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Tillsammans skapa en gemenskap där alla ska 
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REDAKTÖRERNAS INLEDNING TILL CORONA-NUMRET 2020Redaktörernas inledning till Corona numret 2020 
Välkomna till årets nummer av Föreningen Ny Gemenskaps tidning PARADOXEN. Som framgår av 
framsidan av detta nummer – och kanske också i minnet hos gamla ny gemenskapare så har detta 
nummer årgång 52. Redan det är en paradoxal uthållighet att fira. Men så kommer det här med det 
”paradoxala” även in i titeln av tidningen. I Ny Gemenskaps ungdom - för nu mer än ett halvt 
århundrade sedan - så kanske det var de paradoxala mötena som var värt att lyfta fram. Genom 
föreningens stora och medvetna öppenhet för människor av olika bakgrund, intressen och verksamheter 
så uppstod inte så sällan helt nya – nästan osannolika – sammankomster av människor. Det gav ny 
erfarenhet av hur andra hade det – och det med en skärpa som var paradoxalt ovanlig. Men det fanns 
också något mycket och paradoxalt glädjerikt i allt detta, som när många tillsammans skulle hitta 
häpnadsväckande lösningar när problem uppstod. Helt nya häpnadsväckande mandat kom också till -
som när Göran Andersson i rullstolen utanför Allhelgonasalen vid jul och påsk-öppet hade uppdraget att 
inte vara utkastare – men väl inkastare.  (Och som han skötte under åratal med stor bravur). 

Jag minns också en gång på gamla ”Kammis” (dvs. en verksamhet som uppkallats efter platsen där den 
bedrevs (dvs. på Kammakargatan 36 ö. g.). då den sedvanliga veckokvälls-återkommande ”Knytmaten” 
skulle bli till. Det var också en verksamhet som stod Elias Markewärn nära om hjärtat. (Han dog i lördags 
och finns avtackad i slutet av denna tidning under rubriken ”Vi Minns”). Alltid var det överraskande vad 
någon eller några skulle ta med just den gången. Man kan säga att det blev paradoxala menyer. Men det 
var inte nog med det. Förväntan att det här nog skulle klara sig, för nog skulle det dyka upp kock erfarna 
personer, eller åtminstone någon som hållit i en slev förut. Man kunde kalla det en paradoxal personal 
planering – om man nu alls kunde eller ens ville tala om någon som dök upp som ”personal”. Allt skulle 
nog ändå lösa sig. Och det gjorde det ju också - även när något nästan helt föll utanför ramen som när 
dagens nästan färdigkokta soppa kryddades inom en enda minut av tre oberoende personer som 
passerade den stora kastrullen - och var och en bidrog med att ge en rejäl dos av peppar. Orimligt och 
paradoxalt mycket peppar. Hur löser man detta? Jo någon fick uppdraget att springa ner till Konsum på 
Sveavägen och köpa ordentligt med grädde som tillräckligt kunde späda ut soppan så att den ändå blev 
ätbar – även den gången – och trots allt. Det fanns alltså en paradoxal förväntan att allt nog ändå till slut 
skulle lösa sig. Allt detta skedde också i ett paradoxalt samförstånd som bara (dvs. oftast) fanns där. 

Men det var då det. Vem kunde på den tiden överhuvudtaget komma att tro att världen många 
årtionden senare skulle drabbas av en stor farsot av livsavgörande natur. Och det samtidigt i hela 
världen dvs. det berömda Corona utbrottet 2020. Det var en nästan omöjlig och helt paradoxal 
framtidsutsaga. För sån var ju bara inte världen längre –trodde man. Senaste var väl beskrivna minnen 
om spanska sjukan i början på 1920 talet. Men det var ju då det. Och ändå hände Covid19 utbrottet 
2020. Förhoppningsvis kommer inte detta upprepas igen. Kanske blir det så med vacciner och så in på 
2021 att nästa julperiod blir mer normal. Men med tanke på det näst intill paradoxalt osannolika som 
drabbats oss alla just nu dedicerar vi detta nummer till alla de som fått sina liv helt omkullkastade – eller 
värre. Och för att hjälpa till med att minnas hur det egentligen var det där - ja just det det paradoxala nu 
pågående året - så har vi i detta nummer av PARADOXEN samlat in en uppsättning erfarenheter från en 
rad ny gemenskapare som alla berättar sin historia. Det kan vara personliga minnen om allt detta. Vad 
som ställdes på ända, vad som blev problemen, hur det kändes och vilka lösningar som man kom fram 
till. Detta gäller både som person men också det som gäller vår paradoxala förening.  
Välkommen till läsning.                                                   Uno och Elisabeth Svedin  
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Ordförande Bengt-Olov: 

Ny Gemenskap gör skillnad – även ett annorlunda år 
I mitten av mars reste jag upp från Stockholm till Uppsala för att delta i ett möte. Vi var drygt 700 
deltagare som såg fram emot det årliga diabetesmötet. Resan gick bra men direkt när jag kom fram så 
kändes det annorlunda. Deltagarna från Skåne hade fått besked om att de måste vända och resa hem. 
Utställarna på plats plockade ner sina montrar. Sista dagen på mötet var vi bara 100 personer kvar i det 
stora universitetshuset. Vad hade hänt?  Coronapandemin började påverka våra liv i Sverige och 
pandemin förändrade livet för oss alla under 2020.  

Ordet pandemi kommer från grekiskans ord pandemias och kan översättas med ”hela folket”.  

Senaste vi hade en stor pandemi i världen var för 100 år sedan. Spanska sjukan spreds över världen. 
Våren 1918 började den värsta smitta som drabbat mänskligheten sedan digerdöden att spridas över 
världen. En tredjedel av jordens befolkning smittades och över 50 miljoner dog. Redan när minnet av den 
spanska sjukan uppmärksammades 2018 skrev infektionsforskare att en ny pandemi är oundviklig. Vi vet 
bara inte när och hur allvarlig den blir nästa gång. Och nu kom den 2020.  

Globaliseringen, vårt sätt att resa, gjorde att denna gång spreds pandemin snabbt och ny teknik gör att vi 
kan ta del av fakta och spekulationer om pandemin dagligen. 

Det ligger i pandemins väsen att den finns överallt, men syns inte. Vi vet inte var den dyker upp och med 
vilken kraft.  Vi har alla påverkats av pandemin. Någon har mist en anhörig, någon annan känner att 
kraften sinar efter en Covid-19 infektion. Vi får inte träffa anhöriga. Jag har träffat min 97-åriga mor fem 
gånger sedan i våras. Hon och många andra på äldreboenden lider av isoleringen och den fysiska 
distansen som vi tvingas leva med under pandemin. 

Råden om en fysisk distans är bakgrunden till att Ny Gemenskap fick ställa om till ett annorlunda år 2020.  
Ny Gemenskap har under alla år försökt skapa gemenskap, mötesplatser där människor med olika 
bakgrund och erfarenheter kan träffas. Vår utmaning i år blev att trots fysisk distans undvika negativa 
konsekvenser av allt för stor social distans. 

Vi ställde om till möten utomhus på våra 4 kaféer, på Västberga 
och på lunch i gemenskap. 

 Nu inför julen får vi ställa om Jul i gemenskap 2020, (som 
tidigare år möter 400 deltagare under juldagarna) fick ställas.  
Vi fick ställa om till ”Julkassen 2020” som delas ut utanför 5 
kaféer/kyrkor i Stockholmunder Julafton och Juldagen kl. 12-15.  
Vi valde att följa de stränga och för många smärtsamma 
restriktionerna eftersom Covid-19 infektionerna som alla andra 
infektioner slår hårdast mot de svaga. Vi måste bidra till att 
minska smittspridningen. 

Vi har skapat nya sätt att mötas, nya sätta att stötta utsatta i 
Stockholm. Nya möten som trots pandemin skapar en 
gemenskap mellan anställda, medlemmar, volontärer och 
besökare i våra verksamheter.  

Under det senaste året har vi i Ny Gemenskap även fått en lite ny organisation, 
ny hemsida, vi är aktivare i sociala media. Vi kommer att vara bättre rustade för 
vårt fortsatta arbete.  

Ny Gemenskap vill göra skillnad, även när vi lämnar året med pandemin. 

                                                                           Bengt-Olov Tengmark, Ordförande 
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”SÅ HÄR FÅR DET INTE SE UT I SVERIGE ÅR 2020”
 
 

”Så här får det inte se ut i Sverige  år 2020” 
 

Den tanken kom till mig allt oftare de senaste åren. Att möta tiggare 
och hemlösa i Stockholm, både från Sverige och andra länder gjorde 
mig allt mer upprörd. Det kändes ovärdigt för alla parter. Ovärdigt 
för den utsatte, för oss lyckligt lottade och för samhället i stort. Det 
kändes framförallt ovärdigt för ett land som Sverige. Vi borde kunna 
bättre. Så ska det inte behöva se ut i Sverige år 2020. Känslan av 
skam och olust växte sig allt starkare. 
 

Det var då som jag såg en liten annons att Ny Gemenskap sökte en administrativ chef. 
Slump, tur eller ett tecken? Hade aldrig hört talas om organisationen, men det var något i 
namnet och formuleringarna som tände en gnista inom mig. Jag blev nyfiken, gick in på 
hemsidan och sökte jobbet. Intuitivt kände jag att jag skulle kunna göra skillnad för Ny 
Gemenskap. Faktiskt stor skillnad. Och att mina erfarenheter från näringslivet skulle kunna 
hjälpa organisationen att utvecklas. Strukturer frigör nämligen kraft hos ideellt arbetande 
varma hjärtan. 
 
Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv jobbat med ekonomi, struktur, organisation och 
ledarskap inom näringslivet. Tuffa mål varvat med höga krav. Det har varit kvartalsrapporter 
hit och lönsamhetsförbättringar dit. Ofta både utmanande och stimulerande. Ofta stressigt 
och med stenhårda leveranskrav. Att få bidra till utveckling och vända ekonomin har gett 
massor av energi i hela föreningen. Och erfarenheter som det inte går att läsa sig till. Som 
Ny Gemenskap kan ha nytta av. 
 
I rollen som VD för ett dotterbolag till Monark fick jag se världen och möta många kulturer. 
Och som VD för Sibylla med många franchisetagare var det helt avgörande att jag som 
ledare förankrade och kommunicerade så att medarbetarna blev engagerade och 
medskapande. Där var min främsta uppgift att få både människor och företag att växa 
hållbart i samklang med världens puls och utmaningar.  
 
Detta var min bakgrund när jag efter många, långa och tuffa anställningsintervjuer till slut 
fick förtroendet att bli administrativ chef för Ny Gemenskap. Ett hedersuppdrag. En glädje 
att få jobba med både hjärta och hjärna. En möjlighet att stötta en fantastisk organisation 
fylld med eldsjälar att frigöra sin kraft ännu mer. 
 
Nu har jag jobbat i min nya roll sedan maj 2020. Detta märkliga, tragiska men också 
utmanande år. Det har varit fyllt av utmaningar och en stor glädje att få möta så många 
passionerade och underbara medmänniskor. Personal, volontärer och gäster. Är fylld av 
respekt för hur många olika livsöden som finns bland gästerna. Ingen är faktiskt säker. Alla 
kan ramla igenom samhällets skyddsnät om livet går snett. Och det kan gå fort. Det vet Ny 
Gemenskap och finns där. Som stöd. Som vän. Som medmänniska. Alltid. 
 
Att då få bidra med att utveckla en organisation så fylld av mänsklig värme som Ny 
Gemenskap är en stor ära. Något jag tar på största allvar. Min prioritet och fokus var redan 
från början att lära känna medarbetarna och organisationen. Många möten på kaféerna 
blev det. Många inspirerande möten. Många bra tankar och mycket vilja. Är djupt 
imponerad av den energi och livsglädje som alla utstrålar. Att få bejaka och arbeta för att 
den energin ska utvecklas ännu mer för gäster och för ett medmänskligare samhälle. Det är 
viktigt och djupt och meningsfullt.  
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Hur ser framtiden ut? Tyvärr kommer Ny Gemenskap behövas länge än. Samhällets omsorg 
och de stora ideella organisationernas struktur och skyddsnät är fortfarande inte tillräckligt 
finmaskigt. Människor faller igenom. Då finns Ny Gemenskap där. I princip varje dag. Året 
om. Men vi har stora utmaningar. 
 
Vi måste bli mer kända och vi måste vässa våra egna 
strukturer och vår organisation. Vi behöver ha fler 
stöttepelare och ambassadörer. Fler månadsgivare och fler 
sponsorer. Både bland företag och bland privatpersoner. För 
att kunna nå dit behöver vi bli ännu mer professionella och 
passionerade. Därför jobbar vi nu också stenhårt med vår 
egen utbildning, vår hemsida, vår kommunikation och vår 
organisation. Utan att glömma våra gäster och medlemmar. 
Det ser jag som mina huvuduppgifter. En organisation som 
fungerar ännu bättre utan att tappa kontakten med 
grundvärderingar, historia och själ. Det är ibland en svår 
balansgång, men jag tycker verkligen att vi är på god väg. 
 
Jag tror på Ny Gemenskap. Jag vet att vi behövs. Jag vet att 
vi gör en fantastisk insats för en medmänskligare värld. När 
vi ridit ut pandemins stormar så kommer vi kunna göra en 
ännu bättre insats för att stödja och stötta våra gäster till att 
komma ur sin utsatthet. Det är vårt mål. Att göra skillnad. På 
riktigt. Varje dag.  
 
Jag är tacksam över att få chansen att bidra och ser fram 
mot att ännu mer kraft kan frigöras i föreningen. Ingen ska 
kallas avvikande. Alla ska accepteras på sina villkor. Ingen 
ska ställas åt sidan. Så ska det vara i framtidens Sverige. På 
riktigt. Det kan vi klara med förenade krafter. I gemenskap. 
 
En artist jag gillar är Bruce Springsteen och speciellt hans låt – ”Hungry heart”  
Dessa rader i låten vers 3 skulle kanske kunna vara Ny Gemenskaps ”signatur melodi”  
                                                                                             Med vänliga hälsningar Jan Erdholm 
                                                                                                         administrativ chef 
 

 
                                                                                        
 
 
 
. 

 

Everybody needs a place to rest 
Everybody wants to have a home 

Don´t make no different what nobody says 
Ain´t nobody like to be alone 

Alla behöver en plats att vila på 
Alla vill ha ett hem 

Det spelar ingen roll vad folk säger 
För ingen tycker om att vara ensam 

(Red. översättning) 
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Jan Erdholm och Amanda Lind 

 

Kultur- och demokrati-minister Amanda Lind  
hjälpte till som volontär hos Ny Gemenskap  

 
Ny Gemenskap bjöd in kultur- och demokratiminister Amanda Lind till en träff på vårt Kafé Söder i 
samverkan med Söderhöjdskyrkan vid Mariatorget på Blecktornsgränd 13 den 29/5 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amanda Lind berättade själv på sin Facebooksida (amandalindmp) efter sitt besök hos  
Ny Gemenskap:  
- Det var en fin stund när jag fick vara med och servera dubbelmackor och kokta ägg tillsammans 
med volontärer i Föreningen Ny Gemenskap, som varje dag, på flera platser i Stockholm, träffar 
några av samhällets allra mest utsatta.  
 -  Alla drabbas av den här krisen. Men för de som redan innan hade det tufft, blir det här ett extra 
hårt slag. Civilsamhället och föreningarna spelar en enormt viktig roll här, och regeringen har skjutit 
till mer stöd till dem för att de ska kunna mätta några fler magar, torka några fler tårar och inge 
hopp i några fler medmänniskor.  
-    Jag tror på ett samhälle där vi står upp för varandra och tar hand om varandra. Där ingen 
människa lämnas efter och där alla får känna framtidstro. När krisen är över och vi får chansen att 
skapa nytt och tänka om ska det vara en av de viktigaste prioriteringarna. 
 
