Ett annorlunda samhälle där ingen ställs åt sidan, 
där alla accepteras på sina egna villkor, där 
ingen kallas avvikande. 
 
Visionen har vi sökt förverkliga i smått. 
Tillsammans skapa en gemenskap där alla ska 
känna sig hemma. På sikt vill vi verka för ett 
samhälle, där denna form av gemenskap är 
självklar, där Ny Gemenskap inte behövs som en 
särskild grupp. 
 
Ny Gemenskap är vad var och en som kommer 
gör den till. Rörelsen är politiskt obunden.  
Många av de som kommer till Ny Gemenskap 
ser Gudsgemenskapen som en grund till all 
gemenskap. 
 
 

HUR FÅR JAG VETA MER OM NY GEMENSKAP? 
- Ring 08/22 17 09 eller skicka e-post till info@nygemenskap.org om du vill ha information 

utskickad, vill skänka något, hjälpa till, vara volontär, el. dyl. 
- Gå in på vår HEMSIDA www.nygemenskap.org eller Ny Gemenskaps Facebook sidor 
- Kom själv till Västberga Gårds dagöppet mån-fre kl. 9-15.30 eller söndags öppet kl.12-16 

eller till Kafé i Gemenskap Norrmalm, Söder, Östermalm eller Vällingby, mån-fred kl. 9-12 
- Kom till vårt stora jul/påskfiranden med andra organisationer ”Jul/Påsk i Gemenskap” 
- Beställ rundbrevet som ger fortlöpande information om aktiviteter och programinnehåll. 
- Sist men inte minst: PRENUMERERA PÅ PARADOXEN 
 
VEM FINANSIERAR NY GEMENSKAP? 
Ny Gemenskap lyder inte under någon, utan är en fristående rörelse. Driften finansieras genom 
anslag från Stockholms socialförvaltning, olika kyrkor, fonder samt genom gåvor av olika slag.    
 
HUR STYRS NY GEMENSKAP? 
Ny Gemenskap leds av en styrelse som utses på årsmöten som sker i mars månad. 
Med jämna mellanrum under året kallar styrelsen till ett rådgivande föreningsmöte. 
 

Hemsida:  www.nygemenskap.org 
e-post:      info@nygemenskap.org  
Gåvo postgiro: 90 05 33-1 
 
Postadress  
Föreningen Ny Gemenskap 
Västberga Gård.  
Västberga Gårdsväg 30.  
126 30 Hägersten    
  
 
 

 
Besöksadress  
Västberga Gård.  
Västberga Gårdsväg 30.  
126 30 Hägersten    
Telefon: 08/22 17 09 
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Ny Gemenskap växer 
     Att växa kan betyda många saker. Antalet personer som totalt kommer till alla våra verksamheter 
ökar stadigt (se mer om alla dessa i detta nummer av vår tidning Paradoxen). Antalet ställen som vi 
verkar på blir fler: utöver vår huvudgård i Västberga (”öppet hus” och ”stödboende”) Numera finns 
också fyra kaféer runt omkring i stan – det senaste tillskottet i år är i Vällingby. Vi gläds åt allt 
samarbete med andra aktörer som gör detta möjligt. Vi vidgar ständigt vår närvaro och medverkan i 
samlade satsningar ”I Gemenskap”. Det kan gälla stora offentliga tillställningar som jul och påsk 
firande, luncher på lördagar, ”Vinternatt” med enkelt boende när det verkligen behövs för EU-
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gick i pension på Midsommarafton. Hon firades av med ett stort pådrag på Västberga i trädgården. 
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Ny Gemenskaps nye verksamhetschef 

Under 2016 gick Anna Malmkvist som varit verksamhetschef under 
många år på Ny Gemenskap i pension och föreningen fick en ny 
verksamhetschef. Kenneth Jonsson började arbeta på Ny Gemenskap 
den första februari 2016. 
     Under en tid i början av våren gick Kenneth parallellt med Anna för 
att lära sig jobbet. Första april tog han över rollen från henne och Anna 
gick i pension till midsommar, då Ny Gemenskap firade av henne.    
     Kenneth berättar att han trivs utmärkt på sitt nya jobb och han har 
sedan han tillträdde hunnit skaffa sig en god överblick och 
sammanfattar läget på Ny Gemenskap så här: 
     Verksamheten har blivit större. En viktig nyhet sedan han startade är 
att föreningen i våras öppnade ett nytt kafé i Vällingby. En annan 

viktig sak är att Ny Gemenskap numera har drygt 20 anställda. Till det tillkommer en rad engagerade 
volontärer och timanställda.  
     -Vi hjälper 300 till 400 personer per dygn. Kafé Söder har toppar med 160 till 165 besökare per 
dag. Vi fyller verkligen en funktion, säger Kenneth.  
     -Vi koncentrerar oss på att säkerställa grundläggande behov som att alla ska ha mat i magen och 
kunna duscha eller få tag i kläder. Men vi är också angelägna om att bidra till att ge en liten guldkant 
till en tillvaro som kan vara nog så tuff och svår.  
     Kenneth som är 58 år är uppvuxen i Örnsköldsvik och flyttade till Stockholm 1986.  
     Han har en lång och bred erfarenhet av socialt arbete. Kenneth har exempelvis jobbat många år på 
kommunen i Tyresö där han var ansvarig för boende och boendestöd. Det rörde sig om stöd till 
personer som hade egna lägenheter och skyddade boenden.  
     Under en annan period jobbade Kenneth som verksamhetschef för socialpsykiatrin på Stora 
Sköndal och ägnade sig åt människor med psykisk funktionsnedsättning. Dessutom har Kenneth 
jobbat på Landstinget. Alla de olika jobben innebär att han har betydande erfarenhet med sig i 
bagaget från kommun, landsting och stiftelse. Det är erfarenheter som han menar är viktiga för att 
han ska lyckas bra på Ny Gemenskap.  
     -Det förs en kontinuerlig diskussion om att Ny Gemenskap skulle kunna göra mer. Ska vi försöka 
vidga vår verksamhet? Det är stimulerande att det finns medarbetare som har spännande idéer, säger 
Kenneth. Han följer med intresse projektet Swedish@Work där några anställda är engagerade i att 
skapa arbetstillfällen för nyanlända och samtidigt som de får svenskundervisning.  
     En reflektion som Kenneth gärna också vill komma med är att han är imponerad av att det är 
några personer som varit med i styrelsen och i andra former ända sedan föreningens första år för 
knappt ett halvsekel sedan och de har fortfarande ett driv när det gäller att hjälpa folk i utanförskap – 
helt utan egen vinning.                                                                                                            Red 
                                                                                                                                            
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Dikt: Margareta Hoflin. Ur diktsamlingen”Under tiden” 2014 
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Uppstart och föreningsmöten 

     I slutet av augusti hade Ny Gemenskap sitt vanliga uppstartsmöte med diskussioner kring 
det kommande årets verksamhet. Mötet - dit alla var välkomna - hölls på Västberga gård där 
Ny Gemenskap bedriver en betydande del av sin verksamhet. Föreningens ordförande Uno 
Svedin höll i mötet.  
     Deltog gjorde också nye verksamhetschefen Kenneth Jonsson. Det var hans fösta 
upptaktsmöte på Ny Gemenskap. Han sa att det var mycket spännande och intressant.  
     Han berättade också att han till vardags har fullt upp med att ta del av all verksamhet som 
Ny Gemenskap bedriver på Västberga och kaféerna, men också i andra verksamheter 
tillsammans med andra aktörer. Kenneth tyckte att höstsäsongens uppstartsmöte var ett bra 
sätt att bedriva demokrati på. Det var också ett bra sätt för honom att få höra åsikter från 
medlemmarna och få veta om föreningen behöver ändra något i inriktningen av 
verksamheterna som erbjuds de som kommer.  
     En annan av deltagarna var Miranda som sedan två veckor tillbaka - och efter en 
mammaledighet - är ansvarig för Öppet Hus på Västberga.  
-Det är jätteroligt att vara tillbaka. Det är roligt att träffa alla igen. Och, det är stora skor att 
fylla att vara ansvarig för Öppet Hus, sa Miranda.  
     Miranda berättade att hon under den kommande tiden efter mötet skulle kunna fastställa 
vilka aktivitetsgrupper som ska finnas på Öppet Hus denna höst. Mycket av diskussionerna 
vid uppstartsmötet handlade just om vilka grupper som redan finns (och som var igång under 
vårterminen) och vilka önskemål om nya grupper som mötesdeltagarna hade.  
     En sak som redan var klar var att konstgruppen omgående startar tisdagen efter 
uppstartsmötet dvs. direkt vid höstsäsongens början. (Mer om konstgruppens arbete finns att 
läsa om i denna tidning på sid. 16). Det är en grupp som har en tydlig inriktning och en 
engagerad gruppansvarig. Dessutom är deltagarna mycket entusiastiska. Det har därför varit 
lätt att besluta att just den gruppen blir kvar även under det kommande året.  
     Men, det betyder inte att andra grupper försvinner. Det fanns mötesdeltagare som gillade 
allt från bingogruppen till må-bra-gruppen och exempelvis matgruppen. Kort sagt, verkar alla 
grupper från i våras ha sina supportrar. Så vi får väl se vad som kan ordnas. 
     Västberga gård har ju en stor och fin trädgård i anslutning till huset och många var 
intresserade av att starta en trädgårdsgrupp eller åtminstone schemalägga verksamhet i 
trädgården. Senare under hösten i oktober anordnades ett speciellt heldags möte om trädgårds 
idéer. Då var det också en hel del praktiskt arbete med på schemat. (Se också sid. 7)      
     Två andra exempel på grupper som några av deltagarna gärna skulle vilja ha är en 
textilgrupp och en grupp där man får lära sig baskunskaper inom data. Fotogrupp var ett annat 
förslag.  
     Kenneth poängterade att det inte kan finnas utrymme i schemat för både alla gamla 
grupper och alla nya förslag. Men det är bra att ha en förslagslista med intressanta idéer för att 
kunna gå vidare med dessa i den fortsatta planeringsprocessen.  
     Det blev en lång dag med diskussioner med avbrott för lunch. Det var en mycket trevlig 
dag! Medverkade gjorde också exempelvis Sven-Erik Wånell som var med på Ny Gemenskap 
redan från starten. Han förde anteckningar om alla förslag som kom fram under dagen så att vi 
fick en bra dokumentation av dessa.  
     Uno såg till att fördela ordet mellan deltagarna och gjorde en kort sammanfattning i slutet. 
Så när vi bröt upp fram på eftermiddagen kändes det som om vi pratat om allt viktigt - 
åtminstone sådant som rör Öppet Hus-verksamheten och trädgården. 
   I början av oktober, men också senare i november så arrangerades nya väl utlysta möten i 
serien av de 4-5 föreningsmöten som vi har per år. Denna höst har bl.a. frågor om 
volontärernas arbete varit uppe. En annan fråga som varit aktuell är att se närmare på vad det 
innebär att vara medlem i föreningen.            Red 
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Öppet Hus på Västberga Gård 

     Till mångas glädje är Miranda tillbaka på 
jobbet på Ny Gemenskap! Hon jobbade flera år 
när vi hade vår lokal på Kammakargatan och 
efter barnledighet började hon igen i augusti 
som Öppet-Hus ansvarig på Västberga Gård. 
Det betyder att hon har hand om den dagliga 
verksamheten - exempelvis ser till att det finns 
personal - och att hon ansvarar för att all 
gruppverksamhet med olika inriktning fungerar. 
    Miranda berättar att hon är mycket glad över 
att vara tillbaka på jobbet. Det är jätteroligt att 
träffa alla. På bilden står hon tillsammans med 
Kjell som även han jobbar på Ny Gemenskap i 
Västberga.  
     Miranda har avancerat från timvikarie, via 
fast anställning och jobbet som ansvarig för 
volontärerna till att bli Öppet Hus-ansvarig. 
     Miranda var med på en resa till Brasilien 
tillsammans med Ny Gemenskap 2007 där hon 
fungerade som tolk. Föreningen ville se hur 
hemlösa i staden Salvador löst sina problem.     -

Efter resan till Brasilien blev jag kvar på Ny Gemenskap, berättar Miranda. Hon trivdes med 
föreningen. Miranda är en fin bärare av vad Ny Gemenskap står för. Något av det finaste är att 
det är en sådan mångfald av medlemmar och besökare.  
     -Det är det som gör Ny Gemenskap till en så rik förening, att det är så många olika 
människor och att alla är välkomna.  
     -På Västberga Gård är mycket kvar och sig likt från Kammis, säger Miranda. Det finns inte 
minst en grundkänsla som är kvar. Men, det är mycket lugnare här på Västberga. Inte samma 
tryck. Det kunde vara stökigare på Kammakargatan och många fler besökare. Här är det lite 
lantligare och när besöksantalet är lägre så sätter det sin prägel på verksamheten.  
     På Öppet Hus Västberga Gård är det ungefär samma upplägg som förr.  
Söndagar kl. 12-16 med lunch 12-14 för 15 kr och ett kulturprogram kl. 14-14.30  
Måndag-Fredag kl. 9-15.30. Då serveras även frukost. Frukost är gratis och lunch 15 kr. 
Då finns det möjlighet att få skänkta kläder, duscha och tvätta - för den som behöver det. 
Lördagar är det specialöppet kl. 9-13 med inriktning på dusch, tvätt och kläder.    
     Dessutom finns det ett utbud av gruppverksamheter på vardagarna. Många minns kanske 
att Miranda var med och ledde en videogrupp för några år sedan. I gruppen gjorde man en 
kort film om föreningen som blev klar till 40-årsjubileet. Videogruppen är inte kvar men det 
finns många andra grupper.  
     Grupperna hålls i samarbete med studieförbundet Sensus. Många av dem är väl etablerade 
sedan många år - både vad gäller innehåll och deltagare. Men, säger Miranda, det brukar inte 
vara något problem med platser. Den som vill kan oftast komma med.  

Den som vill ta upp något med Miranda kan nå henne på vardagarna på Västberga gård  
tel 08-221709 eller miranda@nygemenskap.org 
      Red 
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Västbergas trädgård 

     Ny Gemenskap har, som många vet, sedan flytten ut till Västberga Gård för fyra år sedan, 
en stor trädgård att vistas i. Och det är många som är intresserade av att vara med och hjälpa 
till och pyssla i trädgården och 2/10 2016 samlades de intresserade till en trädgårdsdag. 
     Som vanligt innebär aktiviteter på Ny Gemenskap att människor möts och umgås och det 
är personer som antagligen aldrig skulle ha 
träffats om det inte vore för föreningen och dess 
aktiviteter. Till den här dagen hade den vanliga 
blandningen kommit, alltså personer från olika 
länder, styrelsemedlemmar, volontärer och 
vanliga besökare. Det handlade främst om att 
gräva i landen och plantera lökar. Folk kom och 
gick lite under förmiddagen så det var ett 15-tal 
personer som hann med att göra en insats. Det 
visade sig också att ett par besökare redan 
förberett landen genom att gräva så arbetet var 
inte så omfattande 
    På bilden syns Karin som är volontär på en av kaféerna i 
stan tillsammans med besökaren Rave. Grönsakslandet har ett 
stängsel omkring för att hålla rådjur borta. Karin har en 
kolonilott och är van att jobba i trädgård. Hon hade därför 
många goda råd att komma med. Dessutom hade hon tagit med 
sig en planta persilja som hon och Rave hjälptes åt att plantera 
- en gåva till Ny Gemenskap. Så roligt! I trädgårdslandet 
planterades också vitlök och runt huset planterades blomlökar.  
     Det finns mycket annat i trädgården som behöver omvårdnad 
och beskärning t.ex. bärbuskar och plommonträd och det finns 
många blommor som gläder oss under sommaren.      
     Bakom den högra flygelbyggnaden finns det en spännande 
anläggning. Det är en illa medfaren vattentrappa med en liten 
damm - ett ställe där man kanske i framtiden kan ställa en stol 
och sitta och meditera medan man lyssnar på porlande vattnen. 
(Se bilden.) 
     Vattentrappan behöver dock göras i ordning. Hör av er om ni 
känner till någon intresserad med kunskap om hur man sköter 
damm och vattentrappa och som kan vara arbetsledare när vi i 
vår gemensamt ställer den i ordning, Det vore även fint om 
något företag kan sponsra själva anläggningen.  
     Under trädgårdsdagen konstaterades att föreningen inte har några 
vettiga trädgårdsredskap. Därför vill vi vädja till alla som eventuellt har 
trädgårdsredskap till övers att skänka dem till Ny Gemenskap. Det behövs 
allt från krattor och spadar till en bra låda att förvara allt i. Gärna också en 
skottkärra. Det går bra att lämna in redskap under hela vintern.  
     Vårbruket på Västberga gård börjar söndagen den 19 mars. Då får alla 
intresserade nya möjligheter att vara med. Den dåliga jorden behöver 
fyllas på med ny jord och gödslas. När vi ska plantera tänker vi satsa på 
ätbara plantor t.ex. smultron, blåbär, och olika blommor som kan vara till 
glädje under sommaren. 
     Tips om vattentrappan och redskapsfrågor och trädgården kan tas om 
hand av Miranda 08-221709 eller miranda@nygemenskap.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vattentrappa 

Blomlådan var helt 
fylld av gamla rötter

VÄSTBERGA TRÄDGÅRD
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Kjell har hittat sin drömlägenhet 
     

     Hur känns det att för första gången få en lägenhet som känns som ett hem när man 
är nästan 50 år? Det vet Kjell. Han har varit missbrukare och hemlös i hela sitt liv.  
Och nu när han äntligen känner sig hemma i en bostad och har lämnat missbruket 

bakom sig så är det inte vilken lägenhet som helst utan  
en bostad i ett relativt nyproducerat hus. 
     Kjells nya lägenhet ligger i Örnsberg i ett hus med 
barnfamiljer ur den övre medelklassen. Vi morsar grannar 
emellan säger Kjell, men han har liksom inte så mycket att 
prata med grannarna om   
     Jag tror aldrig att jag har varit inne i en ny lägenhet förut, 
säger Kjell. Det är aldrig någon med ny lägenhet som bjuder 
in hemlösa så att de får se hur det ser ut.        
     Kjell skrattar. Innan han fick den här lägenheten bodde 
han på Ny Gemenskaps boende på Västberga.        
     Kjell berättar att han är missnöjd med att ha varit 
missbrukare. Om han hade fått göra om sitt liv så hade han 
aldrig börjat. Han var amfetaminist. Numera får han en 
medicin av staten som heter Ritalin. Det är medicin mot 

ADHD och den betyder att Kjell inte längre har något sug efter droger.       
     Jag medicinerade mig mot ADHD utan att veta att det var det jag gjorde, säger Kjell. Jag 
är så överaktiv att jag blir lugnad av amfetamin. Jag kände tidigt att jag inte var som alla 
andra, fortsätter Kjell. När jag var elva eller tolv så gick jag och snattade två öl – och drack. 
Ölet påverkade Kjell så att det kändes som om han blev som alla andra när han drack. Det 
kändes bra. Därför började Kjell snatta öl och dricka regelbundet. Jag blev alkoholiserad på 
en gång kan man säga.        
     När Kjell var 21 eller 22 hittade han amfetaminet och visste direkt att det var hans drog. 
Han hade provat heroin men amfetamin fungerade bättre. ”Man blir härdad, säger Kjell”. 
     Kjell berättar att han återkommit till boendet på Ny Gemenskap två gånger. Ett tag var han 
lite ”skadad” av allt institutionsboende och behövde en fungerande struktur omkring sig. 
     Kjell bor idag helt själv och tycker att det känns skönt. Han vet inte om han vill 
kompromissa och anpassa sig till någon igen. Han började ha fasta förhållanden redan när han 
var 13 och har varit gift två gånger. Den första frun hjälpte han att rymma från ett LVM-hem. 
Han hämtade henne med en stulen bil, men blev tagen av polisen. Han gjorde om samma sak 
flera gånger innan de kunde gifta sig.  
     Andra gången gifte han sig med en kvinna som hade åkt fast för grovt narkotikabrott 
tillsammans med Kjell. De gifte sig på Kronobergshäktet och ville båda bli drogfria. 
     Kjell påpekar att medicin verkligen har hjälpt honom. Han har lätt att vara hemma och ta 
det lugnt på kvällarna. Han läser böcker – och han skriver själv!       
     Kjell skriver allt möjligt, säger han, exempelvis noveller. Han har inte publicerat något 
ännu. Ett tag hade han planer på att ge ut en diktsamling. Han har bara kunnat skriva när han 
är drogfri. Nu har han istället ett annat problem: De senaste tre till fyra åren har han haft svårt 
att bli nöjd med det han skriver.  Förr tyckte han att allt blev bra. 
                                                                                                                                        Jane                                                                                                                                                                   
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”En plats där man tas på allvar”
     Här är en berättelse från ännu en person som bott på Ny Gemenskaps boende. Hon säger: 
”Jag bodde på boendet i mer än ett år och det var oerhört positivt. Det var bra där kanske 
främst för att jag kände mig som en människa igen och en person som andra människor 
verkligen såg och tog på allvar. När man är ute i hemlöshet, bor på härbärgen och går på 
träfflokaler kan det hända att man aldrig möter någon som verkligen ser en. Jag har jobbat 
också och i arbetslivet så togs jag alltid på allvar, men i hemlöshet kombinerad med 
arbetslöshet blev jag lätt en i mängden.  
     Det var ett fantastiskt lyft att komma till Ny Gemenskap”                                     Red. 