Ny Gemenskaps administrative chef Jan Erdholm summerade dagen efteråt så här.  
Vi i Ny Gemenskap uppskattade verkligen Amanda Linds besök. Hon var genuint förstående, 
intresserad och uppskattande vad vi visade upp. Det hedrar henne att hon satte sig in i vår 
verksamhet och dessutom hjälpte till som volontär och delade ut frukost till våra gäster. Det är 
verkligen inte alla som vågar se verkligheten i vitögat. Men visst är det tyvärr alltför sorgligt att vi år 
2020 ska ha den här typen av problem. Så kan vi inte ha det. Men så ser verkligheten ut. Och så 
länge det är på det sättet, så vill vi i Ny Gemenskap uthålligt fortsätta att finnas på plats.  
Ny Gemenskap gör faktiskt skillnad.  
 
 

 
 

 

Amanda Lind och Jan Erdholm serverar frukost till en kafébesökare. 

KULTUR- OCH DEMOKRATIMINISTER AMANDA LIND
HJÄLPTE TILL SOM VOLONTÄR HOS NY GMENSKAP
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UNCHAINED UTAN KEDJORUnchained     Utan kedjor 
I think I was a bird once...    Jag tror jag en gång var en fågel.....  

And I had my nest in a tall tree   Och jag levde i mitt bo som fanns i höga trädet 

On the shore of a water...    På stranden av en vattenvärld... 

I was able fly to the blue sky    Jag kunde flyga upp i blåa himmelsvalvet 

I knew how sing a beautiful song.   Jag visste hur jag kunde sjunga en vacker sång. 

I think I was a tree once...    Jag tror jag var ett träd en gång... 

And many birds I have nested   Och många fåglar byggde bon i kronan min   

To the sky that seemed untouchable   De lyfte till en himmel ogripbar.  

I was hoping to get along with my immortality. Jag hoppades kunna leva med odödligheten min. 

I think I was a water once...    Jag tror jag en gång hade formen av vida vatten...  

And many have tried to cross over me  Och många har försökt att ta sig över mig 

I wanted to get to the blue sea   Jag ville gärna nå det blåa havet 

To be a part of it unconditionally.   Och villkorslöst bli del av det.  

I think I was everything that can exist  Jag tror jag en gång var det allt som kan bli till 

On this earth      På denna jord 

I was grass, I was sun, I was wind ...   Så var jag gräs, och sol och vind... 

But now I'm only a human    Men nu är jag en människa bara 

A human who thinks that’s free ...   En människa som tänker sig att vara fri... 

A human who can protect birds and trees  En människa som kan skydda fåglar och många träd 

A human who can mirror itself in a water  En människa som kan spegla sig själv i vattnen 

A truly free human...     En i sanning mänska fri...  

Unchained by his own destiny.   Ej längre kedjad av sitt eget öde. 

 
Dikt av Ildiko Agapescu 

(på engelska).       (Översatt till svenska av Uno Svedin). 
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SYNS DU INTE FINNS DU INTE
 
 

Syns du inte finns du inte. 
 
Det gäller för Ny Gemenskap och det gäller för Coca Cola. Vi lever i en värld där kampen om 
uppmärksamheten bara blir svårare och svårare. Och enklare och enklare. Hur hänger det 
ihop? 
 
Svårare för att antalet kanaler ökar precis som antalet aktörer. De icke kommersiella 
aktörerna ska synas och ta plats på samma arena som de kommersiella stordrakarna. Bruset 
har blivit ett buller. Det finns ingen nåd i bullret. Syns du inte finns du inte. Vad händer då 
med de små goda ideella organisationerna, som inte har råd att köpa sig medieutrymme? De 
små måste helt enkelt agera smartare, tydligare och mer uthålligt. Utan att tappa sina 
värderingar och visioner. 
 
Samtidigt är det enklare för att alla i princip kan nå alla i hela världen med ett enda 
knapptryck. Det vill säga om man har en mobiltelefon och tillgång till internet. Om man är 
definierad och ärlig i sin värdegrund, sin vision och sin mission. Vad händer med budskapen i 
en värld där varje person med en smartphone faktiskt kan kalla sig för ett mediehus? 
Konkurrensen om uppmärksamheten är knivskarp. Den som vill synas och bygga hållbara 
relationer med sin omvärld måste både bygga och leva sitt varumärke. Det gäller Coca Cola 
och det gäller Ny Gemenskap. 
 
Och har man en vision som Ny Gemenskap behöver man både leva efter den och berätta om 
vad man gör för att bygga förtroende och attraktion. Syns man inte så finns man inte - det är 
denna tids hårda och skoningslösa lag. ”Ny Gemenskap vill verka för ett inkluderande 
samhälle som är socialt hållbart, fritt från fördomar, stigmatisering, förtryck och 
diskriminering, där mångfald och respekt för människors olikheter råder. 
Ett samhälle där alla accepteras på sina egna villkor och där ingen ställs åt sidan”. En vision 
som förpliktigar. En vision som gör skillnad. En vision som inspirerar och ger hopp. Precis 
som Ny Gemenskap gör skillnad. Varje dag. Året runt. Men om inte Ny Gemenskap berättar 
om detta kommer ingen annan göra det heller. 
 
För mer än 50 år sedan var Uno Svedin en av mina ledare i min idrottsklubb. Jag var ca 10 år 
gammal och Unos energi var smittande. En riktig eldsjäl. Redan då hörde jag om Unos och 
hans fru Elisabeths engagemang för utsatta och att de var med redan under de första åren 
av Ny Gemenskaps verksamhet för 50 år sen. Genom åren har jag fått olika rapporter om att 
de fortfarande är aktiva och engagerade i föreningen.  
 
När jag i våras fick uppdraget att hjälpa Ny Gemenskap med kommunikation och 
varumärkesutveckling var det både en ära och glädje att få möjligheten att bidra med mina 
erfarenheter. Ideella föreningar är något som ligger mig varmt om hjärtat. Att göra världen 
lite bättre genom att lyfta och synliggöra det goda medmänskliga 
arbetet som görs i en organisation är viktigt. Jag har jobbat med 
kommunikation och varumärkesbyggande i mer än 40 år. Är 
utbildad på Berghs School of Communication och har även jobbat 
där som lärare i mer än 25 år. Genom åren har jag dessutom 
både jobbat i, och med många idéburna organisationer. 
Kommunal, Riksidrottsförbundet, Lärarnas Riksförbund, Röda 
Korset är några exempel. Jag driver idag reklambyrån Stolt 
Kommunikation i nätverksform och där har också jag startat en 
utbildning för småföretagare som heter ”Varumärkesakuten”. 
Därav doktorsrocken. 
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All god framgångsrik kommunikation utgår från att avsändaren har ett erbjudande som ger 
andra nöje, nytta, glädje, värde. På riktigt. Som Ny Gemenskap. Sedan måste alla i 
organisationen förstå att allt, precis allt, man säger och gör kommunicerar. Inget slår ett 
personligt möte och varje medarbetares bemötande av omvärlden har avgörande betydelse 
för hur organisationen upplevs. Även här har Ny Gemenskap kommit långt. 
 
Men det är inte bara medarbetarna som kommunicerar. Beteende, uttryck, aktivitet och 
förmåga till dialog är idag oerhört viktigt. Inte minst på hemsidan och i kommunikationen i 
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Västberga Gård 

Några frågor till föreståndaren Mirjan Pojhala 
 
När började du på Ny Gemenskap och varför? 
Jag är utbildad socialarbetare och samtalsbehandlare och har jobbat med detta i mer än 
35 år. När jag var lite småtrött på jobbet och åkte 4:ans buss så låg det en uppslagen 
Metro på sätet bredvid. Där såg jag en annons för Ny Gemenskap som sökte en 
boendeansvarig på ”Kammis” Ny Gemenskaps gamla lokal på Kammakargatan. Jag sökte 
och fick jobbet och det var 2005. När verksamheten flyttades till Västberga 2012 
fortsatte stödboendet där några år, men när det lades ned 2019 började jag istället som 
föreståndare för den öppna verksamheter på Västberga Gård. 
 
Vad är det bästa med Ny Gemenskap? 
Trots att vi möter många medmänniskor i 
utsatthet, hemlösa, narkomaner och de med 
psykiska problem, så är det paradoxalt kul. Det är 
så många roliga och udda karaktärer som jag 
aldrig skulle träffa annars. Att dessutom kunna få 
göra skillnad i praktiken är underbart. Det kan 
vara hjälpa en man som bott i skogen i tre år att få 
en lägenhet. Det hände i våras. Eller att hjälpa 
missbrukare att gå vidare till avgiftning och 
behandling. Vi gör skillnad men det krävs ofta stor 
uthållighet och mycket medmänsklighet. Och det 
har vi gott om. 
 
Vad önskar du av framtiden? 
Jag är jätteglad att Ny Gemenskap har börjat med att utbilda personalen för att bli ännu 
mer professionella. Har själv lång utbildning och erfarenhet av olika typer av 
behandlingar men det är viktigt att både förnya sig och fylla på med mer kunskap.  
Och sedan hoppas jag att våra volontärer ska få göra samma resa.                  Ulf Bergman 

                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Milagros, Janet, Mirjam, Björn, Warren 

Avhämtning av lunchmatlådor utanför Västberga 

 
Textilgruppen sydde Solhattvisir  

utomhus i våras vid fint väder 

Västberga Gård sjuder av liv och verksamhet när inte 
coronan begränsar eller helt förhindrar aktiviteterna.  

Förutom frukost och lunch kan hemlösa månd-lörd  
få duscha, tvätta, och få klädombyte. 

Situation Stockholm försäljare köper ut sina tidningar  
Det finns olika gruppverksamheterunder veckorna 
Bingo, Samtalsgrupp, Textilgrupp, Konstgrupp mm  

På söndagarna är det ett musikprogram. 

Corona anpassning 
Alltsedan mars 2020 då Coronan slog till, har 

Västberga anpassat verksamheterna efter 
riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.  

Det gäller avstånd mellan besökarna, antalet 
som får komma in samtidigt för att 

äta/duscha/tvätta och höjd hygienstandard.  
Detta har medfört att t.ex. 

gruppverksamheterna begränsas eller ställs 
in helt när detta behövs. 

VÄSTBERGA GÅRD
– NÅGRA FRÅGOR TILL FÖRESTÅNDAREN MIRJAN POJHALA
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in helt när detta behövs. 

Volontär söndagar på Västberga. 
Efter 2 år med enbart volontärer på söndagarna såg vi framemot våren 2020 och det började så bra. 
Under 7 veckor kunde vi volontärer ha lunchservering inne på Västberga kl. 12-14, där det var 
ganska fullt och alla kunde umgås, och äta gott tillsammans och sen hade vi våra fina musikprogram 
kl. 14 som är så uppskattade. 

Men sen slog Coronan till med tvärstopp. Men med mottot ”Ställ inte in, ställ om” började vi från 22 
mars att servera lunchmåltider utanför Västberga på söndagarna för avhämtning eftersom ingen 
besökare längre kunde släppas in i lokalen. I början var det rejält kallt, men sen kom våren. 
Vi fick också organisera om volontärerna. För flera av de som är kockar och som turas om att ha 
ansvar för att maten lagas till 40-80 personer, visade det sig att de antingen var 70 + hade lungsjuk 
make hemma eller själv var i riskgrupp pga egen sjukdom. Andra jobbar som kock och deras 
arbetsgivare ställde som krav för att de fortsättningsvis skulle få vara volontärer på Västberga att de 
inte kom i närheten av någon besökare. För en del av kockarna löste vi problemet med att de var där 
kl. 10-12 och förberedde och lagade maten och åkte sen hem kl. 12 när besökarna kom. Våra kockar 
trollar varje vecka med de skänkta ingredienser som finns med sina 5-6 medhjälpare/volontärer  
Men vi införde även en inre karantän gräns och satte ett bord framför dörren till köket. Då kunde de 
kockar och de volontärer som var i riskgruppen stanna kvar längre och stanna på kökssidan och 
ställa fram de färdiga matlådorna och vi andra utanför i lokalen packade påsar med matlådorna med 
färskt skänkt bageribröd och bullar och det fanns ofta smådrickor, youghurt, chokladbitar e.d. som vi 
fått från matbanken eller annat som har skänkts oss. 

Sen har vi serveringsgänget vid ytterdörren där det också 
ställdes ett bord framför ytterdörren för att få Corona 
avstånd till besökarna där matpåsarna kunde avhämtas och vi 
öppnade ett fönster bredvid så att kaffe/te kunde serveras, 
även där på avstånd. Antalet besökare som hämtade 
matlådor ökade för varje vecka och i april-maj så kom 80-100 
varje söndag, så då gällde det verkligen för kocken att vara 
skicklig och fixa fram reservmat om det kom fler än beräknat. 
  
Det var mycket trist att vi fick ställa in den årliga efterlängtade bussutfärden i maj som i år skulle 
gått till Trosa, och den traditionella gårdsfesten/vernissagen i juni (fast vi lät artisterna Calle Rox  
och LingLing ha ett musikprogram på trappan som en liten kompensation).  Men sorgligaste var  
att ställa in midsommarfirandet som så många hade sett fram emot och längtat efter.   
Under juni –augusti stängde vi söndagarna som tidigare somrar eftersom det är svårt att täcka med 
volontärer under sommaren. 

När höst terminen drog igång började vi igen med 
våra musikprogram utomhus när det inte regnade för 
själen måste ju också få sin näring. 
Sen lättade coronarestriktionerna igen och vi kunde 
vara inomhus med Corona avstånd till slutet av 
oktober, med musikprogram och samvaro med 
varandra,. Men sen kom nya restriktioner att bara 8 
personer fick vara inne och äta samtidigt i 30 min. Så 
då gällde det att ställa om ännu en gång. Man börjar inse att ständiga omställningar är normalläget 
numera.                                                                                                                                     Elisabeth Svedin 

  

 
               Patrik och Isabelle 
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numera.                                                                                                                                     Elisabeth Svedin 

  

 
               Patrik och Isabelle 

 

                                                                                 
Robert Hill sjöng blues nedanför trappan 13/9  
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VÄSTBERGAS VERKSAMHET PÅ LÖRDAGAR
 

Västbergas verksamhet på lördagar  
 
Ildiko är både en vanlig och ovanlig Ny Gemenskap volontär.  
Vanlig i förhållande till det arbete som det innebär att ställa i 
ordning och arrangera öppet hus, hennes fall gäller det Västberga 
såväl lördagar som söndagar (där söndagarna drivs av volontärer) 
Ovanlig i form av att hon talar både rumänska och ungerska. Detta 
är speciellt värdefullt på lördagarna då Ny Gemenskap förutom 
vanliga besökare har en specialinriktning mot EU medborgare och 
det kommer då oftast Rumänska/Rhomska besökare. Då kan de 
duscha, tvätta sina kläder och få klädombyte samt träffa en läkare 
med jämna mellanrum (Se en artikel på nästa sida med Dr Anders) 

Under många år var det Paula och Marian som tog hand om 
lördagarna och gjorde ett enastående fint arbete. Men nu har de slutat för annat jobb. Det 
gör att det är desto viktigare för oss att vi fått en så språkkunnig lördagsansvarig som Ildiko. 
Det behövs verkligen någon som kan kommunicera med våra rumänsk talande besökare. 
Dels gäller det att kunna informera på ett begripligt sätt, men som Ildiko säger så är det 
också så att om man inte kan rumänska så får man inte alls samma respekt och uppslutning 
från besökarna. 

Verksamheten kräver också en klok planering och ordningsamhet speciellt i dessa 
Coronatider för att köandet till den eftertraktade duschen, tvätt av egna kläder och 
klädesbytet fungerar smidigt och med corona avstånd. Till sin hjälp har hon Christian som är 
spansktalande och Adam 

Och sist men inte minst så har vi ätandet. Sedan länge har det varit en rumänsk soppa som 
Paula introducerade och som inte bara är god utan också väcker hemlands (läs Rumänska) 
nostalgiska reaktioner. Soppan kallas TSORBA och är en kombinerad grönsaks och kyckling 
rätt. Det gäller att få smaksättningen så rumänsk som möjligt. Då känner sig besökarna 
väldigt hemma. Och de kallar den för ”mammas soppa”. Det är det finaste beröm man kan 
få. 