                                                                                                                                        
                     Boendet på Västberga Gård 
     Boendet på Västberga Gård drivs av Ny Gemenskap och 
deras verksamheter disponerar 12 rum i trivsamma lokaler 
framförallt en trappa upp i huvudbyggnaden. De boende har 
allmänutrymmen som de delar exv. ett gemensamt kök. 
Målgruppen är främst narkotika- och alkoholmissbrukare.  
    Vi fick en pratstund med chefen Mirjam (bilden) och pratar 
om hur skilt boendet är från Öppet Hus en trappa ner. Den 
som besöker Västberga ser inget av boendet om man inte har 
ärende dit upp. 
     -Det är meningen, säger Mirjam. Det ska vara låst, lugnt 
och tryggt. 
     Mirjam hämtar kaffe och vi sätter oss i personalrummet. 
Med sig har hon kollegan Janne som på några år avancerat från timvikarie till fast anställd på 
heltid. Han säger att han trivs utmärkt på jobbet. 
     För Mirjam som fyllde 60 år i september har resan varit en helt annan. Hon sökte jobbet 
som chef för boendet på Ny Gemenskap för några år sedan och fick tjänsten. 
     -Jag har jobbat med missbruksvård i 31 år och har en massa erfarenhet. 
     Boendet på Ny Gemenskap har fått beröm och är väletablerat. Mirjam behöver inte 
marknadsföra verksamheten på kommunen utan Stockholms Stad hör själva av sig och vill 
placera missbrukare. Över tid har boendet blivit välkänt. Mirjam säger att det också i stor 
utsträckning beror på att hon har så lång erfarenhet och tillsammans med den övriga 
personalen försöker komma de boende nära och delta i deras liv. 
     -Det är viktig att bygga relationer så vi lägger mycket tid på den saken, säger Mirjam. Vi 
bygger förtroende och skapar tillit. Vi engagerar oss.   
     Vad som händer på boendet på dagarna beror på dem som bor där. Det finns fasta saker att 
hjälpa till med som städning och matlagning och gruppen har möten. Det brukar också bli en 
del aktiviteter som biobesök, bowling och gokart. Boendet har ett uppdrag av socialtjänsten i 
förhållande till varje person som placeras hos dem. Det kan handla om att stötta i drogfrihet 
och att börja ta kontakt med budget- och skuldrådgivare för att i förlängningen kunna få en 
egen lägenhet. Nästan alla som kommer är beroende av alkohol eller narkotika. 
     Mirjam hade en socionomexamen i bagaget och började arbeta på alkoholmottagningen 
Almen i Rinkeby som var mycket välkänt på sin tid. Det var ett gruppbehandlingsprogram för 
alkoholmissbrukare med gruppsamtal, nätverksarbete och fysisk träning. 
     -Det var jättekul! Det finns folk som har varit nyktra sedan dess, säger Mirjam.  
Hon förklarar att de som placeras på boendet på Ny Gemenskap har mycket värre problem än 
de hade som hon jobbade med på den tiden. Därför kan man inte alltid vänta sig så stora 
framgångar, utan det kan vara en framgång bara att man klarar av att bo kvar under en period. 
                                                                                                                                              Jane 
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BIRGITTA EN AV GLÄDJESPRIDARNA I VÅR VERKSAMHETBirgitta en av glädjespridarna i vår verksamhet
Birgitta började på Ny Gemenskap 2003 – för övrigt samma 

år som Magnus Helmner. Hon hade lämnat sitt gamla jobb som 
receptionist ett år tidigare eftersom hon fått högt blodtryck och 
gått in i väggen. Hon hade helt enkelt blivit utbränd av jobbet, 
men det var flera saker som hände i hennes liv samtidigt som 
också ledde fram till det,  
     Birgitta var volontär på Ny Gemenskap några år. Periodvis 
fick hon också andra jobb, men kom sedan på nytt tillbaka och 
2010 blev hon anställd. Först jobbade hon på Kammakargatan 
och i samband med att ”Kammis” skulle stängas 2012, frågade Magnus henne om hon kunde 
vara med och starta ett kafé i Korskyrkan för hemlösa, utsatta och andra besökare och som 
skulle vara ett komplement till övrig verksamhet på Ny Gemenskap. Det ville Birgitta gärna. 
Så sen dess har hon varit serveringsansvarig där.         
     Hon jobbar med Jonas Stadling som är en fantastisk människa som både kan vara allvarlig 
och rolig, dessutom är han trygg. Jonas är hennes tredje chef sedan kaféet startade. Först var 
det Magnus Helmner och därefter Robert Öberg. Birgitta säger att hon lärt sig mycket av alla 
tre killarna.  
     Förutom serveringen har Birgitta hand om Matgruppen, som startades av Anna Malmqvist 
och Birgitta tog över från henne. Matgruppen består av ett antal personer som träffas på 
Korskyrkan en gång i veckan, lagar mat och äter tillsammans.      
     Det är givande att kunna göra något för människor med behov, säger Birgitta. Vi har 
stammisar som kommer var dag – man blir vänner, det är kul! Det behövs inga vassa 
armbågar på Ny Gemenskap, säger hon. Vi blir en del av varandras liv. Och det gäller också 
volontärerna, praktikanterna och besökarna. Det känns bra! Hon ser fram emot att gå till 
jobbet. För det ger mer till en människa att ge än att ta. När man berikar någons liv och ger en 
del av sig själv så mår man bra!  Här kan man få besökaren att må bättre en stund.

 
                                 City Soulidarity

På Kafé i gemenskap Norrmalm Korskyrkan har några besökare fått hjälp av anställda på 
Ny Gemenskap att starta en verksamhet för att tillverka och sälja produkter. Det rör sig om ett 
socialt non profit-företag som heter City Soulidarity. Vi startade under 2016.  
Utsatta som varken har bostad, jobb eller a-kassa får sysselsättning och jobb. Vi syr själva 
användbara produkter för företaget, privat bruk eller som trevlig present och tar även emot 
kläder för lagning. Många har hjälpt City Soulidarity genom att gå in som sponsorer. Vi har 
fått hjälp med allt från logotyp till nya och begagnade 
symaskiner. En av de viktigaste sponsorerna är Ohlssons tyger. 
     Under hösten har vi deltagit på många event där vi fått visa 
och sälja våra produkter. Vi höll även en egen tillställning den 
26 november med julmys, glögg, pepparkakor, musik, lotterier 
och förstås försäljning.  
     Ett stort tack till alla våra sponsorer och kunder för den här 
första perioden!  
     Följ oss på Facebook.com/citysoulidarity.se.  
För betalning av varor Swish: 0707445569                      Red. 
                                                                                                                                        

Jane (överst), Louise och Jonas 
Foto: Otto Mäkinen
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Kaféer i Gemenskap 

     Kafé i gemenskap Vällingby ligger i 
Västerortskyrkan i Vällingby. 
Där jobbar bland andra Andreas Kinger 
och Linda Ström. (se bild) Det är 
Andreas som är platsansvarig.  
Båda är musiker och Linda är känd för 
en allmänhet som sångerska i gruppen 
Cookies N’Beans. Linda känner till Ny 
Gemenskap sedan tidigare eftersom hon 
sjungit flera gånger på Ny Gemenskaps 
gamla lokal på Kammakargatan 

Nu finns även Kafé i gemenskap i Vällingby

    Sedan starten av Kafé i gemenskap Norrmalm i mars 2012 har Ny Gemenskap fått medverka 
till öppnandet av kaféer också på Södermalm, Östermalm och i Vällingby. Det finns alltså fyra 
kaféer som är öppna på förmiddagarna kl. 9-12 och som fungerar som ett komplement till Ny 
Gemenskaps verksamhet i Västberga. Utvecklingen har drivits av behovet av mötesplatser och 
ett gratis mål mat - samt att det finns aktörer som vill vara aktiva.  
    Senast öppnades Kafé i gemenskap Vällingby. Sedan många år finns en liknande verksamhet i 
Hässelby, men den har inte alltid nått dem som vistas i Vällingby. Stadsdelen önskade ett 
samarbete med idéburen sektor och Ny Gemenskap är projektledare för kaféet som drivs 
tillsammans med Västerortskyrkan och stadsdelen.  
    Ny Gemenskap driver frågan om tillgänglighet, att alla ska känna sig välkomna och att det ska 
vara lätt att få hjälpa till. Varje lokalt samarbete är anpassat efter förutsättningar bland dem som 
engagerar sig. Det ger långsiktighet i arbetet då det inte bygger endast på en starkt drivande 
organisation.  
    Till kaféerna kommer besökare med olika bakgrund och olika behov.  
    Vi välkomnar varje individ som unik även om vi inte kan fylla alla deras behov, Vi tror att det 
innebär ökat hopp som kan få positiva resultat på både kort och lång sikt för såväl den enskilde 
som samhället.  

Kort info om varje kafé 
     -Norrmalm startade våren 2012 och är ett samarbete med Korskyrkan, Immanuel, Filadelfia, 
S:t Johannes, S:t Matteus, Stockholms stad. Här finns Inskrivning till härbärgen för EU-
medborgare och City Soulidarity. 
     -Söder startade vintern 2014 och är ett samarbete med Söderhöjdskyrkan, Stockholms stad, 
Maria Magdalena, Katarina, Högalid, Sofia, Andreaskyrkan och Katolska Domkyrkan. 
     -Östermalm startade i slutet av 2014 och är ett samarbete mellan Frälsningsarmén Templet 
och Ny Gemenskap samt Hedvig Eleonora och Engelbrekt. Här finns Gula Änglarna med 
matrekvisitioner mm. månd-fred kl. 9-10 
     -Vällingby startade i maj 2016 och är ett samarbete med Västerortskyrkan och Hässelby/ 
Vällingby stadsdelsförvaltning. Här finns viss klädutdelning. 
     Ny Gemenskap är tacksamma över att vi genom nya samarbetsformer lyckats få fler att vara 
med i mötet med utsatta medmänniskor. Det är ibland utmanande att inte få bestämma allt själv, 
men desto roligare när möjligheter till lokaler, ekonomi, diakonala medarbetare på plats kommer 
till stånd. 
                                                          Magnus Helmner (ansvarig för kaféerna på Ny Gemenskap) 
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                                                          Magnus Helmner (ansvarig för kaféerna på Ny Gemenskap) 
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SJÄLEN BEHÖVER OCKSÅ NÄRING
– OM NY GEMENSKAPS MÅNGÅRIGA KULTURVERKSAMHETSjälen behöver också näring,  

om Ny Gemenskaps mångåriga kulturverksamhet 
   Alltsedan starten av Ny Gemenskap 1969 har ett kultur och artistframträdandet varit en naturlig del 
av verksamheten varje söndag och helgdag. Från de första åren på Linnégatan, senare under många år 
på Kammakargatan och när vi flyttade till Västberga Gård fortsatte vi med detta på 
söndagar/helgdagar kl. 14-14.45. Det kan vara sång och musik med solister och musikgrupper, men 
också teater och poesi. Många artister återkommer regelbundet.  
    En av våra mångåriga artistvänner, Dan Arvefjord, har beskrivit detta i ett tidigare nummer av 
Paradoxen: Jag har alltid upplevt mötet med er på Ny Gemenskap som en högtidsstund i livet, då 
sång och musik, skapat möten, fyllda med livsnärvaro och ärlighet. Men också möten fyllda av 
respekt för konstnärskapet och stor kärlek mellan oss som musiker och er som åhörare. Jag känner 
för egen del att jag kan, som på få ställen i livet, vara mig själv, öppen, sårbar, glad och oförställd. 
Jag vet att mina medmusikanter känner något likadant. Oavsett våra olika livsöden är det ärliga och 
mänskliga mötet på Ny Gemenskap, något som gör min livsvandring något lättare, ljusare och mer 
meningsfull.  
     När de tre Kaféerna började i innerstan, och nu senast också i Vällingby, med öppettider månd-
fred kl. 9-12 så har dessa fortsatt denna tradition med att varje dag ha ett kortare kultur/musik/poesi 
program kl. 10.30. Eftersom det är flera musiker som jobbar på kaféerna så sjunger/spelar de ofta 
själva eller tillsammans med musikvänner från deras stora musikaliska nätverk och med jämna 
mellanrum framträder dessutom mycket kända artister. 
     Under hösten har ”Gatans kör” övat på Kafé Norrmalm/Korskyrkan under 6 veckor. Det 
avslutades med en superhärlig konsert i Filadelfiakyrkan tillsammans med 3 andra körer.  
(se annan artikel på sid 15). Detta har varit extra trevligt för oss i Ny Gemenskap, för det följer en 
tidigare tradition, då intresserade Ny Gemenskapare medverkade i en kör som bildades för att sjunga 
på våra 5 ”Musikfester för hemlösa” under åren 2000-2004. På dessa musikfester medverkade 
dessutom ”våra” artister som genom åren sjungit på Ny Gemenskap. Alla kunde komma till 
konserten. De som kunde betala för biljetten gjorde det och de hemlösa och hade dålig ekonomi fick 
fribiljetter.  
     Ny Gemenskap har även haft andra gemensamma kultur traditioner genom åren, 
     Under många år träffades ett gäng Ny Gemenskapare tidigt på Luciamorgon 13/12 på ett 
ungkarlshotell på söder och vi gick runt i hela huset och sjöng och bjöd på kaffe och lussekatter och 
knackade dörr och många öppnade sina dörrar och vi gick in och lussade i deras rum. Detta var 
mycket uppskattat och många ville få sitt rum upplyst av luciatåget och att vi var väntade år efter år. 
Men sen byggdes ungkarlshotellet om och därefter var det nya rutiner så vi fick inte längre gå runt i 
huset, så då slutade vi med den traditionen. 
     På den söndag som är närmast Luciadagen, har vi under årtionden haft vårt egna luciatåg, först på 
Kammis och sen på Västberga Gård. Vi laddar upp med lussesärkar, glitter, strutar, lussekronor och 
tomtekläder. Alla som kommer den aktuella dagen blir tillfrågade om de vill vara med i lussetåget. 
Lucian brukar ofta bli någon som aldrig varit lucia under sitt hela sitt liv. Det blir alltid ett 
stämningsfullt luciatåg.   
     På julafton har vi ett liknade koncept för vårt julspel, som vi haft varje julafton sen 1981. De 
första 25 åren på vår egen lokal på Kammakargatan och de senaste 9 åren under ”Jul i Gemenskap” i 
Immanuelskyrkan. Uppsättningen av kläder och rekvisita har byggts på genom åren. ”Skådisarna” 
rekryteras från de som kommit till julaftonfirandet. En del har varit med tidigare, t.ex. Pia, som är 93 
år, som varit herde under många år, medan andra är med för första gången. Det är en stor utmaning 
varje gång att genomföra julspelet, men år efter år gör vi tillsammans den gamla julberättelsen 
levande igen.                                             
(Foto på julspelet finns överst på nästa sida)                                                            Elisabeth 
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     Ny Gemenskap har firat Alternativ Jul alltsedan starten 1969, men för 10 år sen blev 
det alldeles för trångt på ”Kammis” så besökare fick stå i kö på gatan. Därför gjorde vi en 
överenskommelse med Immanuelskyrkan och andra aktörer att tillsammans skapa 
julfirandet ”Jul i gemenskap”                                                                                     Red 
  

                            Jul i Gemenskap 
     Mer plats för gäster och värdfolk; det har varit strävan sedan Jul i gemenskap drog igång 
2007. Jul i gemenskap öppnar för ett värdigt helgfirande dit alla är välkomna. Helgerna brukar 
gästas av omkring 500 personer varje kväll och cirka 400 volontärer brukar vara aktiva i 
arrangemanget. 
    Den största vinsten med ett gemensamt arrangemang är att fler kommit med också i andra 
aktiviteter under resten av året. Det finns kyrkor som varit med i Jul i gemenskap som öppnat 
upp och bjuder på lunch på helt vanliga lördagar. I andra fall har man gått med i samarbeten 
omkring kaféer eller Vinternatt som huvudsakligen erbjuder övernattning för EU-medborgare.  
    Det innebär en stor vinst också att volontärer finner lokala utmaningar och välkomnas att ta 
stort ansvar.  
    Genom åren har många saker förbättrats. Vi kan idag låta fler volontärer komma med 
eftersom vi har en organisation som fungera för detta. Under några år har vi dessutom haft med 
professionella kockar som utvecklat kontakter med sponsorer och upplägg av julmat.      
     Men, det som gjort julfirandet så lyckat och som gör att vi klarar det oavsett vilka som är 
med är vårt tema: Värdigt julfirande där alla är välkomna!  
     När Jul i Gemenskap firas för tionde gången är det sista gången som undertecknad håller i 
trådarna. Det är med stor tacksamhet jag tänker på vad det inneburit att ha varit projektledare 
sedan starten. Hur allt börjar med initiativ till samtal från Ny Gemenskaps Sten Hurtig och 
Immanuelskyrkans Lotta Thordsson, hur allt fler tidigt hakade på och såg möjligheter. Den 
första julen då jag och kollegan Maria Håkansson tillsammans med volontären Berra var på 
plats nästan dygnet runt 23-27/12 till senare års välsmorda organisation som inte bara avlastar 
de som har huvudansvar utan också hjälper fler att känna sig delaktiga. Speciella minnen 
passerar och det är lätt att komma ihåg en annandag då showbandet Fantastic Four fick hela 
lokalen att börja dansa, med ett par Frälsis-officerare längst fram i det böljande ringdanståget.  
     Men mest minns jag ansikten. De som mött oss i slutet av kvällarna, volontärer som känt att 
nu fick jag en erfarenhet som förändrar mitt liv. Eller den där kvinnan som deltog som gäst och 
strålande berättade hur hon under julafton fick känna sig som en prinsessa, att andra tog hand 
om bagage och ytterkläder, att en bordsvärd tog hand om allt vid serveringen och gång på gång 
vände sig till henne och var intresserad av att prata och höra om det gick att hjälpa till.      
     Om jag känner någon stolthet över mitt engagemang i Jul i Gemenskap handlar det om att ha 
medverkat till att det inte hänger på någon enskild. Vi har funnit samarbetsformer och metoder 
som gör att vem som helst kan vara ansvarig, vem som helst kan känna sig välkommen att delta.
                                 Magnus Helmner 
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PÅSK I GEMENSKAP
Påsk i gemenskap
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Påsk i gemenskap 
anordnades på flera håll 
under påskhelgen. Påskafton 
2016 firades på Västberga. 
Alla trivs med att sitta i den 
stora trädgården och äta gott 
och lyssna på musik.   
 