Jag frågar Ildiko om inte våra rumäner försöker åka hem så här i corona tider. Svaret är att 
de reser eftersom julfirandet hemma i Rumänien, med familj, släkt och vänner är så viktigt 
för dem.  
I flera fall har kvinnorna många barn – även om de kan vara nog så unga. Deras boende och 
ekonomiska situation i Rumänien är ofta mycket bedrövlig så det är därför som det gäller är 
att få ihop medel i Sverige för att skicka hem till familjen. För en del kvinnor vars barn går i 
skolan gäller det att de t.ex. behöver få med sig någon lunch hemifrån för det är svårt för 
dem att studera nä de går hungriga hela skoldagen (För de har ju inte skolmåltider som i 
Sverige) 

Ildiko är född i Rumänien och att hon kom till Sverige år 2011 och arbetar som ekonom och 
hennes man arbetar med tunga transporter och sonen studerar geologi och arkeologi på ett 
Universitet i norra Sverige, men har en hel del år kvar av sina studier.  

Ildiko vill gärna dela med sig något av sitt liv genom en dikt hon skrivit själv, ”Utan kedjor” 
som finns på sidan 9 i detta nummer. Den får avsluta den här pratstunden. Vi önskar henne 
och hennes arbetskamrater på Ny Gemenskap allt det bäst in för framtiden.  
Tack för Din insats!                                                                   Ildiko berättade /  Uno skrev 

 

 
Ildiko i klädförrådet 
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INTERVJU MED DOKTOR ANDERS HÅKANSSON
 

Västbergas verksamhet på lördagar  
 
Ildiko är både en vanlig och ovanlig Ny Gemenskap volontär.  
Vanlig i förhållande till det arbete som det innebär att ställa i 
ordning och arrangera öppet hus, hennes fall gäller det Västberga 
såväl lördagar som söndagar (där söndagarna drivs av volontärer) 
Ovanlig i form av att hon talar både rumänska och ungerska. Detta 
är speciellt värdefullt på lördagarna då Ny Gemenskap förutom 
vanliga besökare har en specialinriktning mot EU medborgare och 
det kommer då oftast Rumänska/Rhomska besökare. Då kan de 
duscha, tvätta sina kläder och få klädombyte samt träffa en läkare 
med jämna mellanrum (Se en artikel på nästa sida med Dr Anders) 

Under många år var det Paula och Marian som tog hand om 
lördagarna och gjorde ett enastående fint arbete. Men nu har de slutat för annat jobb. Det 
gör att det är desto viktigare för oss att vi fått en så språkkunnig lördagsansvarig som Ildiko. 
Det behövs verkligen någon som kan kommunicera med våra rumänsk talande besökare. 
Dels gäller det att kunna informera på ett begripligt sätt, men som Ildiko säger så är det 
också så att om man inte kan rumänska så får man inte alls samma respekt och uppslutning 
från besökarna. 

Verksamheten kräver också en klok planering och ordningsamhet speciellt i dessa 
Coronatider för att köandet till den eftertraktade duschen, tvätt av egna kläder och 
klädesbytet fungerar smidigt och med corona avstånd. Till sin hjälp har hon Christian som är 
spansktalande och Adam 

Och sist men inte minst så har vi ätandet. Sedan länge har det varit en rumänsk soppa som 
Paula introducerade och som inte bara är god utan också väcker hemlands (läs Rumänska) 
nostalgiska reaktioner. Soppan kallas TSORBA och är en kombinerad grönsaks och kyckling 
rätt. Det gäller att få smaksättningen så rumänsk som möjligt. Då känner sig besökarna 
väldigt hemma. Och de kallar den för ”mammas soppa”. Det är det finaste beröm man kan 
få. 

Jag frågar Ildiko om inte våra rumäner försöker åka hem så här i corona tider. Svaret är att 
de reser eftersom julfirandet hemma i Rumänien, med familj, släkt och vänner är så viktigt 
för dem.  
I flera fall har kvinnorna många barn – även om de kan vara nog så unga. Deras boende och 
ekonomiska situation i Rumänien är ofta mycket bedrövlig så det är därför som det gäller är 
att få ihop medel i Sverige för att skicka hem till familjen. För en del kvinnor vars barn går i 
skolan gäller det att de t.ex. behöver få med sig någon lunch hemifrån för det är svårt för 
dem att studera nä de går hungriga hela skoldagen (För de har ju inte skolmåltider som i 
Sverige) 

Ildiko är född i Rumänien och att hon kom till Sverige år 2011 och arbetar som ekonom och 
hennes man arbetar med tunga transporter och sonen studerar geologi och arkeologi på ett 
Universitet i norra Sverige, men har en hel del år kvar av sina studier.  

Ildiko vill gärna dela med sig något av sitt liv genom en dikt hon skrivit själv, ”Utan kedjor” 
som finns på sidan 9 i detta nummer. Den får avsluta den här pratstunden. Vi önskar henne 
och hennes arbetskamrater på Ny Gemenskap allt det bäst in för framtiden.  
Tack för Din insats!                                                                   Ildiko berättade /  Uno skrev 

 

 
Ildiko i klädförrådet 

 

Intervju med doktor Anders Håkansson 
Anders jobbar som volontär och gör läkarinsatser sedan fyra år - i princip varannan 
lördag hos oss på Ny Gemenskaps öppet hus på Västberga Gård. Han är till vardags 
infektionsläkare på Södersjukhuset.  

Läkarmottagningen är öppen för alla som inte har tillgång till svensk sjukvård. Den 
dominerande gruppen är EU-migranter, varav merparten är rumäner (med 
betydande romskt inslag). Anders kommer från organisationen ”Läkare i världen”.  
Vi är mycket glada att ha haft honom regelbundet inom Ny Gemenskaps volontärkrets under så lång tid. 
När jag frågar honom om varför han gör detta extraarbete, visar det sig att har en ganska gedigen bakgrund 
med arbete utomlands i krisande miljöer sedan 80 talet. Han har bl.a. arbetat i Mocambique en längre tid 
och på senare år haft kortare uppdrag i Sierra Leone under ebola utbrottet för fem år sedan.  
Så småningom kom den stora invandringen 2015 till Sverige med ökande behov av insatser här hemma. 
Om du vill veta mer om ”Läkare i Världen” läs på deras hemsida https://lakareivarlden.se/vart-arbete 

Så här i corona-tider frågar jag honom om den nu pågående covid-19 pandemin finns med i bilden bland de 
han möter på mottagningen hos oss. Han säger att för det första måste de som besöker honom ta sig till 
Västberga – och enligt vårt eget regelsystem måste de hålla sig borta om de har symptom från luftvägarna 
och/eller har feber. Efter att ha sagt det, så tycker han dock att det verkar som om den här gruppen kanske 
har drabbats något mindre av covid-19. Han spekulerar i att det kanske kan bero på att många av dessa 
personer är bostadslösa och vistas mycket utomhus, dvs. mer sällan vistas i trånga inomhusmiljöer.  Det 
skulle kunna vara en anledning - men inte helt säkert.  

Just nu i adventstid kommer det färre besökare eftersom de flesta i denna grupp tar sig tillbaka till sina 
hemländer för att fira jul med sina familjer. Många av dem avser att, om de kan, komma tillbaka till Sverige 
någon gång efter nyår. Men med eventuellt stängda gränser pga. covid-19 så är det osäkert. 

De som kommer till vår Västbergamottagning har förutom infektionssjukdomar även diabetes, 
hjärt/kärlsjukdomar, hudsjukdomar och symtom från problem med muskler och leder. På mottagningen kan 
enkla undersökningar göras som att kolla blodtryck, ta blodsocker och att lyssna på hjärta och lungor. Mer 
omfattande blodprover och röntgen kan beställas, men får göras via remiss till Unilabs, som sen skickar svar 
till Läkare i Världen. Recept kan utfärdas och Region Stockholm täcker för denna grupps 
läkemedelskostnader som överstiger 50 kr. 

Så frågar jag honom som inte kan prata deras språk, hur översättningen går till vid läkarbesöken. Han säger 
att det visserligen är så i digitaliseringens tider att det finns översättnings-appar i mobilen. Men helt bra blir 
det ju inte trots allt, men bra att denna nödlösning finns. Därför har det varit av stort värde med Paula och 
Marian, som var med och startade upp och ansvarade för detta lördagsöppethållande under flera år. De 
kunde tolka till/från rumänska och de bidrog också med andra kulturella kunskaper De två har nu gått 
vidare till andra jobb. Därför är det värdefullt att Ildiko kunnat hoppa in i dessa lördagsfunktioner, 
framförallt med tolkning, men också i annat arbete (intervju med henne på föregående sida). 

Avslutningsvis säger Anders att han tycker att han har en bra kontakt med de som kommer på hans 
mottagning och att denna verksamhet är mycket uppskattad. Men det är svårt att spekulera om framtiden i 
dessa covid-19-tider med ständigt nya utmaningar. Till våren ska ju vaccinationer komma igång i Sverige och 
förhoppningsvis kan även denna grupp vaccineras framöver. 
Det är alltid roligt för mig som intervjuare att prata med ett yrkes proffs och som kan sin sak. 
                                                                                           Anders Håkanson berättade och Uno lyssnade och skrev 

 
 

 
Anders 
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EN GLIMT FRÅN JANNE SOM SÄLJER SITUATION STOCKHOLM
 

En glimt från Janne som säljer Situation Stockholm 
De flesta känner nog till tidningen Situation Stockholm som hemlösa återförsäljare säljer på stan. 
Tidningen har olika reportage och ger en bred och beskrivning av många ting, inte minst från 
hemlöshetens Stockholm. Tidningsförsäljarna är alla legitimerade och har ID bricka på sig.  
De köper in tidningarna för 30 kr/styck och säljer dem på sin egen anvisade plats för 60 kr/styck.  

En av de depåer i stan, där tidningsförsäljarna kan köpa ut sina tidningar 7 dagar i veckan är på 
Västberga Gård. (juni-augusti endast måndag-fredag). De som säljer är verkligen hjältar som i ur och 
skur - från morgon till kväll - uthålligt säljer sina tidningar. Flera försäljare har så små ekonomiska 
marginaler så att de kommer redan när vi öppnar och köper enstaka tidningar, för att sen komma 
tillbaka när de är sålda för att då köpa in ytterligare tidningar. Mot slutet av öppettiden kan de i bästa 
fall komma upp till 6 inköpta tidningar. De har sällan tid att stanna och äta eftersom de måste utnyttja 
all tid de kan få för att sälja, och tar därför bara en hastig kaffe och bulle och tar med sig en matlåda i 
en påse. Köparna kan numera betala med swish, men då kommer pengarna in på försäljarnas konto 
och de får då inte kontanter som kan användas för inköp av fler tidningar, 
viket skapar bekymmer för dem. 

Janne är en av dessa Ny Gemenskapare som är försäljare.  
När jag frågar honom om han gillar det här systemet så är han mycket 
entusiastisk och glad över att det överhuvud taget finns. Situation 
Stockholm är ju ett viktigt levebröd för många. Och han betonar att han 
verkligen tycker att det borde finnas flera sådana möjligheter i stan där 
återförsäljarna kan köpa in sina försäljnings tidningar på helgerna. Det är 
därför knepigt när Västberga har stängt lörd-sönd under sommaren.  

Hur har då corona situationen påverkat Janne? Han berättar att det 
kanske blivit ännu mer ensamt än förr. Han tycker nog att han i viss mån 
redan var rätt ensam innan. Han uttrycker detta som att ”ensamheten har en lång historia”. Så han är 
rätt van. Men nu är det värre. Det blir mycket TV tittande och korsordslösande. Det har blivit mer av 
den varan nu under dessa tider. Men han säger också att det nog kan ha blivit svårare för de som inte 
var så ensamma förut – men som nu inte har så mycket kontakter kvar alls. 
Då det gäller försäljningen av tidningen så är det helt klart att den har gått ner dramatiskt. Kanske är 
tappet så mycket som 80 %. Och om man vanligen säljer kanske 15-20 stycken tidningar/dag och nu 
bara några få så har det stor betydelse för ens försörjning. Fortfarande är det bäst utdelning under 
fredag-lördag-söndag. Nedgången för dessa dagar är mer begränsad. Kanske är nedgången ”bara” till 
hälften. Men det är ju illa nog. Och många av ”kollegorna” har svårt och känner neddragningarna 
ordentligt. De är helt enkelt väldigt ledsna. 

När smittan började komma så hade jag först på mig ett corona visir för att visa att jag inte var 
smittsam. Därför skulle de som ville köpa kunna göra det utan risk genom att handla av mig. Men när 
jag genom visiret såg folks reaktioner förstår jag att mina tilltänkta köpare i stället trodde att jag nog 
hade corona och att det var därför som jag hade visiret. Så det var inte en så bra ide.  
 
Sammanfattningsvis hoppas Janne att alla i vårt land som är ensamma skall få det bättre när coronan 
tar slut. Kanske blir det ett resultat om vaccinationerna kan börja och vi får stopp på corona eländet. 
Vifår hoppas och se hur det utvecklar sig.                                                          Janne berättade/ Uno skrev                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
Janne 
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HASSANS LIVSERFARENHETER
 

En glimt från Janne som säljer Situation Stockholm 
De flesta känner nog till tidningen Situation Stockholm som hemlösa återförsäljare säljer på stan. 
Tidningen har olika reportage och ger en bred och beskrivning av många ting, inte minst från 
hemlöshetens Stockholm. Tidningsförsäljarna är alla legitimerade och har ID bricka på sig.  
De köper in tidningarna för 30 kr/styck och säljer dem på sin egen anvisade plats för 60 kr/styck.  

En av de depåer i stan, där tidningsförsäljarna kan köpa ut sina tidningar 7 dagar i veckan är på 
Västberga Gård. (juni-augusti endast måndag-fredag). De som säljer är verkligen hjältar som i ur och 
skur - från morgon till kväll - uthålligt säljer sina tidningar. Flera försäljare har så små ekonomiska 
marginaler så att de kommer redan när vi öppnar och köper enstaka tidningar, för att sen komma 
tillbaka när de är sålda för att då köpa in ytterligare tidningar. Mot slutet av öppettiden kan de i bästa 
fall komma upp till 6 inköpta tidningar. De har sällan tid att stanna och äta eftersom de måste utnyttja 
all tid de kan få för att sälja, och tar därför bara en hastig kaffe och bulle och tar med sig en matlåda i 
en påse. Köparna kan numera betala med swish, men då kommer pengarna in på försäljarnas konto 
och de får då inte kontanter som kan användas för inköp av fler tidningar, 
viket skapar bekymmer för dem. 

Janne är en av dessa Ny Gemenskapare som är försäljare.  
När jag frågar honom om han gillar det här systemet så är han mycket 
entusiastisk och glad över att det överhuvud taget finns. Situation 
Stockholm är ju ett viktigt levebröd för många. Och han betonar att han 
verkligen tycker att det borde finnas flera sådana möjligheter i stan där 
återförsäljarna kan köpa in sina försäljnings tidningar på helgerna. Det är 
därför knepigt när Västberga har stängt lörd-sönd under sommaren.  

Hur har då corona situationen påverkat Janne? Han berättar att det 
kanske blivit ännu mer ensamt än förr. Han tycker nog att han i viss mån 
redan var rätt ensam innan. Han uttrycker detta som att ”ensamheten har en lång historia”. Så han är 
rätt van. Men nu är det värre. Det blir mycket TV tittande och korsordslösande. Det har blivit mer av 
den varan nu under dessa tider. Men han säger också att det nog kan ha blivit svårare för de som inte 
var så ensamma förut – men som nu inte har så mycket kontakter kvar alls. 
Då det gäller försäljningen av tidningen så är det helt klart att den har gått ner dramatiskt. Kanske är 
tappet så mycket som 80 %. Och om man vanligen säljer kanske 15-20 stycken tidningar/dag och nu 
bara några få så har det stor betydelse för ens försörjning. Fortfarande är det bäst utdelning under 
fredag-lördag-söndag. Nedgången för dessa dagar är mer begränsad. Kanske är nedgången ”bara” till 
hälften. Men det är ju illa nog. Och många av ”kollegorna” har svårt och känner neddragningarna 
ordentligt. De är helt enkelt väldigt ledsna. 