      

      

     Under jul finns ett stort engagemang och många som vill hjälpa till. Men, hur är det på påsken? 
Samma människor som lider av ensamhet och ekonomisk utsatthet finns kvar och behöver någonstans 
dit de är välkomna. Ny Gemenskap, Andreaskyrkan och Västermalms och S:t Johannes församlingar 
har under flera år hjälpts åt att skapa ett festligt och värdigt påskfirande. Till vår hjälp har vi också 
under påsken fått en förnämlig frivillig insats av professionella kockar, från föreningen Chef United, 
som ordnat festlig och näringsrik mat. 
     I skrivande stund är inte all planering på plats inför 2017 års Påsk i Gemenskap, men alla vill att vi 
gör det igen och den som är intresserad av att vara med och planera är välkommen med.   Magnus 
 
                Magnus Påskafton på Västberga Gård

Lunch i gemenskap 
     På lördagar finns det möjlighet att komma på Lunch i gemenskap som ordnas av lokala 
församlingar främst på Norrmalm. 200-400 gäster brukar möta upp och bjuds på mat, ibland också 
musikunderhållning och alltid ett gott och avslappnat bemötande.  
     Lunch i gemenskap startade 2009 när Ny Gemenskap var ensamma om att ha öppet med varm 
mat på helgerna. Församlingar som varit med i arrangemanget Jul i gemenskap kom med och de 
tog hjälp av Ny Gemenskap att utforma konceptet. De olika aktörerna hjälpte också varandra att 
komma igång.                Magnus 
 
 
 

     Anneli och Nils ”Stenis” satt i trädgården den här dagen. 
På julen brukar de vara herdar i julspelet på Jul i gemenskap 
men den här gången kunde de bara sitta stilla i solskenet och 
njuta.  
     Stenis berättar att han började som volontär en gång i 
tiden. Han jobbade först på Stadsmissionen dit han kom 
2008 och ett år senare började han också på Ny Gemenskap. 
Han blev engagerad!  
     -Det är fint att alla som vill kan komma till föreningen. 
Gemenskapen är det viktigaste vi har, säger han.  
     En annan viktig sak är att man inte blir ratad på Ny 
Gemenskap om man är lite skitig. Han och Anneli besöker 
också bland annat berättarstunderna på söndagar. Det är 
trevligt att vara med där, säger Stenis! 
                                                                                     Red   
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har under flera år hjälpts åt att skapa ett festligt och värdigt påskfirande. Till vår hjälp har vi också 
under påsken fått en förnämlig frivillig insats av professionella kockar, från föreningen Chef United, 
som ordnat festlig och näringsrik mat. 
     I skrivande stund är inte all planering på plats inför 2017 års Påsk i Gemenskap, men alla vill att vi 
gör det igen och den som är intresserad av att vara med och planera är välkommen med.   Magnus 
 
                Magnus Påskafton på Västberga Gård

Lunch i gemenskap 
     På lördagar finns det möjlighet att komma på Lunch i gemenskap som ordnas av lokala 
församlingar främst på Norrmalm. 200-400 gäster brukar möta upp och bjuds på mat, ibland också 
musikunderhållning och alltid ett gott och avslappnat bemötande.  
     Lunch i gemenskap startade 2009 när Ny Gemenskap var ensamma om att ha öppet med varm 
mat på helgerna. Församlingar som varit med i arrangemanget Jul i gemenskap kom med och de 
tog hjälp av Ny Gemenskap att utforma konceptet. De olika aktörerna hjälpte också varandra att 
komma igång.                Magnus 
 
 
 

     Anneli och Nils ”Stenis” satt i trädgården den här dagen. 
På julen brukar de vara herdar i julspelet på Jul i gemenskap 
men den här gången kunde de bara sitta stilla i solskenet och 
njuta.  
     Stenis berättar att han började som volontär en gång i 
tiden. Han jobbade först på Stadsmissionen dit han kom 
2008 och ett år senare började han också på Ny Gemenskap. 
Han blev engagerad!  
     -Det är fint att alla som vill kan komma till föreningen. 
Gemenskapen är det viktigaste vi har, säger han.  
     En annan viktig sak är att man inte blir ratad på Ny 
Gemenskap om man är lite skitig. Han och Anneli besöker 
också bland annat berättarstunderna på söndagar. Det är 
trevligt att vara med där, säger Stenis! 
                                                                                     Red   
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Gatans kör sjunger i TV 
     Under hösten 2016 startades en kör för hemlösa och andra som lever i socialt utanförskap i 
samarbete med Ny Gemenskap. Kören övade regelbundet under några veckor på Korskyrkan 
och inledde varje tillfälle med att äta frukost på Kafé i gemenskap. 
     Körledare var operasångaren Rickard Söderberg och ett filmteam från Fremantle Media 
deltog. Tanken är att det ska bli en TV-serie om kören som heter Gatans Kör och den ska 
visas på SVT1, startar 11/1 2017 kl. 21,30 sänds i 6 avsnitt. 
     Så här berättar kördeltagaren Steffi:  
     En dag på Situation Stockholm fanns en lapp om körsång 
liggande på disken. Jag blev genast eld och lågor då jag 
älskar att sjunga och Rickard är en stor idol för mig. Jag 
tvekade lite när jag läste att det stod att man skulle filma och 
göra en dokumentärserie som skulle visas på TV1 till våren. 
Jag gick med i alla fall och det visade sig att jag kommit till 
himmelriket. Vilken utstrålning medlemmarna i filmteamet hade. Jag blev otroligt inspirerad 
och började plötsligt ge allt! Det resulterade i att jag fick bli sopran istället för alt. Hurra!  
     Jag bodde på kvinnohärbärget Hvilan och fick med mig två väninnor. De blev min lilla 
fårskock. Vi fick frukost, fika och lunch vid varje tillfälle som varade en halv dag. Det är en 
härlig gemenskap vi fått. Vi som gått på Ny Gemenskaps konstkurs med Niina som ledare 
fick äran att göra vår unika banderoll efter eget bedömmande. Mycket kul! I halvtid fick vi 
sjunga på Odenplans nybyggda utomhustrappa. Det var annorlunda och upplivande.  
     Jag har bett om en lista på alla som vill fortsätta umgås när filminspelningen är över så att 
vi får en fortsättning på kören på något sätt. Det vore underbart! Jag ställer upp igen så klart.  
     Det betyder enormt mycket med sång och musik i gemenskap för oss som har det extra 
svårt i livet. Två dagar i veckan har vi plötsligt en massa glädje. Det ger lite framtidstro.  
     Vem som helst kan ju råka illa ut och någon kanske har samma tur som Doug Seegers. 
 
     Den 17/12 var det Grand finale med körkonsert i Filadelfiakyrkan. Steffi berättar vidare: 
     Nu var det äntligen dags. Det var intervjuer om hur det känns inför ”premiären”. Jag var 
faktiskt inte speciellt nervös utan kände nästan bara förväntan. Vi gjorde sound check och 
hade generalrepetition vilket gick rätt bra. Sen peppning och upp på scen. Vinkade åt 
publiken. Vi sjöng och allt satt perfekt. Någon sjöng fel i en textrad men vad sjutton, vi fick 
otroliga stående ovationer. Det kändes fantastiskt och jag hade vågat ta i ordentligt. Efteråt 
fick Rickard presenter av kören. Jag hade stickat en halsduk till honom.  
     Nu inväntar vi julmiddagen och kommande uppträdanden. Jag längtar efter det.     
                                                                                                                                         Steffi       
      

”Sefie”

Konserten med ”Gatans Kör” I bakgrunden ser man de tre andra Gospelkörerna som var ”försångare”
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”Sefie”

Konserten med ”Gatans Kör” I bakgrunden ser man de tre andra Gospelkörerna som var ”försångare”
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     Ny Gemenskap hade sin traditionella gårdsfest på Västberga, som kombineras med 
vernissage för konstutställningen som är resultat av ett års arbete i vår konstgrupp tisdagar  
kl. 10-14.30 på Västberga. Deltagarna har fått välja ut tre målningar var och som prydde 

väggarna i Öppet Hus-lokalen. Det var sammanlagt 27 nya målningar.  
     Niina Kulgavaja (se bilden) är den som leder konstgruppen. Hon 
kommer från Estland och hennes favorit tema är havet. Det temat har 
hon jobbat med sedan hon var med på Ny Gemenskaps seglarläger vid 
Koviken. (se sid. 17) Niina säger att alla i hennes familj är konstnärer 
och hennes son Eduard är en annan av deltagarna i konstgruppen.  
     Niina berättar att hon kom till Sverige för 18 år sedan och började 
måla när hon bodde i Karlstad. Hon målade i kyrkan och folk sa till 
henne att hon målade fint. För egen del var hon blyg på den tiden och 
tänkte mest att hon inte var någon stor mästare med målningar.  
     Men, Niina har fortsatt måla - hon målar varje dag. 

     Hon har varit ledare för målargruppen på Ny Gemenskap i tio år. Hon började som ledare 
på Gamla Kammis på Kammakargatan inne i stan - före flytten ut till Västberga. Hon leder 
dessutom en konstgrupp på Internationellt Kvinnocentrum - och deltar i flera andra grupper 
t.ex. en målargrupp på Moderna Museet och på Klaragården (Stockholms Stadsmission).  
    Niina älskar att måla och säger att målning har en läkande effekt. Alla som kommer till 
konstgruppen blir så lugna och fina. Vi som målar blir dessutom vänner där, säger Niina. 
Deltagarna kommer också regelbundet, även om de ibland tycker att de har långt att åka.  
Men de kommer eftersom de gillar aktiviteten så mycket.  

    En av deltagarna i konstgruppen är  
Per Lager. Han berättar om en av sina 
målningar på utställningen och säger:  
”Mitt på bilden ser man ett ägg som 
svävar. Ägg målade Per första gången i 
Blekinge, säger han, och då startade en karavan genom Sverige.  
Ägget var ett vanligt ägg från början - men svävar alltså. Sedan ser 
man en bonde som går omkring och spatserar och en tjej som drar  
till Blåkulla. Det drar åt alla håll och en gås ska flyga ända upp till 
Kebnekaise. Per berätter också att han har med Pontus på bilden -  
en pojke han gick i skolan med i Kristineberg. Man ser Småland  
där uppe, fortsätter Per och man ser de första björkarna på tavlan  
och många sjöar” Per har mycket att berätta om tavlan och  

                                      säger att han blandar sina gamla minnen när han målar. 
 