När smittan började komma så hade jag först på mig ett corona visir för att visa att jag inte var 
smittsam. Därför skulle de som ville köpa kunna göra det utan risk genom att handla av mig. Men när 
jag genom visiret såg folks reaktioner förstår jag att mina tilltänkta köpare i stället trodde att jag nog 
hade corona och att det var därför som jag hade visiret. Så det var inte en så bra ide.  
 
Sammanfattningsvis hoppas Janne att alla i vårt land som är ensamma skall få det bättre när coronan 
tar slut. Kanske blir det ett resultat om vaccinationerna kan börja och vi får stopp på corona eländet. 
Vifår hoppas och se hur det utvecklar sig.                                                          Janne berättade/ Uno skrev                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
Janne 

 

Hassan i Corona tider 
Hassan sitter utanför Västberga och pratar med mig på telefon. Det är 
söndagsöppet i början på hösten. Men det är också Corona tider så det går inte 
att gå in i huvudbyggnaden för besökare. Han säger att det är roligt att vara här 
och att det betyder mycket för honom. Och så tillägger han att han är glad att 
Elisabeth och alla hennes volontärer är här på söndagarna och tar hand om alla 
möjliga saker så att det kan fungera. Han säger att han är jätteglad och tacksam 
under dessa förhållanden att något ändå kan vara öppet. Men han ser fram mot 
en kommande tid då han ännu mer kan träffa folk efter corona periodens slut 
och att han igen under normala förhållanden kan träffa alla sina vänner. 

Hassan flyttade 1975, som 17-årig till Sverige från sitt hemland, eftersom han hade en äldre bror som 
redan bodde här. Han lärde sig svenska snabbt, gifte sig med en svenska, som han fick 3 barn med. 
Han utbildade sig och jobbade många år inom vården. Men vid sekelskiftet rasade hans värld 
samman. Han och frun separerade, han blev utbränd, fick ekonomiska problem och blev utan bostad. 
Att stå på bar backe var förstås mer än besvärligt. Men han var glad att barnen nu var vuxna.  
Det fanns inga andra platser för honom att gå till än Ny Gemenskap på Kammakargatan. Han kände 
sig välkommen trots att han var utbränd och inte orkade så mycket. En annan orsak till att Ny 
Gemenskap varit bra för honom är umgänget med andra där. Även om många gått igenom svåra saker 
så kan få värdefulla tips hur man ska komma vidare, från övriga besökare, volontärer och personal. 

Så småningom kom Hassan på fötter igen, fick bostad och ett transportjobb på Arlanda, som innebar 
att han nattetid körde resväskor som kommit bort under flygningar, hem till deras ägare i hela 
Mälardalen. Han poängterar att hans jobb underlättades betydligt när väskorna hade ordentliga 
adresslappar med namn och mobilnummer. Numera han har bytt till ett transportjobb under 
kontorstid. Men det ökar ju värdet att träffa andra på söndagarna eftersom han hela veckan jobbar 
ensam. Men han säger också att han som gammal ”risk gruppare” tar det mycket försiktigt med hur 
han kan ta kontakter – eller inte göra det. Så på Västberga på söndagarna äter han sin lunch utomhus 
och får då en liten pratstund med de andra som också äter utomhus, på Corona avstånd från 
varandra. Han säger med stor vänlighet i rösten att det är så fint med att alla försöker göra sitt bästa. 
Han saknar att kunna njuta av en vanlig söndagslunch inne på Västberga och hoppas att än en gång få 
lyssna till sedvanlig bra och fin musik på söndagarna och träffa alla vännerna. 

Hassan hade en moped under många år när han bodde i Hässelby kunde den stod i hans hall, men för 
3 år sen var han glad att han kunde flytta närmare stan, men mopeden fick då stå ute och den har 
därför blivit stulen 6 ggr. Sista gången på nyårsnatten, så då gav han upp att ha en moped. Men vad 
han har saknat mopeden nu under alla Coronamånader, han hade då helt sluppit att åka med SL.    

Han hoppas att det nya vaccinet skall komma snart, eftersom det kan rädda liv. Just nu i denna tidiga 
hösttid är ju corona uppgången snabb i Stockholms området. Han noterar att somliga kan jobba 
hemifrån, men att det inte gäller alla. Det verkar tyvärr som om alltför många efter sommaren har 
slappat av och inte längre tagit situationen på allvar. I detta läge säger Hassan att han dock känner sig 
lyckligt lottad – trots allt. Många har det mycket värre. Men han hoppas för allas skull att situationen 
åter skall bli som förut och mer normal. Och att slippa att djupt oroa sig för att göra något så vanligt 
som att ta bussen. Han avslutar med att säga: ”Man får leva på hoppet !”    
                                                                                                                         Hassan berättade / Uno skrev 

 
Hassan 
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KAFÉ ÖSTERMALM

Konstnären Ilona Wetterud berättar 

 
Maria och Louise förbereder matlådor 

 
Göran delar ut frukost och matlådor 

 
 

Kafé Östermalm  
 
På Kafé Östermalm har Covid-19 pandemin 
inneburit utmaningar för både gäster och 
volontärer. Vi ser dock med glädje tillbaka på hur vi 
fått möjlighet att hantera situationen. Tack vare 
olika samarbeten med olika restauranger, en 
stiftelse och en skola har vi fått möjlighet att dela ut 
matlådor till våra gäster under hela denna period. 
Extra många lådor har vi haft nu i höst då alla våra 
gäster har fått med sig en gratis matlåda hem, 
förutom frukostpåsen.  
På detta sätt har vi fått fler platser för volontärer att göra nytta. Trots pandemin har det 
alltså varit fullt upp för de ca 6-7 medhjälpare att på olika sätt tjänstgöra varje dag i 
verksamheten. Detta har även betytt mycket för alla 
volontärer och praktikanter. Att ha ett ställe att gå till 
och känna sig behövd i dessa tider har varit viktigt för 
dessa.  
 
Det tråkiga är att mötet med gästerna blir så kort och 
hastigt. Både gästerna och vi andra saknar chansen 
att sitta ner och umgås, sjunga tillsammans på 
samlingen, få möta nya bekantskaper, etc. Men vi 
upplever att gästerna ändå visar förståelse och 
uppskattar att vi ändå har öppet på något sätt. Inte 
sällan får vi höra att vi är änglar, vilket är väldigt 
roligt. Vi skulle kunna säga detsamma om flera av våra härliga besökare. 
 
Trots pandemin hann vi med två utflykter under 2020. I februari fick en grupp på ca 20 
personer en guidad visning på Kungliga Slottet i Gamla Stan. Flera hade visserligen varit där 
tidigare, men att få lyssna till en välinitierad guide förmerar upplevelsen väsentligt. Den 
kunniga gruppen ställde svåra frågor och uppvisade stor historiekunskap. Efteråt åt vi på 
Stadsmissionens restaurang vid Stortorget. 
 
Precis på sista dagen innan de nya restriktionerna 
infördes hann vi även med att besöka en 
konstutställning i församlingen New Lifes lokaler i 
Alvik. Den lettiska konstnärinnan Ilona Wetterud 
berättade innerligt om den personliga resa som låg 
bakom hennes målningar, en utställning hon rest 
runt med i Lettland och nu även vill göra i Sverige. Vi 
var de första i Sverige som fick ta del av den! Den 15 
personer stora besöksgruppen var gripen av hennes 
berättelser och tagen av hennes konst. Efteråt åt vi god lunch i den angränsande 
kafélokalen. Detta blev en av de bästa utflykter vi gjort tillsammans i kaféet! 
 
Den 30 november firade Kafé i Gemenskap Östermalm 6 år och vi fick anledning att se 
tillbaka på åren som gått. Vi konstaterade att vi under denna tid serverat över 50 000 
frukostar och gjort dryga 20 olika utflykter.                                                         Text: Daniel Back 



19

NÅGRA FRÅGOR TILL DANIEL BACK, FÖRESTÅNDARE PÅ  
KAFÉ ÖSTERMALM FRÄLSNINGSARMÉN TEMPLET

Konstnären Ilona Wetterud berättar 

 
Maria och Louise förbereder matlådor 

 
Göran delar ut frukost och matlådor 

 
 

Kafé Östermalm  
 
På Kafé Östermalm har Covid-19 pandemin 
inneburit utmaningar för både gäster och 
volontärer. Vi ser dock med glädje tillbaka på hur vi 
fått möjlighet att hantera situationen. Tack vare 
olika samarbeten med olika restauranger, en 
stiftelse och en skola har vi fått möjlighet att dela ut 
matlådor till våra gäster under hela denna period. 
Extra många lådor har vi haft nu i höst då alla våra 
gäster har fått med sig en gratis matlåda hem, 
förutom frukostpåsen.  
På detta sätt har vi fått fler platser för volontärer att göra nytta. Trots pandemin har det 
alltså varit fullt upp för de ca 6-7 medhjälpare att på olika sätt tjänstgöra varje dag i 
verksamheten. Detta har även betytt mycket för alla 
volontärer och praktikanter. Att ha ett ställe att gå till 
och känna sig behövd i dessa tider har varit viktigt för 
dessa.  
 
Det tråkiga är att mötet med gästerna blir så kort och 
hastigt. Både gästerna och vi andra saknar chansen 
att sitta ner och umgås, sjunga tillsammans på 
samlingen, få möta nya bekantskaper, etc. Men vi 
upplever att gästerna ändå visar förståelse och 
uppskattar att vi ändå har öppet på något sätt. Inte 
sällan får vi höra att vi är änglar, vilket är väldigt 
roligt. Vi skulle kunna säga detsamma om flera av våra härliga besökare. 
 
Trots pandemin hann vi med två utflykter under 2020. I februari fick en grupp på ca 20 
personer en guidad visning på Kungliga Slottet i Gamla Stan. Flera hade visserligen varit där 
tidigare, men att få lyssna till en välinitierad guide förmerar upplevelsen väsentligt. Den 
kunniga gruppen ställde svåra frågor och uppvisade stor historiekunskap. Efteråt åt vi på 
Stadsmissionens restaurang vid Stortorget. 
 
Precis på sista dagen innan de nya restriktionerna 
infördes hann vi även med att besöka en 
konstutställning i församlingen New Lifes lokaler i 
Alvik. Den lettiska konstnärinnan Ilona Wetterud 
berättade innerligt om den personliga resa som låg 
bakom hennes målningar, en utställning hon rest 
runt med i Lettland och nu även vill göra i Sverige. Vi 
var de första i Sverige som fick ta del av den! Den 15 
personer stora besöksgruppen var gripen av hennes 
berättelser och tagen av hennes konst. Efteråt åt vi god lunch i den angränsande 
kafélokalen. Detta blev en av de bästa utflykter vi gjort tillsammans i kaféet! 
 
Den 30 november firade Kafé i Gemenskap Östermalm 6 år och vi fick anledning att se 
tillbaka på åren som gått. Vi konstaterade att vi under denna tid serverat över 50 000 
frukostar och gjort dryga 20 olika utflykter.                                                         Text: Daniel Back 

              Cecilia och Daniel 

 

 

Några frågor till Daniel Back, föreståndare Kafé Östermalm 
Frälsningsarmén Templet 

 
När började du på Ny Gemenskap och varför? 
“Jag jobbade som pastor på Korskyrkan år 2010 då behovet av en ny lokal för Ny Gemenskap 
blev akut. Jag och en kollega resonerade om möjligheterna och vi fick en vision. Utifrån den 
visionen formulerade vi ett kafékoncept där bl.a. idén ”Lunch i Gemenskap” inspirerade. 
Kafékonceptet har sedan växt och utvecklats, men tankarna om en neutral men dynamisk 
mötesplats för många aktörer lever vidare. Här möts gäster, personal, volontärer, frivilliga, 
socialtjänst, församlingar, ja i stort sett alla goda krafter som vill utveckla medmänsklighet 
och motverka utsatthet. ”Tillsammans i samverkan, delaktighet och i gemenskap.” 
 
Vad är det bästa med Ny Gemenskap? 
“Grundvisionen är fortfarande fantastisk och det är 
bevisat om och om igen att Ny Gemenskap står för 
något som behövs idag. En fri rörelse och en positiv 
mötesplats som verkar i samarbete med kyrkan och 
andra aktörer för att göra förändringar inifrån.” 
 
Vad önskar du av framtiden? 
“Jag ser fram mot att Ny Gemenskap samarbetar ännu mer med församlingarna och dess 
medlemmar. Här finns det kraft och nätverk som skulle kunna tas tillvara i ännu högre 
utsträckning. Insamlingar, kläder, volontärarbete och ett utökat levande samarbete för ett 
större socialt engagemang. Vi har en vacker värdegrund som vitaliserar verksamheten och 
människorna. Dessutom får vi inte tappa bort det vi ofta gjorde mer av förr. Alltså, be våra 
gäster om delaktighet genom att lösa uppgifter som att plocka undan, städa, bära och 
liknande. Vi borde kunna bli mer vänner med gästerna. Vi är ingen institution, utan vi är 
människor som möter människor. Genom att bidra har gästen tagit ett första steg mot ett 
nytt liv. Hen blir en i gänget. I gemenskap växer självförtroendet och modet.”        

Intervjuare: Ulf Bergman                                                                                                                              
 
Nu är Frälsningsarmén Templet mitt uppe i sin julutdelning, sammanlagt 104 personer får 
julgåvor såsom presentkort på mat, varma kläder från Myrorna och en rekvisition på 
Intersport från Gula Änglarna. Gästerna fick även kalsonger, trosor, strumpor och  
 en god matlåda med sig hem. Flera har börjat gråta av glädje över gåvan, speciellt 
ensamstående med barn. 
                                                                                                                                             

 

 
Personliga möten och rådgivning sker med hjälp av hostskydd 
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KAFÉ SÖDER
– NÅGRA REFLEKTIONER FRÅN MAGGIE HÅRD AF SEGERSTAD,

FÖRESTÅNDARE FÖR KAFÉ SÖDERMALM

 
 

´Kafé Söder 
Några reflektioner från Maggie Hård av Segerstad,  

föreståndare Kafé Södermalm 
När började du på Ny Gemenskap och varför? 
Jag hade en längre tid känt behovet av mer mening i mitt liv. Mitt gamla 
jobb hade problem - och fler blev varslade. Genom Jul i Gemenskap kom 
jag i kontakt med Ny Gemenskap,och  började där som volontär 2015. 
Sedan sökte jag och fick jobbet som kaféföreståndare på Kafé Södermalm 
2019 när det blev ledigt. Då var det ju väldigt lämpligt att jag 
dessförinnan också hade jobbat på Kafé Vällingby. Jag vill helt enkelt göra 
skillnad och dra mitt strå till stacken. Det känner jag att jag får göra hos 
Ny Gemenskap. 
 
Vad är det bästa med Ny Gemenskap? 
Mötena med människor. Även om det finns många som hamnat i 
svårigheter så finns det alltid hopp. Det är aldrig försent. Vi hade t.ex. en gäst som hade stora 
problem och hade förlorat både jobb, hem och familj. Han kom till oss, efter några gånger började 
han hjälpa till med olika praktiska saker. Tiden gick och gästen fick så småningom en 
provanställning och nu har han fått ordning på sitt liv igen. Vi i Ny Gemenskap gör skillnad. 
 
Vad önskar du av framtiden? 
Att det skulle finnas ännu mer tid att hinna samtala med gäster och ge dem både praktiskt och 
mänskligt stöd. Och sedan skulle jag vilja att vi knöt ännu fler kontakter med restauranger, teatrar 
och livsmedelsbutiker för att ta hand om sådant som annars skulle kastas. Minska matsvinnet helt 
enkelt.    Ulf Bergman frågade /Maggie svarade 
 
 

JONAS SURFAR PÅ SOCIALA MEDIER.- JONAS SER BEHOV PÅ KAFÉ SÖDER -  
JONAS KOMMER PÅ EN BRA IDEE 

 
En dag när Jonas Hall satt och drack kaffe och surfade på sociala media såg han en efterlysning 
från Kafe Söder. Han berättar själv: 
”Jag såg att det behövdes kläder och skor till människorna som kommer till kafe´t. Det var 
exempelvis en man som hade kommit till soppköket barfota. Han hade inga skor eller ens 
strumpor. Och ”soppköket” hade just då inga skor att ge honom. ”Det var så oerhört tragiskt att 
höra”, säger Jonas. Kan det verkligen vara så i vårt land. Men så slog det honom att lite kläder 
borde det väl inte vara så svårt att få ihop. Men hur skulle det gå till? 
 
Samtidigt som han började kolla igenom den egna garderoben la han ut en egen efterlysning. Han 
efterlyste på Facebook reda pengar för detta utmärkta syfte, som folk enkelt kunde swisha till 
honom. Och överraskande nog så kom en omedelbar respons. ”Alla möjliga människor gav, en del 
en liten liten summa och andra så rejäla att jag blev överraskad. Det var fantastiskt!” Och för Jonas 
var det väldigt fint att själv kunna hjälpa till, men också fint att se att det var så många andra som 
också var beredda att göra det.Och så tillägger han: ”Att göra en egen insamling på Facebook tar 
ju bara någon minut!” 
 
Pengarna som kom in har bland annat använts till att köpa tandborstar, tvål, tandkräm, mössor, 
vantar, kalsonger, trosor, långkalsonger och t-shirts.     
                                                        Jonas berättade /Pia frågade och skrev 

 
 Micke och Maggie 

 
 

´Kafé Söder 
Några reflektioner från Maggie Hård av Segerstad,  

föreståndare Kafé Södermalm 
När började du på Ny Gemenskap och varför? 
Jag hade en längre tid känt behovet av mer mening i mitt liv. Mitt gamla 
jobb hade problem - och fler blev varslade. Genom Jul i Gemenskap kom 
jag i kontakt med Ny Gemenskap,och  började där som volontär 2015. 
Sedan sökte jag och fick jobbet som kaféföreståndare på Kafé Södermalm 
2019 när det blev ledigt. Då var det ju väldigt lämpligt att jag 
dessförinnan också hade jobbat på Kafé Vällingby. Jag vill helt enkelt göra 
skillnad och dra mitt strå till stacken. Det känner jag att jag får göra hos 
Ny Gemenskap. 
 
Vad är det bästa med Ny Gemenskap? 
Mötena med människor. Även om det finns många som hamnat i 
svårigheter så finns det alltid hopp. Det är aldrig försent. Vi hade t.ex. en gäst som hade stora 
problem och hade förlorat både jobb, hem och familj. Han kom till oss, efter några gånger började 
han hjälpa till med olika praktiska saker. Tiden gick och gästen fick så småningom en 
provanställning och nu har han fått ordning på sitt liv igen. Vi i Ny Gemenskap gör skillnad. 
 
Vad önskar du av framtiden? 
Att det skulle finnas ännu mer tid att hinna samtala med gäster och ge dem både praktiskt och 
mänskligt stöd. Och sedan skulle jag vilja att vi knöt ännu fler kontakter med restauranger, teatrar 
och livsmedelsbutiker för att ta hand om sådant som annars skulle kastas. Minska matsvinnet helt 
enkelt.    Ulf Bergman frågade /Maggie svarade 
 
 

JONAS SURFAR PÅ SOCIALA MEDIER.- JONAS SER BEHOV PÅ KAFÉ SÖDER -  
JONAS KOMMER PÅ EN BRA IDEE 

 
En dag när Jonas Hall satt och drack kaffe och surfade på sociala media såg han en efterlysning 
från Kafe Söder. Han berättar själv: 
”Jag såg att det behövdes kläder och skor till människorna som kommer till kafe´t. Det var 
exempelvis en man som hade kommit till soppköket barfota. Han hade inga skor eller ens 
strumpor. Och ”soppköket” hade just då inga skor att ge honom. ”Det var så oerhört tragiskt att 
höra”, säger Jonas. Kan det verkligen vara så i vårt land. Men så slog det honom att lite kläder 
borde det väl inte vara så svårt att få ihop. Men hur skulle det gå till? 
 
Samtidigt som han började kolla igenom den egna garderoben la han ut en egen efterlysning. Han 
efterlyste på Facebook reda pengar för detta utmärkta syfte, som folk enkelt kunde swisha till 
honom. Och överraskande nog så kom en omedelbar respons. ”Alla möjliga människor gav, en del 
en liten liten summa och andra så rejäla att jag blev överraskad. Det var fantastiskt!” Och för Jonas 
var det väldigt fint att själv kunna hjälpa till, men också fint att se att det var så många andra som 
också var beredda att göra det.Och så tillägger han: ”Att göra en egen insamling på Facebook tar 
ju bara någon minut!” 
 
Pengarna som kom in har bland annat använts till att köpa tandborstar, tvål, tandkräm, mössor, 
vantar, kalsonger, trosor, långkalsonger och t-shirts.     
                                                        Jonas berättade /Pia frågade och skrev 

 
 Micke och Maggie 

JONAS SURFAR PÅ SOCIALA MEDIER, JONAS SER BEHOV 
PÅ KAFÉ SÖDER, JONAS KOMMER PÅ EN IDÉ
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INSTÄLLT EVENT BLEV GRATIS LUNCHER
 
 

´Kafé Söder 
Några reflektioner från Maggie Hård av Segerstad,  

föreståndare Kafé Södermalm 
När började du på Ny Gemenskap och varför? 
Jag hade en längre tid känt behovet av mer mening i mitt liv. Mitt gamla 
jobb hade problem - och fler blev varslade. Genom Jul i Gemenskap kom 
jag i kontakt med Ny Gemenskap,och  började där som volontär 2015. 
Sedan sökte jag och fick jobbet som kaféföreståndare på Kafé Södermalm 
2019 när det blev ledigt. Då var det ju väldigt lämpligt att jag 
dessförinnan också hade jobbat på Kafé Vällingby. Jag vill helt enkelt göra 
skillnad och dra mitt strå till stacken. Det känner jag att jag får göra hos 
Ny Gemenskap. 
 
Vad är det bästa med Ny Gemenskap? 
Mötena med människor. Även om det finns många som hamnat i 
svårigheter så finns det alltid hopp. Det är aldrig försent. Vi hade t.ex. en gäst som hade stora 
problem och hade förlorat både jobb, hem och familj. Han kom till oss, efter några gånger började 
han hjälpa till med olika praktiska saker. Tiden gick och gästen fick så småningom en 
provanställning och nu har han fått ordning på sitt liv igen. Vi i Ny Gemenskap gör skillnad. 
 
Vad önskar du av framtiden? 
Att det skulle finnas ännu mer tid att hinna samtala med gäster och ge dem både praktiskt och 
mänskligt stöd. Och sedan skulle jag vilja att vi knöt ännu fler kontakter med restauranger, teatrar 
och livsmedelsbutiker för att ta hand om sådant som annars skulle kastas. Minska matsvinnet helt 
enkelt.    Ulf Bergman frågade /Maggie svarade 
 
 

JONAS SURFAR PÅ SOCIALA MEDIER.- JONAS SER BEHOV PÅ KAFÉ SÖDER -  
JONAS KOMMER PÅ EN BRA IDEE 

 
En dag när Jonas Hall satt och drack kaffe och surfade på sociala media såg han en efterlysning 
från Kafe Söder. Han berättar själv: 
”Jag såg att det behövdes kläder och skor till människorna som kommer till kafe´t. Det var 
exempelvis en man som hade kommit till soppköket barfota. Han hade inga skor eller ens 
strumpor. Och ”soppköket” hade just då inga skor att ge honom. ”Det var så oerhört tragiskt att 
höra”, säger Jonas. Kan det verkligen vara så i vårt land. Men så slog det honom att lite kläder 
borde det väl inte vara så svårt att få ihop. Men hur skulle det gå till? 
 
Samtidigt som han började kolla igenom den egna garderoben la han ut en egen efterlysning. Han 
efterlyste på Facebook reda pengar för detta utmärkta syfte, som folk enkelt kunde swisha till 
honom. Och överraskande nog så kom en omedelbar respons. ”Alla möjliga människor gav, en del 
en liten liten summa och andra så rejäla att jag blev överraskad. Det var fantastiskt!” Och för Jonas 
var det väldigt fint att själv kunna hjälpa till, men också fint att se att det var så många andra som 
också var beredda att göra det.Och så tillägger han: ”Att göra en egen insamling på Facebook tar 
ju bara någon minut!” 
 
Pengarna som kom in har bland annat använts till att köpa tandborstar, tvål, tandkräm, mössor, 
vantar, kalsonger, trosor, långkalsonger och t-shirts.     
                                                        Jonas berättade /Pia frågade och skrev 

 
 Micke och Maggie 

 
 

´Kafé Söder 
Några reflektioner från Maggie Hård av Segerstad,  

föreståndare Kafé Södermalm 
När började du på Ny Gemenskap och varför? 
Jag hade en längre tid känt behovet av mer mening i mitt liv. Mitt gamla 
jobb hade problem - och fler blev varslade. Genom Jul i Gemenskap kom 
jag i kontakt med Ny Gemenskap,och  började där som volontär 2015. 
Sedan sökte jag och fick jobbet som kaféföreståndare på Kafé Södermalm 
2019 när det blev ledigt. Då var det ju väldigt lämpligt att jag 
dessförinnan också hade jobbat på Kafé Vällingby. Jag vill helt enkelt göra 
skillnad och dra mitt strå till stacken. Det känner jag att jag får göra hos 
Ny Gemenskap. 
 
Vad är det bästa med Ny Gemenskap? 
Mötena med människor. Även om det finns många som hamnat i 
svårigheter så finns det alltid hopp. Det är aldrig försent. Vi hade t.ex. en gäst som hade stora 
problem och hade förlorat både jobb, hem och familj. Han kom till oss, efter några gånger började 
han hjälpa till med olika praktiska saker. Tiden gick och gästen fick så småningom en 
provanställning och nu har han fått ordning på sitt liv igen. Vi i Ny Gemenskap gör skillnad. 
 
Vad önskar du av framtiden? 
Att det skulle finnas ännu mer tid att hinna samtala med gäster och ge dem både praktiskt och 
mänskligt stöd. Och sedan skulle jag vilja att vi knöt ännu fler kontakter med restauranger, teatrar 
och livsmedelsbutiker för att ta hand om sådant som annars skulle kastas. Minska matsvinnet helt 
enkelt.    Ulf Bergman frågade /Maggie svarade 
 
 

JONAS SURFAR PÅ SOCIALA MEDIER.- JONAS SER BEHOV PÅ KAFÉ SÖDER -  
JONAS KOMMER PÅ EN BRA IDEE 

 
En dag när Jonas Hall satt och drack kaffe och surfade på sociala media såg han en efterlysning 
från Kafe Söder. Han berättar själv: 
”Jag såg att det behövdes kläder och skor till människorna som kommer till kafe´t. Det var 
exempelvis en man som hade kommit till soppköket barfota. Han hade inga skor eller ens 
strumpor. Och ”soppköket” hade just då inga skor att ge honom. ”Det var så oerhört tragiskt att 
höra”, säger Jonas. Kan det verkligen vara så i vårt land. Men så slog det honom att lite kläder 
borde det väl inte vara så svårt att få ihop. Men hur skulle det gå till? 
 
Samtidigt som han började kolla igenom den egna garderoben la han ut en egen efterlysning. Han 
efterlyste på Facebook reda pengar för detta utmärkta syfte, som folk enkelt kunde swisha till 
honom. Och överraskande nog så kom en omedelbar respons. ”Alla möjliga människor gav, en del 
en liten liten summa och andra så rejäla att jag blev överraskad. Det var fantastiskt!” Och för Jonas 
var det väldigt fint att själv kunna hjälpa till, men också fint att se att det var så många andra som 
också var beredda att göra det.Och så tillägger han: ”Att göra en egen insamling på Facebook tar 
ju bara någon minut!” 
 
Pengarna som kom in har bland annat använts till att köpa tandborstar, tvål, tandkräm, mössor, 
vantar, kalsonger, trosor, långkalsonger och t-shirts.     
                                                        Jonas berättade /Pia frågade och skrev 

 
 Micke och Maggie 

Inställt event blev gratis luncher 
”Tänk att det kunde bli något så positivt av ett inställt event!”, säger Peter Persson,  
VD på FF Profilreklam.  
”Vi hade bokat ett event på Nalen i Stockholm i mars. Branschföreningens stora event med 
internutbildning, prisutdelning och middag. Vår Oscarsgala kan man säga!” 
Branschföreningen är i detta fallet SBPR, (Svensk Branschförening för profil- och 
reklamprodukter).  

Eventet var betalat och klart och skulle gå av stapeln i mars 2020. När Corona-epidemin bröt 
ut fick arrangören skjuta fram det till hösten. När datumet närmade sig insåg de att ett event 
var omöjligt, Den andra vågen var här och det skulle inte gå att skjuta på det hela längre. 

”Vi insåg att vi var tvungna att ställa in det och började kolla möjligheterna att göra det 
mesta digitalt istället. Men pengarna för maten skulle vi inte få tillbaka, det visste vi och det 
oroade oss.”När Per och hans kollegor diskuterade frågan kom förslaget upp om att istället 
skänka maten till bättre behövande, istället för att låta pengarna bara frysa inne. De beslöt 
att de innestående pengarna skulle delas mellan Ny Gemenskap och ett par andra 
organisationer. För Ny Gemenskaps del innebar det lunchlådor med rostbiff och potatissallad 
i början av december. 

”Vi är alla väldigt glada över att det gick att lösa så här”, säger Peter. ”Nu blev vårt inställda 
event till något positivt”                                         Pia Hall frågade och Peter Persson berättade 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Kafé Vällingby 

Några frågor till Linda Ström som är föreståndare där 
 

När började du på Ny Gemenskap och varför? 
”Jag hade en äldre släkting med missbruksproblem som bodde 
på stödboendet på ”Kammis”. En gång tog jag med mitt band 
och sjöng för gästerna. Och blev gripen. Av deras liv. Av deras 
situation. Något senare blev jag tipsad om att Ny Gemenskap 
skulle öppna ett kafé i Vällingby. Sökte och fick jobbet i maj 
2016. Och på den vägen är det.” 
 
Vad är det bästa med Ny Gemenskap? 
“Det absolut roligaste är mötet med våra gäster. Det är så många livsöden, erfarenheter och 
humor som berikar. Livet i koncentrat helt enkelt. Trots att många har det tungt så finns det 
så mycket livskraft. Och vi gör skillnad. Som medmänniskor. Ibland räcker en kram; ibland 
behövs ett djupare samtal; ibland behövs stöd i kontakt med socialtjänst. Variationen 
inspirerar. På Kafé Vällingby vill vi skapa en atmosfär av hopp och glädje. Ett rum fyllt av tillit 
där vi hjälper och stöttar varandra.” 
 