   Konstgruppens projekt med Konstfackstudenter 
     Ny Gemenskaps konstgrupp har under året även haft ett nära samarbete med tre 
konstuderande som läser design på Konstfack. De var från Wien, Poznan och Köln. 
     Studenterna undersökte tillsammans med konstgruppen hur man kan förbättra miljön 
utomhus. Det märks att medlemmarna i konstgruppen, som består av människor med många 
olika livsöden, var vana att ta itu med nya arbetsuppgifter, för de började jobba nästan direkt 
med att måla olika förslag och idéer på tyger. 
      Studenterna förde sen samman de hemlösa och socialt utsatta med socialarbetare och 
människor ur allmänheten.  
     Resultatet med tygmålningarna blev mycket lyckat och de hängdes upp mellan två träd i 
trädgården på Västberga Gård. Dagen innan höll man till i Tantolunden på Södermalm. 
                                                                                                                                            Red  
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KONSTGRUPPENS PROJEKT MED KONSTFACKSTUDENTER
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Till sjöss med Ny Gemenskap  
mitt i den underbara svenska sommaren 

      Det här är en berättelse från sol, vind och vatten. Det gäller årets upplaga av 
seglarlägret som hölls sista veckan i juli. Platsen var som vanligt Koviken på Lovön.  
Det blev ett mycket lyckat arrangemang som de ca. 20 deltagarna uppskattade.  

Ny Gemenskap, Abrahamsbergskyrkan och föreningen Vindens Vänner ordnade 
tillsammans ett seglarläger för sjätte året i rad i juli 2016. Man har tillgång till små segelbåtar 
som är lämpliga för en besättning på exempelvis fyra personer. Dessutom är båtarna 
handikappanpassade så att även en person som sitter i rullstol kan följa med ut.  
     På bilden syns tre av deltagarna nere vid bryggan där segelbåtarna låg förtöjda. Oscar till 
vänster och Lars-Olle längst till höger. (Mannen i mitten vill inte uppge sitt namn). 
     Koviken ligger vid Mälaren och Abrahamsbergskyrkan har en gård där som deltagarna i 
vanlig ordning generöst fick använda. Man kan övernatta, laga mat i köket, samtala på 
verandan och – som sagt – lära sig segla.  
    Paradoxens reporter besökte lägret mot slutet av veckan – man stannar i fem dagar och 
seglar två gånger om dagen. Vi pratade med en man som berättade att han i vanliga fall bor  
på boendet i Västberga. Han sa att både seglarlägret och boendet betyder att man slutar isolera 
sig. Nu är han med i ett sammanhang. Han säger också att han tillsammans med två andra 
deltagare lärt sig segla så pass bra på lägret att de tre kan åka ut på segeltur själva utan 
instruktör. Han berättade också att han varit missbrukare och tidigare i livet kände han mest 
till kulvertarna vid Sergels Torg. Lägret och boendet innebär en stor förändring för honom. 
     Från Ny Gemenskap var Birgitta, Gisela och Hugo ledare. Från Abrahamsbergskyrkan 
gjorde seglingsinstruktörerna Bertil H, Henrik, Bertil M och Göran fina insatser. Vi är mycket 
tacksamma för alla ledarinsatser och uppskattar mkt att detta kunde genomföras ännu ett år.   
                                                                                                                                      Jane   
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STUDIERESA TILL RUMÄNIEN MARS 2016Studieresa till Rumänien mars 2016 
     Ny Gemenskap fick i våras erbjudande att följa med Filadelfiakyrkan och Läkarmissionen på 
en 3 dagars studieresa till Rumänien, för att framförallt se den rumänska organisationen ”Life & 
Lights” arbete för att förbättra levnadsvillkoren för romer i Rumänien. 

     Vi som reste ner var undertecknad Anna, min man Peter (som betalade sin resa själv) och 
Paula som själv är från Rumänien och som jobbar sedan flera år på Ny Gemenskap.  

     Rumänien är idag ett relativt fattigt land med stor ojämlikhet mellan sina invånare. Landets 
ekonomi kollapsade efter Östblockets sönderfall. Efter att Sovjetunionen föll samman i början av 
1990-talet drogs det ekonomiska stödet undan, som hade funnits tidigare.  Skadan har blivit allt 
värre efter bankkrisen 2008. Levnadsvillkoren är sedan dess mycket svåra för nästan alla 
rumäner. Det finns ingen välmående medelklass, Det är svårt att leva på sin vanliga lön ca 2.000-
4.000:-/mån. Korruptionen är omfattande. Det har utvecklats ett ”dricks”- system där alla 
förväntas betala extra för att få sina nödvändiga tjänster av läkare, poliser och andra tjänstemän. 
De som saknar möjlighet att betala ”extra” får ingen hjälp. 

     Av Rumäniens ca 20 miljoner invånare är ca 2 miljoner romer. De har levt i Rumänien flera 
århundranden men har i liten utsträckning integrerats i samhället. De lever till stor del i eget 
byggda lägersamhällen på landsbygden utan tillgång till el, vatten, skolor och 
anställningsmöjligheter. Många är analfabeter. Att hjälpa dem till bättre levnadsvillkor är en lång 
process, som bäst sker i deras land där de har sitt språk och sina rötter.  Vi såg under vår resa 
flera exempel på att det går att förbättra levnadsvillkoren framförallt för barnen genom 
utbildning, bättre bostad och mat. Att föräldrarna åker till Sverige för att tigga, och lämnar barnen 
hemma är en dålig lösning för alla parter. Då Rumänien idag är ett fattigt land har de inte själva 
de ekonomiska förutsättningar som krävs för att på egen hand höja levnadsstandarden till en 
rimlig nivå för sina romska medborgare. Det kommer att behövas ekonomiskt stöd både från EU 
(som Rumänien är medlem i) och från rikare länder som Sverige för att förbättra levnadsvillkoren 
för romer i Rumänien. Vi kommer nog att få se ”tiggare” utanför våra affärer även i 
fortsättningen. Det är viktigt att Ny Gemenskap försöker stötta dem som kommer hit på ett så bra 
sätt som möjligt. Men den förändringsprocess som måste till för att ge romerna bättre och rättvisa 
levnadsvillkor sker bäst i deras hemland, där de kan språket och har sin släkt och familj. Vi fick 
ett mycket positivt intryck av ” Life & Light” som Läkarmissionen aktivt stöder ekonomiskt. 
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                                                                                     . 

 

Paula (till höger) pratar med en romsk  
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värre efter bankkrisen 2008. Levnadsvillkoren är sedan dess mycket svåra för nästan alla 
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     Av Rumäniens ca 20 miljoner invånare är ca 2 miljoner romer. De har levt i Rumänien flera 
århundranden men har i liten utsträckning integrerats i samhället. De lever till stor del i eget 
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Paula (till höger) pratar med en romsk  
flicka om vikten av att fortsätta skolan  

och skaffa sig en utbildning

En rumänsk bosättning utanför samhället.

Vinternatt – lyckad satsning för EU-medborgare 
    Ny Gemenskap har sedan de första utsatta EU-medborgarna började komma till Stockholm 
engagerat sig för att de ska finnas med i samtal för hemlösa och socialt utsatta. Sedan 2014 
drivs projektet Vinternatt 2 som innebär att Ny Gemenskap samordnar och stöttar lokala 
initiativ. Det rör sig främst om att erbjuda möjlighet för EU-medborgare att duscha eller 
övernatta.  
    Under vintern 2015/16 gjordes över 2 600 enskilda övernattningar med detta ideella 
engagemang. Det finns drygt 100 natthärbärgesplatser att tillgå. Ny Gemenskap hjälper till att 
fördela platserna genom att bedriva en inskrivningsverksamhet. Det rör sig om en central 
inskrivning på Kafé i gemenskap Norrmalm Korskyrkan.  
    Satsningen innebär också att Vinternatt 2 gör speciella akuta insatser vid ”Särskilt Kalla 
Nätter”. Vid klass 2-varning och under minus sju grader öppnas evakueringslokaler för EU-
medborgare som annars sover utomhus. Samarbetet leds av Ny Gemenskap och bärs upp av 
Filadelfia, Immanuel, Norrmalmskyrkan, Islamic Relief m.fl. 
    Ny Gemenskap deltar också i samtal med Stockholms stad och andra aktörer om samarbete 
och insatser i framtiden och vår roll är att medverka till hög tillgänglighet.  
    Bland de EU-medborgare som kommer till Vinternatt finns både människor som 
huvudsakligen försörjer sig genom att tigga och folk som är i Sverige för att söka jobb men 
saknar medel för att bo på hotell under vistelsen.  
     Lokala övernattningar - Runtom i Stockholm använder sig lokala samarbeten av Vinternatt 
2-modellen för att låta ca.10 personer övernatta 1-3 ggr/vecka. Metoden etablerades 2014 och 
samordnas av Ny Gemenskap. 
                                  Magnus Helmner (som har hand om bl.a. Vinternatt på Ny Gemenskap) 

 

Gör det ändå 
av Moder Theresa 

Det goda du gör idag, glömmer folk ofta imorgon:  
gör det ändå 

Om du är snäll kanske folk anklagar dig för att ha själviska, dolda, motiv:  
var snäll ändå 

Om du är framgångsrik, kommer du att få några falska vänner  
och några verkliga fiender: 

var framgångsrik ändå 

Om du är ärlig och uppriktig, kanske folk lurar dig: 
var ärlig och uppriktig ändå 

Vad du tillbringar år med att bygga, kan någon kanske förstöra över en dag: 
bygg ändå 

Om du finner kärlek och sinnesfrid, kan andra bli avundsjuka: 
var lycklig ändå 

Ge världen det bästa du har, det är kanske aldrig tillräckligt: 
ge ändå världen det bästa du har 

Du förstår, när det kommer till den slutgiltiga räkenskapen  
så är det mellan dig och Gud. 

Det var ändå aldrig mellan dig och de andra 
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GÖR DET ÄNDÅ
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FRÅN SURMULET KNORR TILL VÄNLIG UPPSKATTNING!Från surmulet knorr till vänlig uppskattning! 
 
     Åke Lion, medlem i Ny Gemenskap och komminister emeritus, (pensionerad präst) 
skriver om en rad intressanta minnen från sitt långa liv. 
 