Vad önskar du av framtiden? 
“Under fler år hade vi handledning med en professionell handledare. Där kunde vi utbyta 
erfarenheter och få råd i hur man kan agera i svåra situationer. Att lära sig lyssna och inte 
vara dömande. Handledning ger kraft att analysera och reflektera på ett konstruktivt och 
utvecklande sätt. Det skulle jag gärna vilja ha tillbaka.” 
                                                                          Ulf Bergman frågade och Linda Ström berättade 

 
         Linda och Christer 
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behövs ett djupare samtal; ibland behövs stöd i kontakt med socialtjänst. Variationen 
inspirerar. På Kafé Vällingby vill vi skapa en atmosfär av hopp och glädje. Ett rum fyllt av tillit 
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KAFÉ VÄLLINGBY
– NÅGRA FRÅGOR TILL LINDA STRÖM SOM ÄR FÖRESTÅNDARE DÄR
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KAFÉ NORRMALM
 Kafé i Gemenskap Norrmalm 

 
Från vänster till höger 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Hur mår ni? 
Birgitta: –Bra, men vi saknar ju vardagen med den vanliga kaféverksamheten och den nära 
kontakten med våra gäster. 
Vi saknar också de återkommande samlingarna med musik, poesi och samtal. 
Bo-Richard: –Rent privat så mår jag väl bra,, utan att överdriva. Det är ju snart löning. Jag saknar 
dock den vardagliga rutinen med ett kafé som är öppet för alla. Nu drivs ju kaféverksamheten 
under helt andra premisser och det känns tråkigt. 
Torbjörn: –Jag mår väldigt bra. 

Hur ser arbetssituationen ut nu i Coronatider? 
Birgitta: –All servering sker i entrén. Det är tråkigt, men det är ju bara att gilla läget.  
Vi förbereder frukost och gör i ordning en frukostpåse som delas ut i entrén. Frukostpåsen kan 
innehålla jättemycket goda grejer eftersom vi får fina leveranser från matbanken. Det känns i 
alla fall bra att vi har fin mat som kommer människor till godo. 
Torbjörn: –Arbetet är väldigt nedskuret för mig nu tyvärr. Jag är ju 7 0+ och i riskzonen men jag 
kan inte stänga mig ute ur verksamheten helt och hållet. Jag måste engagera mig. 

Hur upplever gästerna åtgärderna med kaféservering i dörren? 
Bo-Richard: –Servering i dörren är negativt såklart 
eftersom det finns många människor som inte har 
någonstans att ta vägen. När solen skiner och det är torrt 
väder och gott om plusgrader, då är läget ganska 
humant. Då kan man ju faktiskt gilla läget. Nu är det 
november. När Gud vill är det underbart och fint väder 
men när Gud har tandvärk och det regnar och blåser är 
det inte speciellt kul att stå utanför på gatan och äta sin 
frukost. Då får man ta sin påse och hänga på centralen, i 
tunnelbanan eller åka buss. Det är jobbigt, men som sagt, 
det är bara att gilla läget.  
 

 

Bo-Richard Jansson är gäst men 
hjälper också till med textning av   
skyltar och utför även andra sysslor       

Birgitta Nygren är anställd i   
Ny Gemenskap och arbetar som 
köksansvarig på Kafé Norrmalm             
          
Torbjörn Söder är medarbetare  
från Filadelfiaförsamlingen        

 
                     Jonas och Uffe 
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NÅGRA FRÅGOR TILL JONAS STADLING,  
FÖRESTÅNDARE KAFÉ NORRMALM

 
 
 
Vad tänker ni om ni får hoppas och drömma om framtiden? 
Bo-Richard: –Rent spontant så tänker jag att jag vill uppleva våren en gång till, eller många 
gånger till. Nu får vi beta av nov, dec, jan, feb - sen kommer mars. Mars är en härlig månad med 
ljuset och våren i luften. Förhoppningsvis är läget mycket bättre då. Det är bara att kämpa på, ta 
dagen som den kommer och försöka vara positiv. Det är det som är läget just nu. 
Birgitta: –Jag hoppas att vi på något sätt skall kunna återgå till normal vardag med ett öppet 
kafé och nära gemenskap igen. Jag hoppas att den här förb-ade Coronan försvinner snart. 
Torbjörn: –Vi hoppas att Coronapandemin skall ebba ut. Förhoppningsvis kan man hitta ett 
vaccin så att vi kan återgå till normala sätt att umgås igen. Det finns ett stort behov av närmare 
gemenskap nu. Ska man försöka se nånting positivt med detta så är det ju i alla fall att vi har lärt 
oss att tvätta händerna. Det kommer vi att fortsätta med. Skämt åsido. Vi får hoppas att allt blir 
bättre snart. 
                                                                                                                  Intervju & text/Jonas Stadling 

 
Några frågor till Jonas Stadling  
föreståndare Kafé Norrmalm 

 
När började du på Ny Gemenskap och varför? 
“Jag hoppade in som vikarie ett par veckor för en kompis som då jobbade på Kafé Norrmalm. 
Och blev fast. Jag sökte föreståndarjobbet som blev ledigt och det har jag haft i 5-6 år nu. Jag 
har jobbat som frilansande trummis i hela mitt liv och att plötsligt ha ett stadigt halvtidsjobb är 
magiskt. Och Ny Gemenskap är en inspirerande mötesplats som väcker kreativa tankar.” 
 
Vad är det bästa med Ny Gemenskap? 
“Det är i grunden både kul och meningsfullt att kunna stötta 
behövande. Hit kommer alla möjliga typer och vi har en dialog 
om viktiga saker, om problem, om det som är bökigt. Det blir 
samtal utan filter. Möten som betyder något på riktigt. Jag 
och Birgitta skojar, busar och skapar god stämning genom att 
vara lite knäppa och knasiga. På allvar.” 
 
Vad önskar du av framtiden? 
“Jag önskar att Ny Gemenskap ännu mer skulle kunna ta 
tillvara den energi som finns i mötena. 
. Jag och en kollega försökte intensivt att skapa jobb för flera av våra kafégäster under ett 
års tid genom att utnyttja vårt stora nätverk inom restaurang och musikbranschen. Det var 
tufft. Istället skapade vi ett eget bemanningsbolag, Swedish At Work, som tar hand om allt 
bök och pappersarbete. Det är underbart att se en utsatt medmänniska gå från hemlöshet 
till bostad och fast inkomst. Nystart. Får man in foten så kan allt hända. På riktigt.  
Ny Gemenskap skulle kunna bli en språngbräda och en dörröppnare för både människor 
och idéer.” (Se en separat artikel på nästa sida om ”Swedish At Work” Red) 
                    Ulf Bergman 

 
            Birgitta och Jonas 

 
 
 
Vad tänker ni om ni får hoppas och drömma om framtiden? 
Bo-Richard: –Rent spontant så tänker jag att jag vill uppleva våren en gång till, eller många 
gånger till. Nu får vi beta av nov, dec, jan, feb - sen kommer mars. Mars är en härlig månad med 
ljuset och våren i luften. Förhoppningsvis är läget mycket bättre då. Det är bara att kämpa på, ta 
dagen som den kommer och försöka vara positiv. Det är det som är läget just nu. 
Birgitta: –Jag hoppas att vi på något sätt skall kunna återgå till normal vardag med ett öppet 
kafé och nära gemenskap igen. Jag hoppas att den här förb-ade Coronan försvinner snart. 
Torbjörn: –Vi hoppas att Coronapandemin skall ebba ut. Förhoppningsvis kan man hitta ett 
vaccin så att vi kan återgå till normala sätt att umgås igen. Det finns ett stort behov av närmare 
gemenskap nu. Ska man försöka se nånting positivt med detta så är det ju i alla fall att vi har lärt 
oss att tvätta händerna. Det kommer vi att fortsätta med. Skämt åsido. Vi får hoppas att allt blir 
bättre snart. 
                                                                                                                  Intervju & text/Jonas Stadling 

 
Några frågor till Jonas Stadling  
föreståndare Kafé Norrmalm 

 
När började du på Ny Gemenskap och varför? 
“Jag hoppade in som vikarie ett par veckor för en kompis som då jobbade på Kafé Norrmalm. 
Och blev fast. Jag sökte föreståndarjobbet som blev ledigt och det har jag haft i 5-6 år nu. Jag 
har jobbat som frilansande trummis i hela mitt liv och att plötsligt ha ett stadigt halvtidsjobb är 
magiskt. Och Ny Gemenskap är en inspirerande mötesplats som väcker kreativa tankar.” 
 
Vad är det bästa med Ny Gemenskap? 
“Det är i grunden både kul och meningsfullt att kunna stötta 
behövande. Hit kommer alla möjliga typer och vi har en dialog 
om viktiga saker, om problem, om det som är bökigt. Det blir 
samtal utan filter. Möten som betyder något på riktigt. Jag 
och Birgitta skojar, busar och skapar god stämning genom att 
vara lite knäppa och knasiga. På allvar.” 
 
Vad önskar du av framtiden? 
“Jag önskar att Ny Gemenskap ännu mer skulle kunna ta 
tillvara den energi som finns i mötena. 
. Jag och en kollega försökte intensivt att skapa jobb för flera av våra kafégäster under ett 
års tid genom att utnyttja vårt stora nätverk inom restaurang och musikbranschen. Det var 
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bök och pappersarbete. Det är underbart att se en utsatt medmänniska gå från hemlöshet 
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Ny Gemenskap skulle kunna bli en språngbräda och en dörröppnare för både människor 
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                    Ulf Bergman 

 
            Birgitta och Jonas 
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SWEDISH AT WORK – RAPPORT            Swedish At Work-Rapport 
 

 

 
I Swedish At Work fortsätter vi vårt arbete med att hjälpa nyanlända personer in i jobb, språk och 
vårt svenska samhälle. I nuläget har Swedish At Work 11 personer anställda. Många personer har 
passerat och kommit in i fasta arbeten genom företaget. Swedish At Work fungerar som en 
dörröppnare in på den svenska arbetsmarknaden. 
 
I januari 2020 hade vi fördubblat vår verksamhet sedan januari 2019. Två veckor senare gjorde 
Covid-19 entré och Swedish At Work tappade 50-70 procent av alla arbetstillfällen. Utmaningen 
ligger nu i att hitta tillräckligt med jobb så att de anställda kan ha möjlighet att bo kvar i sina 
andrahandsrum som hyrs ut till orimliga priser. Målet är att Swedish At Work skall lyckas med 
detta så de anställda inte hamnar på gatan igen.  
 
Hjälp oss gärna att hitta fler arbetstillfällen.  

Verksamhetsområden 
 Hemstädning  
 Flyttstädning 
 Flytthjälp 
 Städning bostadsrättsföreningar 
 Städning kontor  
 Städning restauranger 
 Städning fritidsanläggningar 
 Fönsterputsning 
 Enklare trädgårdsarbeten 

 
Det nya för i år är att vi nu kan erbjuda flytthjälp genom ett samarbete med 
transportföretaget Budwheels. Kombinationen flytthjälp och flyttstädning ser ut att bli en 
mycket bra framtida verksamhet för att åstadkomma fler arbetstillfällen. 
 
Vill du anlita Swedish At Work kontakta gärna: 
 
Swedish At Work STOCKHOLM 
Jonas Stadling 070 744 55 69  
jonas@swedishatwork.se 
Damon Young 073-158 51 53 
damon@swedishatwork.se 
 
Swedish At Work UMEÅ 
Johanna.all@svenskakyrkan.se 
090-200 2931 
 
 
                                   Text/Jonas Stadling 
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vårt svenska samhälle. I nuläget har Swedish At Work 11 personer anställda. Många personer har 
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LUNCH I GEMENSKAP            Swedish At Work-Rapport 
 

 

 
I Swedish At Work fortsätter vi vårt arbete med att hjälpa nyanlända personer in i jobb, språk och 
vårt svenska samhälle. I nuläget har Swedish At Work 11 personer anställda. Många personer har 
passerat och kommit in i fasta arbeten genom företaget. Swedish At Work fungerar som en 
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ligger nu i att hitta tillräckligt med jobb så att de anställda kan ha möjlighet att bo kvar i sina 
andrahandsrum som hyrs ut till orimliga priser. Målet är att Swedish At Work skall lyckas med 
detta så de anställda inte hamnar på gatan igen.  
 
Hjälp oss gärna att hitta fler arbetstillfällen.  
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 Hemstädning  
 Flyttstädning 
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 Städning kontor  
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 Fönsterputsning 
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Det nya för i år är att vi nu kan erbjuda flytthjälp genom ett samarbete med 
transportföretaget Budwheels. Kombinationen flytthjälp och flyttstädning ser ut att bli en 
mycket bra framtida verksamhet för att åstadkomma fler arbetstillfällen. 
 
Vill du anlita Swedish At Work kontakta gärna: 
 
Swedish At Work STOCKHOLM 
Jonas Stadling 070 744 55 69  
jonas@swedishatwork.se 
Damon Young 073-158 51 53 
damon@swedishatwork.se 
 
Swedish At Work UMEÅ 
Johanna.all@svenskakyrkan.se 
090-200 2931 
 
 
                                   Text/Jonas Stadling 
 

 

 

Lunch i gemenskap 
I januari 2020 var det 10 års jubileum för Lunch i gemenskap på lördagarna kl. 12-14 under 
perioden september-maj Det är 6 kyrkor i Stockholms innerstad har turats om att servera/Red   

”Vi ställer inte in. Vi ställer om”. Detta har varit som ett mantra under 2020, och det har i hög 
grad präglat det diakonala arbetet i kyrkor och församlingar i samverkan med Ny Gemenskap. 
Vilka är vi att ”backa undan” när vi vet hur stora behoven och utsattheten är? Men vi har fått 
tänka om och göra det på ett annat sätt. Nya restriktioner har gjort det svårt att hålla i som vi 
önskat. 

För Immanuelskyrkan och de andra kyrkorna har 
det inneburit att vi redan i mars flyttade ut på 
kyrkbacken. Det blev verkligen på ett annat sätt. 
Vi har gjort det vi kunnat och som varit möjligt för 
att inte tappa bort det av gemenskap som är så 
viktigt då vi kan vara inne. Vi har kunnat skapa ett 
Corona-säkert lunchtillfälle. Min upplevelse är att 
alla, såväl gäster som volontärer fattar vad som 
gällt. Vi har gjort det bra och rimligt tillsammans. Just tillsammans!   

Det nya under 2020 har även inneburit att Immanuelskyrkan tagit ansvar för fler lördagar än 
de vi planerat för. Så hade vi den sista lördagen före sommaruppehållet den 4 juli. Vi kunde 
också starta några lördagar innan det ordinarie schemat gick igång. Filadelfiakyrkan har under 
året haft Immanuelskyrkan som bas för sina lördagar. Vi har samverkat om volontärer och 
köksansvar. Så har denna diakonala samverkan fått bli en ekumenisk samverkan som kommit 
till utan några större processer och storartade beslut. Jag tänker att detta är diakonins så unika 
möjligheter att skapa nytt.  

Det vi faktiskt uppnått med att flytta ut, är att vi mer tydligt blivit ett med ”livet på stan”. 
Människor har gått förbi på trottoaren och undrat vad som pågått. Vi har fått berätta om 
Lunch i Gemenskap och vad som händer dessa lördagar. Många har uttryckt en tacksamhet 
över det dom sett och nån har tagit upp sin plånbok för att bidra till det som de har sett hända - 
bilden av vad en kyrka vill vara i en uthållig och målmedveten diakoni som tar plats i det 
offentliga rummet.  
 
Så har Immanuelskyrkan med dessa nya förutsättningar kunnat servera upp till 270 portioner 
per gång. Det har varit potatis och pasta, biff stroganoff, kyckling eller det vi praktiskt kunnat 
få till. Vi har satt en ära i att kunna servera nästintill hemlagad mat, och vi har fått 
uppskattning från många för det. Några gånger har vi tagit hjälp av catering. Med en 
engagerad grupp volontärer och ett nytt sätt att tänka praktiskt så har vi för några timmar 
kunna etablera en av Stockholms största restauranger utomhus. Snabbt på plats och vi har 
kunnat säga välkommen till många. Vad är detta annat än ett under! På många sätt är Lunch i 
Gemenskap ett bra exempel på hur mycket som kan bli gjort när många går samman kring ett 
och sanna mål. Det är gemenskap på många sätt och vis.  

Luncherna möter på många sätt ett stort behov. Man skulle kunna tänka hur mycket som helst 
att ingen skulle behöva leva i denna utsatthet och att det borde samhället ta ansvar för. Men 
nu är verkligheten så här, och det får vi lov att förhålla oss till. Och vi gör det! 
 
Med de nya stränga Coronarestriktionerna så fick vi stänga Lunch i gemenskap i december, 
men hoppas att komma igen efter julhelgerna så fort restriktionerna lättar.  
                                                                                                              Claes-Göran Ydrefors  
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CORONAHÄLSNINGAR FRÅN GATANS RÖSTER

 

 
               Coronahälsning från Gatans Röster 
 

Det blev mörkt för oss alla när pandemin bröt ut och vi helt 
plötsligt inte kunde eller fick umgås eller träffas fysiskt i 
gemenskaper vi är vana vid. Vi i kören Gatans Röster fick ju 
också problem. I tre år hade vi haft våra övningar i 
Korskyrkan på Birger Jarlsgatan. Nu skulle vi helt plötsligt 
bara få träffas utomhus och hur skulle vi då göra för att 
fortsätta? Det skulle ju vara lite svårt att stå ute på Birger 
Jarlsgatan och sjunga, så vi flyttade ut till Centrumkyrkan i 

 Farsta där vi kunde öva utanför kyrkan då det där finns ett litet torg.  
 

Under sommaren var det varmt och skönt och riktigt trevligt att stå vid klockstapeln ute på 
gräsmattan och sjunga. Det var faktiskt väldigt många förbipasserande som stannade till och 
lyssnade när de var på väg till och från Farsta Centrum. En del sjöng till och med, medan 
andra bara stillade sig en stund för att gunga lite lätt på höfterna. Den roligaste dagen var 
nog när vi som grannar fick tre gubbar som skulle byta ut plattorna på marken vid 
parkeringen. De jobbade så att svetten rann, men tro det eller ej, de sjöng med i våra sånger 
och de dansade till och med tillsammans med oss. 
  
Tidningen hörde av sig och ville skriva om kören som på tisdagarna sjunger eftersom många 
hört av sig och tyckt att var ett trevligt inslag i den dystra Coronaperioden. Det blev en fin 
artikel om hur sång och musik kan förgylla vår tillvaro när annat känns svårt. Vi fick dock 
vara väldigt noga med att tala om att det var körövning för Gatans Röster och inte en allsång 
dit alla kunde komma och sjunga. Redan då gällde ju att man inte fick samla fler än femtio 
personer.  
 

När hösten kom och det blev lite kyligt ute så fick vi sjunga inne i stora kyrkorummet. 
Kyrkbänkarna var omflyttade så att de står med stora avstånd och vi placerade ut änglakort 
där man fick sitta. På det viset kunde vi även hålla Coronamellanrum som vi kallar det. 
Avstånd låter så trist som att man inte vill ses, medan i ett mellanrum händer det något 
även om det är en bit ifrån. 
 
Den 11/10 firade vi 4-årskalas för Gatans röster. Tyvärr kunde vi ju inte ha en stor konsert 
som vi planerat innan pandemin, men vi kunde ha ett kalas för körens medlemmar eftersom 
vi inte är fler än femtio deltagare. Vi hade godis, popcorn, chips, fika, läsk och annat som 
man brukar festa på på ett kalas. Dagens höjdpunkt var när vi kikade på dokumentären som 
SvT spelade in då kören startade som Gatans Kör.  
 
Vi såg fram emot att eventuellt kunna ge en julkonsert, men innan vi hann blinka kom den 
andra Coronavågen och vi fick återigen inte längre öva inomhus. Vi ville ju ändå öva, så trots 
att det blivit rätt kallt så flyttade vi återigen utomhus utanför kyrkan i Farsta och sjöng 
tillsammans. Vår körledare spelade dragspel och vi var i full gång varje tisdag med att dansa 
och sjunga för att hålla värmen. Återigen samlades det publik som applåderade och sjöng 
med.  
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               Coronahälsning från Gatans Röster 
 

Det blev mörkt för oss alla när pandemin bröt ut och vi helt 
plötsligt inte kunde eller fick umgås eller träffas fysiskt i 
gemenskaper vi är vana vid. Vi i kören Gatans Röster fick ju 
också problem. I tre år hade vi haft våra övningar i 
Korskyrkan på Birger Jarlsgatan. Nu skulle vi helt plötsligt 
bara få träffas utomhus och hur skulle vi då göra för att 
fortsätta? Det skulle ju vara lite svårt att stå ute på Birger 
Jarlsgatan och sjunga, så vi flyttade ut till Centrumkyrkan i 

 Farsta där vi kunde öva utanför kyrkan då det där finns ett litet torg.  
 

Under sommaren var det varmt och skönt och riktigt trevligt att stå vid klockstapeln ute på 
gräsmattan och sjunga. Det var faktiskt väldigt många förbipasserande som stannade till och 
lyssnade när de var på väg till och från Farsta Centrum. En del sjöng till och med, medan 
andra bara stillade sig en stund för att gunga lite lätt på höfterna. Den roligaste dagen var 
nog när vi som grannar fick tre gubbar som skulle byta ut plattorna på marken vid 
parkeringen. De jobbade så att svetten rann, men tro det eller ej, de sjöng med i våra sånger 
och de dansade till och med tillsammans med oss. 
  
Tidningen hörde av sig och ville skriva om kören som på tisdagarna sjunger eftersom många 
hört av sig och tyckt att var ett trevligt inslag i den dystra Coronaperioden. Det blev en fin 
artikel om hur sång och musik kan förgylla vår tillvaro när annat känns svårt. Vi fick dock 
vara väldigt noga med att tala om att det var körövning för Gatans Röster och inte en allsång 
dit alla kunde komma och sjunga. Redan då gällde ju att man inte fick samla fler än femtio 
personer.  
 

När hösten kom och det blev lite kyligt ute så fick vi sjunga inne i stora kyrkorummet. 
Kyrkbänkarna var omflyttade så att de står med stora avstånd och vi placerade ut änglakort 
där man fick sitta. På det viset kunde vi även hålla Coronamellanrum som vi kallar det. 
Avstånd låter så trist som att man inte vill ses, medan i ett mellanrum händer det något 
även om det är en bit ifrån. 
 
Den 11/10 firade vi 4-årskalas för Gatans röster. Tyvärr kunde vi ju inte ha en stor konsert 
som vi planerat innan pandemin, men vi kunde ha ett kalas för körens medlemmar eftersom 
vi inte är fler än femtio deltagare. Vi hade godis, popcorn, chips, fika, läsk och annat som 
man brukar festa på på ett kalas. Dagens höjdpunkt var när vi kikade på dokumentären som 
SvT spelade in då kören startade som Gatans Kör.  
 
Vi såg fram emot att eventuellt kunna ge en julkonsert, men innan vi hann blinka kom den 
andra Coronavågen och vi fick återigen inte längre öva inomhus. Vi ville ju ändå öva, så trots 
att det blivit rätt kallt så flyttade vi återigen utomhus utanför kyrkan i Farsta och sjöng 
tillsammans. Vår körledare spelade dragspel och vi var i full gång varje tisdag med att dansa 
och sjunga för att hålla värmen. Återigen samlades det publik som applåderade och sjöng 
med.  
 

 
 
 
Men så spred sig smittan återigen och vi alla fick nya restriktioner att förhålla oss till, vi fick 
inte samla fler än åtta personer.  
Men Gatans Röster ger inte upp…. En del har tyvärr inte någon smarttelefon, internet eller 
dator, men vi som har dessa tekniska prylar, vi träffas fortfarande och sjunger över vår egen 
Facebookgrupp. Där kan vi prata med varandra, skicka virtuella kramar och sjunga i högan 
sky. En del syns inte alls i bild på skärmen, en del visar sig upp och ner och andra ser vi bara 
hårtofsen på, men sjunger vidare – det gör vi! 
 
En sång som vi gärna sjunger och som goda vänner till mig, Anette, har skrivit texten till, är 
en sång som vi hoppas också kan ge er läsare lite hopp under tiden vi alla tvättar händerna 
noga, håller ut och skickar goda tankar till varandra! Pandemin är inte här för att stanna! En 
vacker dag kommer det ljusna och vi kan träffas igen, sjunga, trivas i gemenskap och se 
varandra på närmare håll än två meter! 
 

Från oss alla i Gatans Röster 
till er alla läsare av Paradoxen - vi önskar er ett riktigt Gott Nytt År! 
gm 
Anette Kyhlström 
diakon och verksamhetsansvarig för Gatans Röster 
Hela Människan i Stockholms län  
och  
Monika Vikdahl 
diakon och ledare för Gatans Röster  
Hela Människan i Stockholms län 
 
”Det finns ljus i varje mörker   
Det finns kol i varje glöd 
Det finns vind i varje stiltje 
Det finns hopp i varje nöd 
Så när mörkret nu har fallit  
och tiden synes svart 
Kommer vi med tända lyktor 
Och ett ljus som lyser klart 
 
Det finns sång i varje mänska  
och en själ i varje röst 
Vi har ljus och vi har glädje 
Vi har ton uti vårt bröst 
Så när mörkret nu har fallit  
och tiden synes svart 
Tag vår sång och våran värme 
Som ett bud om livets kraft” 
 
Text: Rosie Bjärskog och Johnny Bjärskog 

 

 
Anette Kyhlström, Monika Vikdahl
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NYA RUM
 

Nya Rum 
 
Vi har sedan 2019 haft uppdraget från Stockholms stad och Socialförvaltningen att tillsammans med ett 
nätverk bestående av Equmeniakyrkan, Hela människan i Stockholms län, Svenska Kyrkan, Sociala 
missionen, Röda Korset att genom Ny Gemenskap arbeta för att stötta ungdomar med den nya 
gymnasielagen att i första hand hitta rum att bo i så att de kan klara sina studier. Det målet uppnåddes och 
ett 70 -tal ungdomar fick möjlighet att hyra studentrum. Vi jobbade aktivt under året med regelbundna 
möten varje vecka där vi lagade mat tillsammans och samtidigt har haft olika samhälleliga 
informationsmöten och även ett Psykosocialt arbete för att integrationen skall underlättas och möta upp 
de behov som vi under tiden har mött. 
Detta uppdrag fick vi förlängning med under 2020 då behoven fortfarande var stora och de som studerade 
nu även skulle hamna i en ännu mer komplicerad situation då de när de är klara med sina studier enligt 
kraven in Nya Gymnasielagen har 6 månader på sig att skaffa ett fast arbete med anställningsvillkor med en 
minimilön på 13000 med minst 2 års kontrakt. 
Vi fick bredda vår stöttning till att bland annat skaffa tillgång till stöd i CV -skrivning, söka arbete, ta körkort 
genom att stötta med teoriutbildning och övningskörning. Detta arbete 
fortgår eftersom pandemin också skapar orimliga förhållanden för dessa 
ungdomar som hotas med utvisning efter att ha fullgjort sina utbildningar. 
 
Vår förhoppning är att vi kan fortsätta vårt arbete under 2021 då vi i 
skrivande stund inte vet det. 
En av våra återkommande aktiviteter under året har varit våra träffar på 
torsdagarna med fokus på samhällsinformation som hur Sveriges system är 
uppbyggt, vad är skatt? och vad används det till? demokrati och mänskliga 
rättigheter, ekonomisk information och budget. Vi har även haft fokus på 
att laga mat tillsammans för att få en fin gemenskap.  
 
Det här har också resulterat i att många av ungdomarna har på egna 
initiativ velat vara med och volontära när det handlar om andra utsatta i 
Sverige. De har hjälpt till att laga mat och servera till många hundratals 
personer i behov och även volontärat i olika kyrkliga sammanhang runt 
om i Stockholm. 
 
Nabi och Mohammad 
Genom vårt samarbete med S:t Peters församling, har vi i Nya Rum fått 
tillgång till två studentrum.  Dessa rum hyr Mohammad Yusefi och Nabi 
Alami av församlingen. Killarna har tillfälligt uppehållstillstånd genom den s.k. nya gymnasielagen, vilket 
innebär att Mohammad och Nabi just nu studerar yrkesprogram på gymnasienivå. Efter att studierna är 
avklarade behöver killarna hitta jobb inom 6 månader för att få ett permanent 
uppehållstillstånd I Sverige.   
Nabi är klar med studierna inom Handel & lager, nu I december 2020. Han 
skall nu ut och söka jobb.  Det är tufft, mitt i en pandemi att hitta ett jobb som 
uppfyller det strikta kraven I gymnasielagen.  Mohammad blir klar med sina 
studier till sommaren 2021, och skall då även han ut 
på arbetsmarknaden. Sune Fahlgren från S:t Peters församling berättar att 
den känns bra att kunna erbjuda Nabi och  Mohammad ett långsiktigt boende 
under studietiden. Sune och församlingen är väldigt nöjda med  Nabi och 
Mohammad som hyresgäster. Församlingen har erbjudit killarna 
volontära  kontaktpersoner, som har kunnat hjälpa till med praktiska problem 
som kan uppstå när man t.ex.  inte har en familj I Sverige.  

Vi i Nya Rum projektet är stolta och glada över det samarbete vi har med bl.a. 
Equmeniakyrkan, där S:t Peterskyrkan ingår. Många av de boendelösningar som vi har kunnat erbjuda 
ungdomarna kommer genom våra samarbetsorganisationer.                           Anette och Torbjörn 
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Volontär i Coronatider 
 Bodil berättar 

Sedan snart 3 år sköts söndagarna på Västberga enbart av volontärer. Bodil är en av de 
volontärer som är aktiv i denna verksamhet. Nedan berättar hon om sina erfarenheter i dessa 
Corona tider. 

Under sina yrkesverksamma år med barn har Bodil haft mycket kontakt med människor i alla 
åldrar. Efter sin pensionering har det därför varit viktigt för henne att fortsätta att jobba 
tillsammans med andra och kunna bidra med arbetsinsatser på olika sätt. Egentligen säger hon 
att hon inte är så bra på att vara ensam.  

Eftersom Bodil har känt till Ny Gemenskap genom vänner sedan många år, så frågade hon om 
hon kunde hjälpa till med något, och har sen ca 2 år varit volontär på söndagarna på Västberga. 
Där har hon dels kunnat hjälpa till praktiskt, men också fått lära känna och prata med många 
nya vänner. Så insatsen för andra på Ny Gemenskap blev en viktig del i hennes pensionärs liv. 
Hon är glad att vara med andra och att ingå i ett sammanhang. 

Bodils jular har aldrig varit speciellt viktiga för henne, men hon är 
mycket glad när hon på julafton 2019 blev tillfrågad att vara herde 
i Ny Gemenskaps traditionella julspel i Immanuelskyrkan under 
”Jul i gemenskap”. Det som gjorde henne extra glad var att hon 
fick vara medhjälpare till en annan Herde, Pia 96 år som deltagit 
många år, men som nu behövde lite extra support eftersom Pia 
annars använder rollator och är mycket hörselskadad.  

Under hela sitt vuxna liv har hon varit engagerad i Buddhism och 
speciellt med inriktning mot ”Vipassanna Mindfulness/Medveten 
närvaro”, men också med betoningen av en kärleksfull omtanke om allt levande.  
Under ett 20-tal år har hon varje vecka varit ansvarig för praktiska frågor vid de återkommande 
meditationstillfällena, men också varit ”manager” för längre retreater som ofta organiserats på 
kursgårdar utanför stan. Och det medför mycket kontakter med folk – och också ansvar.  

När Coronan slog till så fortsatte meditationerna under våren/hösten via Zoom på internet och 
då behövdes inte Bodils praktiska förberedelser och te bryggning längre. 
Bodil pausade även att vara volontär på Ny Gemenskap eftersom hon tillhör riskgruppen.  

Men alltefter tiden gick med isolering så märkte Bodil att hon inte 
mådde så bra av den långa isoleringen och att inte kunna hjälpa till och 
ha någon uppgift för andra.  