     1948 var för min del ett olycksår, bl. a. körde jag i 
studenten p.g.a. bristande mattekunskaper. Detta 
förorsakade att jag blev nödsakad att efter ”lumpen” ta ett 
flertal jobb alltifrån att vara extra stuvare i Stockholms 
hamn till tjänsten som fabrikschef.  
    Efter mycken möda fick jag dispens till att börja 
universitetsstudier vid teologiska fakulteten i Uppsala, som 
hade en Stockholms filial på St. Essingen (ITH) 
     Min rektor där, Gösta Wrede, ansåg tyvärr att jag inte 
var kvalificerad att gå där och bemötte mig bryskt och 
surmulet. I förhör riktade han retoriska (vältalighets-) 
frågor till mig vilka svårligen kunde besvaras. Själv hade 
han doktorerat med en avhandling om folkkyrkobiskopen 
Einar Billing, som han citerade jämt. Jag kände ett 
barnbarn till Billing som jag fick två pressade blommor av. 
Det var Billing själv som pressat blommorna. Jag gav 

dem till Wrede som en present, men han tog emot gåvan surmulet.  
    En dag tog jag motorbåten till skolans brygga och bjöd rektorn på en tur runt St Essinge ön 
som skolan låg på. Har inte tid, löd svaret! 
     Jag och en kamrat blev valda till representanter för Stockholmsavdelningen i fakultets-
styrelsen. Vid ett för skolan kritiskt ögonblick kunde vi göra en bra insats. Vi lobbade och 
lyckades med yttersta marginal få styrelsen att bevilja medel till skolans fortsatta bestånd. 
Detta fick Wrede nys om – och han fick behålla tjänstebostaden och tjänsten. Han uppskattade 
mycket vår insats. Vi blev från den stunden hans favoriter. En senare ovän till mig frågade en 
gång Wrede: Den där Lion hade väl svårt att klara sig? Wrede svarade: Tvärt om. Han var 
min bäste elev. Som exempel kan jag nämna att han som ordförande i Småkyrkostiftelsen 
ordnade medel som räddade min skola. 
     Roligast var en gång när jag blivit pensionär. Vart fjärde år äger det rum en högtidlig 
marsch som går från ett stort möte i Stockholms Stift. I marschen deltar alla Stockholms 
präster och starten går från Norra Latins skolgård. Slutpunkten för marschen är Storkyrkan. 
    Församling för församling stod uppställda på den gamla skolgården. Jag gick och ställde 
mig i S:t Nicolai Storkyrkans led först av alla iklädd i prästdräkt -en kaftan- precis som alla 
andra, plus Mikaelsordens stormästares kraschan och band. Min gamle lärare (fem år yngre än 
jag) stod där också. Han var vid det laget ärkebiskopens sekreterare. Biskop Caroline Krook 
ifrågasatte om jag fick stå där. Wrede sa då att en stormästare bör gå först!  
     Och så blev det, vilket betydde att jag ledde de cirka tusen prästernas marsch bakom 
musikkåren och fanorna. Vi gick Vasagatan fram. På bron över till Gamla Stan stod Dagens 
Nyheters fotograf Lars Epstein och fotade tåget med mig i täten. Denna heder vederfors mig 
genom Wredes insats.  
     Kort sagt: En trevlig utveckling från illa sedd elev till omtyckt vän!         
                                                                                    Åke Lion                                                                                               
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Mathilde: Det svider och gör ont att vara hemlös

     En av dem som saknar bostad och som regelbundet besöker en av Ny Gemenskaps 
verksamheter är Mathilde. Här berättar hon hur det kommer sig att hon blev hemlös 
och hur det känns. 
     Mathilde besöker Kafé i gemenskap Norrmalm Korskyrkan 
nästan varje dag. Det var en vän som tog med henne första gången 
dit och hon trivs jättebra där för det är mycket trevlig personal och 
alla känner alla. Det är trevligt att det inte är så stort. När hon inte 
är på Kaféet i Korskyrkan är hon ofta på biblioteket.  
     Hon är med i Gatans kör med operasångaren Rickard Söderberg 
(se sid 15 i denna tidning.)  
     Mathilde bodde i samma lägenhet i Stockholm i 40 år, men blev 
av med den 2012. Hon kommer från Österrike och var gift med en 
svensk man som dog 1984. Det känns djupt orättvist för Mathilde att hon hamnat i den här 
situationen och blivit hemlös och hon känner sig maktlös.  
     Hon menar att hennes hyresvärd ville bli av med henne och att argumenten för att få henne 
att flytta ut inte håller. Hon har alltid betalat hyran, ofta för tre månader framåt i taget. 
Hyresvärden säger att hon haft för mycket antikviteter i lägenheten. Hon hoppas att det blir 
rättegång om saken nästa år. Det blir andra gången hon försöker få rätten att ta hennes fall och 
till det har hon kontakt med en jurist. Hon hoppas få skadestånd och med hjälp av det vill hon 
köpa ett hus i Dalarna. 
     Mathilde är hemlös, men har aldrig varit kriminell eller missbrukare. Hon jobbade tidigare 
på Skatteverket och senare på Kronofogden. När hon får en ny bostad i framtiden vill hon 
gärna jobba igen. Tekniskt sett är hon tjänstledig, säger hon. Det är svårt att sköta ett jobb när 
man är utan bostad 
     Ibland har Mathilde bott flera månader på hotell. Hon hade besparingar som hon använt. 
Andra nätter sitter hon på ställen som är nattöppna, men det finns inte så många nattöppna 
ställen att välja på.  
     Mathilde har besökt Västberga en gång, men tyvärr, säger hon, är det för krångligt att ta 
sig dit. Man måste ha SL biljett och åka både tunnelbana och buss och i hennes fall känns det 
besvärligt. Det är synd för maten där är väldigt bra och till bra pris (15 kr red. anm.). Nu äter 
hon mycket ute och det blir dyrt. Alla pengarna går åt,  
     Mathilde är en färgstark person som har lätt att prata med alla. Hon har starka åsikter om 
mycket, t.ex. att det var bättre förr. Vi önskar henne lycka till!                                        Jane 
                                                                                                                                     

Se också Berndts nekrolog sid 23

Jag har ingen bostad, jag har inget hem 
Jag bor i skogen, vid träd nummer fem 

Solna kommun vill spara en slant 
var kosingen tar vägen är helt obekant 

Dom kanske sitter på krogen 
medan andra får sova i skogen 

Berndt ”Gustav Wasa” Carlsson 
Paradoxen 1 2006
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VI MINNS ANNELI KEIHÄSNIEMIVi minns Anneli Keihäsniemi 
     Anneli var en mycket aktiv medlem under främst  
80-90-talen, men kom även till Västberga flera gånger. 
Hennes hjärta klappade mycket för Ny Gemenskap. 
     Hon växte upp på en gård i Finland. I början av 60-
talet kom hon till Sverige och Stockholm. Anneli 
utbildade sig till Damfrisörska och som blev hennes yrke 
fram till pensioneringen. 
     Hon var mycket aktiv i finska församlingen och kom 
därigenom i kontakt med Ny Gemenskap. 
     Det första jag kommer att tänka på, är när Anneli sitter 
i rökrummet och stickar och pratar med de många 

finländare som då var på Kammis. Hennes finska kom väl till pass. Hon hade ofta en cigarett i 
fickan som hon delade ut. Det kunde ibland ”hetta till” bland finnarna men Anneli kunde vara 
bestämd och stillade ”stormen” många gånger. Hon visade prov på sin finska sisu och lite 
kärva humor och värme. Hon kunde vara väldigt bestämd i många situationer både på 
Kammis och i andra sammanhang, men det fanns alltid samtidigt värme omsorg. Anneli var 
mycket plikttrogen och kom ofta på söndagarna och tisdagskvällarnas ”knytmat”. Till 
knytmaten hade hon ofta med sig någon grönsak till soppan. 
     Från uppväxten hade Anneli med sig ett stort intresse för trädgårdsodling och hade en 
välskött kolonilott i Frescati. På koloniområdet blev hon granne med en annan fantastisk Ny 
gemenskapare nämligen ”Nisse”. De hade många fina stunder ute i Frescati. Deras lotter blev 
även till glädje för Ny gemenskapare som kunde komma dit och hjälpa till och äta matsäck. 
     Anneli var mycket aktiv och social och gick en del kurser bl.a. i engelska och data. Hon 
hade varit kyrkvärd i finska församlingen. Basaren till lutherhjälpen i församlingen vurmade 
hon för och bidrog alltid med skördad frukt och grönt samt bakverk. 
     Hon bodde på Elvinggården i Alvik där hon hade många vänner. För mig berättade hon om 
ett spel som hette Skippy som de spelade på kvällarna. 
     Jag hade glädjen att få hjälpa Anneli lite med kolonilotten då hon tyckte att krafterna 
började tryta. Du visade alltid stor omsorg för dina medmänniskor. Jag fick alltid en god 
sallad och och en rejäl bulle till kaffe, när vi rastade. Det var fina stunder jag var hos dig i din 
prunkande trädgård med fågelkvitter och ljudet av Roslagsbanans tåg. Anneli hade fått ett 
kraftigt synfel och ont i leder. Men trots detta var hon ändå ute i Frescati nästan varje dag hela 
odlingssäsongen och kämpade med sin välskötta kolonilott. 
     Anneli fick en allvarlig njurssjukdom och lämnade oss sommaren 2015, men hon kämpade 
verkligen in i det sista med kolonin. Saknaden blev stor också hos hennes odlarvänner i 
Frescati. Många goda minnen av en engagerad viljestark och godhjärtad härlig vän lever kvar 
hos oss.                                                                                 Thomas Engdahl skrev och mindes 
                                                                                           

     När Anneli var aktiv på ”Kammis” var också prästen Juhani Reklolas engagerad i sina 
finska olycksbröders livsöden och hade ofta Kammis som mötesplats och arbetsbas där han 
träffade dem.  I år är det 100 år sen han föddes och 30 år sen han dog. För många av oss i Ny 
Gemenskap är hans minne levande och väl bevarat och hans verk är oanfrätt av tidens tand. 
                                                                                                                       Elisabeth o Uno 
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VI MINNS BERNDT ”GUSTAV WASA” CARLSSONVi minns Anneli Keihäsniemi 
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började tryta. Du visade alltid stor omsorg för dina medmänniskor. Jag fick alltid en god 
sallad och och en rejäl bulle till kaffe, när vi rastade. Det var fina stunder jag var hos dig i din 
prunkande trädgård med fågelkvitter och ljudet av Roslagsbanans tåg. Anneli hade fått ett 
kraftigt synfel och ont i leder. Men trots detta var hon ändå ute i Frescati nästan varje dag hela 
odlingssäsongen och kämpade med sin välskötta kolonilott. 
     Anneli fick en allvarlig njurssjukdom och lämnade oss sommaren 2015, men hon kämpade 
verkligen in i det sista med kolonin. Saknaden blev stor också hos hennes odlarvänner i 
Frescati. Många goda minnen av en engagerad viljestark och godhjärtad härlig vän lever kvar 
hos oss.                                                                                 Thomas Engdahl skrev och mindes 
                                                                                           

     När Anneli var aktiv på ”Kammis” var också prästen Juhani Reklolas engagerad i sina 
finska olycksbröders livsöden och hade ofta Kammis som mötesplats och arbetsbas där han 
träffade dem.  I år är det 100 år sen han föddes och 30 år sen han dog. För många av oss i Ny 
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Vi minns Berndt ”Gustav Wasa” Carlsson  
     Berndt Carlsson har gått bort. Sitt extranamn ”Gustav Wasa” fick han eftersom han med 
sitt stora skägg och sin huvudbonad verkligen såg ut som de tavlor man sett av Gustav Wasa.  
Han var under många år en trogen gäst på många olika Ny Gemenskaps arrangemang. Men de 
senaste åren fick han allt svårare att gå, även om han hade stor hjälp av sin rollator, på vilken 
olika kassar var hängda, där han periodvis hade med sig allt av värde som han ägde. 
     Berndt hade sina släktrötter både i Malung i Dalarna och i Roslagen, men så småningom 
flyttade han till Stockholm och han har genom åren oftast bott på olika adresser framförallt i 
Solna, Bromsten m.m. 
     Berndt hade många kapaciteter. Tidigt utbildade han sig till skräddare och genom åren 
hade han egen ofta en liten skrädderiverkstad i anslutning till eller i den bostad han hade. 
Under senare år märktes detta speciellt genom att han ibland mycket försynt kommenterade 
ett vackert tyg eller klädsnitt. Han var också med i Konstgruppen på gamla Kammis lokalen. 
     Han var också mycket bilintresserad och arbetade under hela sitt yrkesverksamma liv som 
lastbilschaufför. Det gällde dels transporter inom Sverige och Norden, men också transporter i 
samband med att folk tvingades flytta under de stora ombyggnadsperioderna i Stockholm. 
     Efter sin pensionering fick han trassel med sitt boende, och han var bitter över hyresvärdar 
som behandlat honom illa, men han var mycket bestämd över att han ville bo i Solna. När 
hans hälsa dessutom vacklade så blev det allt svårare för honom att inte ha en fast adress. 
     Berndt var mycket intresserad av sång och musik av olika slag. Han sjöng i vår sångkör 
under våra musikfester åren 2000-2004. Jag har ett minne från tiden när han var bostadslös. 
Vi hade en söndag en sångerska som sjöng Dalakoraler på Kammis. Berndt njöt av sången 
och efteråt tackade han sångerskan och sa ”I natt ska jag sova med din sång sjungande i mitt 
huvud och jag kan då lättare strunta i fukten och råttorna där jag sover”.         
      En dag kom han till ”Kammis” och visade sin senaste pensionsavi som hade ett stort hål 
och det visade sig vara en råtta som ätit upp en del av pensionsavin och det var mycket svårt 
för Berndt att bevisa för pensionsmyndigheten hur detta skett, för att han skulle få ut ny 
utbetalningsavi. Han ville att detta skulle dokumenteras i Paradoxen 

             Se bilder och text från Paradoxen 2007  

Det är inte lätt att få ut sin pension när råttan som jag  
delar ”husrum” med har tuggat i sig min pensionsavi.  
Men denna råtta har nu ätit sin sista pension. 
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kommunens föreskrifter och krav, så han var ständigt orolig att hamna på gatan igen. 
     Vi har många goda minnen av en mycket trogen Ny Gemenskapsvän 
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   Avsändare 
   Ny Gemenskap Adressetikett Frimärke  
   Västberga Gård  
   Västberga Allé 30     
   126 30 Hägersten 
 
 

Detta är Ny Gemenskap - Vision  
Ny Gemenskap startade 1968 som en vision om ett annorlunda samhälle, en 

gemenskap där ingen åsidosätts, där alla accepteras, ingen kallas avvikande.  
Målsättningen är att visionen ska genomsyra all verksamhet även då den kan tyckas svår att 

uppnå. En utgångspunkt är idén om solidaritet gentemot de svagaste i samhället.  
Genom rättvisa, jämlikhet, rätt till integritet och tron på allas lika 

värde skapas en grund för att gemensamt förbättra vardagen.  
Ny Gemenskap menar att samhället har skyldighet att hjälpa och stärka utsatta, oavsett 

social och kulturell bakgrund, kön, nationalitet, etnicitet, religion, sexualitet eller ålder. 
Föreningen anser att alla har rätt till bostad.  

Förening  
Ny Gemenskap är en ideell förening öppet för alla som vill vara medlemmar. 

Medlemmarna har möjlighet att aktivt påverka verksamheten  
genom föreningsmöten och årsmöte där styrelsen väljs.  

Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten, ekonomi och personal. 
Föreningen är politiskt och religiöst obunden, men det finns en levande tradition 

förknippad med politiskt medvetenhet, för många förankrad i en kristen värdegrund. 
 

Öppet hus, där alla är välkomna, har alltid varit en central del av vår verksamhet. 
 

Ny Gemenskaps bas-verksamhet  
Ny Gemenskap/Västberga Gård, Västberga Alle 30  

OBS: Från 15/12 2015 och 1,5 år framåt kommer INTE man kunna åka buss 165 från Liljeholmen eller 143 från Älvsjö.  
Åk istället till Telefonplan och tag buss 145 till Västberga Gårdsväg 

 
Söndagsöppet kl. 11-16, med lunch kl. 12-14 för 15 kr och kulturprogram kl. 14.  

Måndag-fredagsöppet kl. 9.00-15.30. Lunch kl. 12-13 för 15 kr.  
Aktiviteter  

Ny Gemenskap/Västberga Gård erbjuder gruppverksamhet såsom konst, matlagning, film, 
foto, motion,samtalsgrupp i livsfrågor, berättarstund, utflykter mm. Avsikten med dessa 

aktiviteter är att ge dem som annars saknar forum för gemenskap, kultur och  
skapande rum, en möjlighet till deltagande. Enda kravet för att delta är nykterhet.  

Boende  
2003 startade Kammis Boende, ett korttidsboende för hemlösa med missbruk och detta boende 

finns sedan 2012 på Västberga Gård. Ny Gemenskap vill ge motiverade besökare hjälp till  
ett drogfritt liv och en ordnad social tillvaro med egen bostad som mål. 

 
I innerstan driver Ny Gemenskap tre st Kafé i Gemenskap  

i samverkan med olika församlingar och organisationer måndag-fredag kl. 9-12 
Norrmalm Birger Jarlsgatan 66 B, Söder Blecktornsgränd 13, Östermalm Östermalmsgatan 69 

 
Under juldagarna firar hela Ny Gemenskap ”Jul i Gemenskap” i Immanuelskyrkan 
tillsammans med andra organisationer/kyrkor/verksamheter. Vi firar även ”Påsk i 

Gemenskap” Särskilt ansvar för verksamhetens genomförande har anställda, praktikanter och 
volontärer. Viktigast är dock att bemöta varje gäst utifrån Ny Gemenskaps vision  

och på så sätt skapa en delaktighet och en atmosfär av trygghet. 
 

            Besöksadress/Postadress                   Tel: 08-22 17 09 
           Ny Gemenskap, Västberga Gård                    Hemsida: www.nygemenskap.org 
           Västberga Gårdsväg 30                    E-post:   info@nygemenskap.org och på Facebook 
           126 30 Hägersten                    Plusgiro: 90 05 33-1 

   

 

                             

                            Besöksadress/Postadress                    E-post:     info@nygemenskap.org 
                            Ny Gemenskap, Västberga Gård                     Hemsida  www.nygemenskap.org 
                            Västberga Gårdsväg 30                                     Facebook: Ny Gemenskap och I Gemenskap 
                            126 30 Hägersten                                                                                            Blogg       http://pangnyheter.tumblr.com 
                            Tel:  08-22 17 09                         Plusgiro:  90 05 33-1 

 
 
 

  

Ny Gemenskap Västberga Gård 
Västberga Gårdsväg 30 
- Stödboende för 12 personer  
- Öppet Hus  
Söndag kl. 12-16. Lunch kl. 12-14 för 15 kr, Kulturprogram kl. 14-14.45 
Måndag-Fredag kl. 9-15.30 Lunch kl. 12-13 för 15 kr. Gruppverksamheter 
Lördag kl. 9-13 Dusch, Tvätt, Kläder 
T-bana Liljeholmen eller Telefonplan,  Ta buss  145 t i l l  Västberga Gårdsväg  
(OBS under senvåren 2017 kan bussen ändras t i l lbaka 165 från Liljeholmen)   

 

Kafé i gemenskap 
Måndag-Fredag kl. 9-12. Kulturprogram kl 10.30 
(Ny Gemenskap genomför verksamheterna tillsammans med andra intressenter) 
 

 
 

Korskyrkan 
 

Birger Jarlsg.  66  
T-bana 

Rådmansgatan  

 

Söderhöjds- 
kyrkan 

 
Blecktornsgr.  13  

T-bana 
Mariatorget  

 

Frälsnings- 
armén 

 
Östermalmsg.  69  

T-bana  
Stadion  

Västerorts- 
kyrkan 

Solursgränd 4  
T-bana  

Väll ingby 

Jul och Påsk i gemenskap firas tillsammans med andra intressenter

VISION – VARDAG - GEMENSKAP 

Ny Gemenskap är en ideell förening som är 
religiöst och partipolitiskt obunden. Vår vision 
är ett samhälle där alla accepteras på sina egna 
villkor och där ingen ställs åt sidan. Här möts 
personer med olika erfarenhete r och bakgrund. 
Tillsammans kan vi skapa en Ny Gemenskap .  
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