Så när Coronatrycket lättade efter sommaren började hon att 
volontära på söndagarna igen på Västberga och har då haft uppgifter i 
köket och att förbereda för matlåde-utdelningen utanför, vilket gör att 
hon kan hålla nödvändig distans och inte träffa besökarna. Men hon 
saknar att inte kunna ha samtalen med ny gemenskaparna. Hon känner 
sig dock glad att ha fått möjlighet till att återuppta en del av sina aktiviteter även om de 
nödvändiga Corona restritionerna påverkar alla kontakter.  
Därför ser hon mycket fram emot den tid – förhoppningsvis någon gång under 2021   
- då den långa Corona parentesen äntligen kan ta slut.   

                                                                                             Bodil berättade/ Elisabeth och Uno skrev 

 

Bodil 

 
Herdarna Pia och Bodil 

 

Nya Rum 
 
Vi har sedan 2019 haft uppdraget från Stockholms stad och Socialförvaltningen att tillsammans med ett 
nätverk bestående av Equmeniakyrkan, Hela människan i Stockholms län, Svenska Kyrkan, Sociala 
missionen, Röda Korset att genom Ny Gemenskap arbeta för att stötta ungdomar med den nya 
gymnasielagen att i första hand hitta rum att bo i så att de kan klara sina studier. Det målet uppnåddes och 
ett 70 -tal ungdomar fick möjlighet att hyra studentrum. Vi jobbade aktivt under året med regelbundna 
möten varje vecka där vi lagade mat tillsammans och samtidigt har haft olika samhälleliga 
informationsmöten och även ett Psykosocialt arbete för att integrationen skall underlättas och möta upp 
de behov som vi under tiden har mött. 
Detta uppdrag fick vi förlängning med under 2020 då behoven fortfarande var stora och de som studerade 
nu även skulle hamna i en ännu mer komplicerad situation då de när de är klara med sina studier enligt 
kraven in Nya Gymnasielagen har 6 månader på sig att skaffa ett fast arbete med anställningsvillkor med en 
minimilön på 13000 med minst 2 års kontrakt. 
Vi fick bredda vår stöttning till att bland annat skaffa tillgång till stöd i CV -skrivning, söka arbete, ta körkort 
genom att stötta med teoriutbildning och övningskörning. Detta arbete 
fortgår eftersom pandemin också skapar orimliga förhållanden för dessa 
ungdomar som hotas med utvisning efter att ha fullgjort sina utbildningar. 
 
Vår förhoppning är att vi kan fortsätta vårt arbete under 2021 då vi i 
skrivande stund inte vet det. 
En av våra återkommande aktiviteter under året har varit våra träffar på 
torsdagarna med fokus på samhällsinformation som hur Sveriges system är 
uppbyggt, vad är skatt? och vad används det till? demokrati och mänskliga 
rättigheter, ekonomisk information och budget. Vi har även haft fokus på 
att laga mat tillsammans för att få en fin gemenskap.  
 
Det här har också resulterat i att många av ungdomarna har på egna 
initiativ velat vara med och volontära när det handlar om andra utsatta i 
Sverige. De har hjälpt till att laga mat och servera till många hundratals 
personer i behov och även volontärat i olika kyrkliga sammanhang runt 
om i Stockholm. 
 
Nabi och Mohammad 
Genom vårt samarbete med S:t Peters församling, har vi i Nya Rum fått 
tillgång till två studentrum.  Dessa rum hyr Mohammad Yusefi och Nabi 
Alami av församlingen. Killarna har tillfälligt uppehållstillstånd genom den s.k. nya gymnasielagen, vilket 
innebär att Mohammad och Nabi just nu studerar yrkesprogram på gymnasienivå. Efter att studierna är 
avklarade behöver killarna hitta jobb inom 6 månader för att få ett permanent 
uppehållstillstånd I Sverige.   
Nabi är klar med studierna inom Handel & lager, nu I december 2020. Han 
skall nu ut och söka jobb.  Det är tufft, mitt i en pandemi att hitta ett jobb som 
uppfyller det strikta kraven I gymnasielagen.  Mohammad blir klar med sina 
studier till sommaren 2021, och skall då även han ut 
på arbetsmarknaden. Sune Fahlgren från S:t Peters församling berättar att 
den känns bra att kunna erbjuda Nabi och  Mohammad ett långsiktigt boende 
under studietiden. Sune och församlingen är väldigt nöjda med  Nabi och 
Mohammad som hyresgäster. Församlingen har erbjudit killarna 
volontära  kontaktpersoner, som har kunnat hjälpa till med praktiska problem 
som kan uppstå när man t.ex.  inte har en familj I Sverige.  

Vi i Nya Rum projektet är stolta och glada över det samarbete vi har med bl.a. 
Equmeniakyrkan, där S:t Peterskyrkan ingår. Många av de boendelösningar som vi har kunnat erbjuda 
ungdomarna kommer genom våra samarbetsorganisationer.                           Anette och Torbjörn 
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LIVET I CORONATIDERLivet i coronatider 
När jag blev pensionär 2009 – vid 65 års ålder -  förändrades mitt liv. Plötsligt fick jag tid att göra det jag 
tidigare inte hunnit med. Eftersom jag alltid tyckt om att skriva så fick jag nu tid att skriva böcker. Det har 
blivit ungefär en bok per år, som fr.a. handlar om kyrkornas sociala arbete – som vi kallar diakoni och om 
pilgrimsvandringar (som jag gjort i många år). Jag fick tid att vandra i skog och mark, som jag nog alltid velat 
göra sedan jag var barn. Jag fick mer tid att vara med min fru Sanna, mina barn (Henrik, Maria, Johan, Anna 
och Lisen) och mina 9 barnbarn både som far, farfar och morfar. Jag fick tid att resa ut i Skandinavien och 
möta engagerade människor både i den växande nygamla pilgrimsrörelsen och i kyrkornas sociala arbete. Jag 
fick även tid för att återknyta kontakten med Ny Gemenskap (1981 – 2009 arbetade jag i Linköping och 
Uppsala), som jag haft förmånen att sedan 1968 få vara med i. 

Så kom den världsvida epidemin som kallas corona eller covid 19 och svepte över världen. Den förändrade 
människors liv över hela jorden, så också mitt. Plötsligt ställdes alla föredragsresor in liksom även möten 
med nära och kära och det blev allt svårare att träffas fysiskt. Ibland kunde vi se varandra på Skype på 
datorn, men fick aldrig möjlighet att ge varandra en kram eller hålla om varandra. Istället hamnade vi i en 
ofrivillig karantänliknande tillvaro. Jag har ju alltid tyckt om att vara ensam. Eremitlivet har ibland lockat mig 
ut i ensamma vandringar eller deltagande i ensamma retreater. Nu, i dessa corona tider, så var det som om 
själva livet erbjöd en ny slags ensamtillvaro. Min fru, som haft problem med sina lungor och därför också 
liksom jag var i den s.k. farozonen, fick börja jobba hemifrån. Hon är diakon i Uppsala stift och fick nu enbart 
använda dator och telefon som arbetsredskap. Men det innebar också att vi kunde ses mycket oftare förstås 
eftersom vi båda alltsedan mars månad varit hemma tillsammans, som glatt oss båda mycket. 

För mig innebar den här perioden att jag fick mer tid för mig själv, men också att jag som så många andra fick 
ha kontakterna med världen utanför via dator och telefon jag med. Det innebar också att jag fick tid att 
skriva mer, även kort och brev till vänner och andra som på olika sätt betytt mycket för mig. Jag har gått 
längre vandringar i vår härliga storskog (Nackareservatet), som börjar precis utanför porten där vi bor i 
Björkhagen i sydöstra Stockholm. En gång i tiden funderade jag på att bli skogvaktare. Jag har alltid älskat 
skog och mark, som för mig varit en slags naturens katedral. Det har det också varit för många av Ny 
Gemenskaps vänner t.ex. Emil i eken, som bodde i en ihålig ek ute på Djurgården i Stockholm, nära Skansen, 
i sju år. Han ville inte bo på ungkarlshotell, dels för att det var för stökigt, dels för att han ville vara ute i 
naturen. Han och jag är bara några av väldigt många som just nu som aldrig förr går ut i naturen. Det ger 
näring till både kropp och själ. Det har nog blivit svenskens alternativa katedral. 

Men jag har också kvar mötena med Ny Gemenskaps arbetslag i Västberga. Vi ses på 
Skype varje tisdag och samtalar om livet på öppet hus. Det kan ibland vara mycket 
utmanande att handskas med så många människor i utsatta livssituationer, men de gör 
en väldigt fin insats för alla besökare som tar sig ända ut till Västberga. För mig som 
varit med från början av Ny Gemenskaps nu 50-åriga historia, kan jag känna både 
glädje och stolthet över att verksamheten inte bara fortsatt utan även utvecklats. Att 
möta 4 – 500 människor varje dag i Stockholm är imponerande. Men också för Ny 
Gemenskap har coronan förändrat förutsättningarna, men anpassningen till den nya 
situationen tycker jag att man klarat av på ett bra sätt. 

Nu närmar sig Ny Gemenskaps 51:a alternativa julfirande. Det blir ju just ett alternativt firande på mer än ett 
sätt. Men att traditionen ännu håller i sig är ändå ett tecken på dess livskraft och uthållighet. Även i 
coronatider kan både enskilda och organisationer leva vidare om än på ett annat sätt än tidigare. Så också 
för mig ute vid storskogens fot i Björkhagen.                                                                             Hans-Erik Lindström 
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BOKEN MEDMÄNSKLIGHETLivet i coronatider 
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Boken Medmänsklighet 
 

 

Boken Medmänsklighet – vägar till en ny gemenskap berättar 
om de ideella rörelsernas arbete tillsammans med människor i 
utsatthet och för ett samhälle där ingen ställs utanför. 
Blåslampa eller städgumma? Eller kanske mest slagkraftig som 
både och? 
 
Tillit föds ur möten människor emellan, det gemensamma 
arbetet och ansvarstagandet. Då försvinner de murar som så lätt 
byggs mellan oss människor. I den här boken vill vi tre 
redaktörer – Hans-Erik Lindström, Uno Svedin och Sven Erik 
Wånell – se mot framtiden med rötterna i femtio år av 
tillitsskapande arbete i föreningen Ny Gemenskap. 

Vi gör det tillsammans med elva skribenter som var och en 
utifrån sin utsiktspunkt beskriver den roll civilsamhället kan ha. 

Salt eller spegel – reflexion och aktion under 50 år med Ny Gemenskap 
Om gudstrons plats i Ny Gemenskap – Hans-Erik Lindström 
Medlemmarna och det sociala nätverket – Uno Svedin 
Vision – institution – Sven Erik Wånell 

Blåslampa eller städgumma – om civilsamhället och dess roll i samhällsutvecklingen 
Volontärer och aktivister i det svenska civilsamhället – Johan von Essen 
Frivillighetens kraft – Anna König Jerlmyr 
Hemlöshet i förändring – Åsa Lindhagen 
Ny Gemenskap 50 år – grattis! – Eva Zetterberg 

”Ner med Gud i skiten” – om kyrkans roll i samhället 
Ny gemenskap – nytt liv – ny skapelse – Anders Arborelius 
Aldrig mindre än människovärde – Eva Brunne 
Argument för människovärdet – Ylva Eggehorn 

Utanför – om det inkluderande samhället 
Den röda och vita kyrkan – Olle Sahlström 
Låt murarna falla! Utanförskap bli innanförskap – Per Eriksson 
Politiker kommer och går men hemlösheten består – Karin Rågsjö 
Sverige – så gott som färdigt? – Greger Hatt 

Från nutid till framtid – summering och reflexioner 

Boken kan köpas från flera bokhandlare på nätet. Några exempel:  
Från Bokus: för 209 kr 
https://www.bokus.com/bok/9789173878043/medmansklighet-vagar-till-en-ny-gemenskap/ 

Från Adlibris: för 225 kr  
https://www.adlibris.com/se/bok/medmansklighet-vagar-till-en-ny-gemenskap-9789173878043 
 
För fler frågor om boken kontakta Elisabeth Svedin elisabeth@nygemenskap.com 
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CORONAINTERVJU MED ETHEL DAHLMAN
 

Coronaintervju med Ethel Dahlman 
Ethel, den outslitliga grundaren av föreningen Gula Änglarna berättar att i år är det prick 25 år sedan 
de startade. (Men planerna för ett stort jubileum, fick tyvärr ställas in pga. Coronan) Ethel är ju 
diakonissa så hon hade redan varit igång med hjälpverksamhet många år innan detta. Hennes vän 
Gudrun var också med bland pionjärerna men finns inte längre kvar i livet. 

Gula Änglarna har vuxit under de år som gått med flera engagerade medarbetare, som idag är knutna 
till vår kontorsverksamhet i Frälsningsarméns "högkvarter".  Där tar vi emot under dessa tider ca 20 
besökare/dag tre gånger i veckan. Vi hjälper dem med "livets nödtorft" såsom mat, skor, medicin, 
telefon, glasögon, tandvård och ev någon livsviktig hyra. 

Ethel är full av beröm för alla i Frälsningsarmen som hon har kontakt med där och som också gör ett så 
fint eget arbete. Hon pekar inte minst på att det rör en kristen verksamhet. Det uppskattar Ethel. Så 
här i corona tider måste man vara speciellt aktsam hur många man kan släppa in till deras mottagning, 
men Gula Änglarna gör sitt bästa för att hålla verksamheten igång ändå på Östermalmsgatan, med 
Coronasäkra plastskärmar och övriga restriktioner. 

Men många ärenden kommer ändå till Ethel via telefon för att berätta om sina oftast svåra ekonomiska 
behov. Och det görs även genom att akuta räkningar som folk behöver få betalda skickas till Ethel. Hon 
granskar dessa hemifrån och skickar de som får positivt beslut till den förträffliga kamreren Viviann för 
utbetalning. Ethel har alltså telefon och dator som instrument i dessa Corona tider, när man måste 
minimera personliga besök. Hon berättar att hon också har möten på datorns video så att man också - 
om det behövs - kan se de människor man behöver tala med på något möte.  

Coronan har slagit hårt i den grupp som är beroende av Gula Änglarnas insatser. Det Ethel först 
framhåller är ökningen av fattig pensionärernas antal. Det var många förr, men nu är de fler som inte 
klarar sig på sin pension. Nu tillkommer också barnfamiljer med grava ekonomiska behov. Det gäller 
speciellt nu när Coronan gjort så många arbetslösa. Men fattigdomen finns i alla åldrar. Det är svåra 
tider.  Själv fortsätter Ethel att jobba som så många andra på distans. Och hon har glädjande nog än så 
länge hälsan i behåll, vid 83 års ålder.         
                                                                                                                                    Ethel berättade/ Uno skrev   
  
 

Julklappstips: Boken “En Gul Ängel” 
Ethel Dahlman, som grundade föreningen “De gula änglarna” för 25 år 
sen - som hjälper hemlösa och fattiga i Stockholm har tillsammans med 
maken skrivit boken “En gul ängel”. Där får man hänga med på en resa 
från 1930 - talet fram till dagens samhällsproblem. Ethel hade själv en 
strulig uppväxt med hemlöshet och övergrepp- “Det har gett mig en 

stark drivkraft att hjälpa andra människor” säger hon. 
 

Ethel 
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Curt Ekman, 90 år- En livshistoria 
En av de äldsta - men inte allra äldst-  av de nu levande Ny Gemenskaparna är Curt Ekman som sedan 
flera år efter arbetslivets slut har flyttat tillbaka till sin barndoms ö Gotland. 
Efter en stroke bor han nu sedan flera år på ett äldreboende där. Mitt 
under Corona krisen detta år 2020 fyllde han 90 år i maj. Trots corona 
restriktionerna så blev 90 års firandet riktigt lyckat. Genom att alla 
släktingar och vänner som kommit kunde sitta ute i trädgården och ha det 
lite festligt där på bemärkelsedagen så gick det bra.  

Men snart nog blev det vardag igen. Så här under corona-tiden har det varit 
lite ”enformigt” tycker han. Han är en aktiv bok läsare – inte minst det som 
rör historia som är hans speciella intresse och det finns ju mycket att läsa i 
det ämnet. Och det finns ju mycket intressant att se på TV också . 
Men han träffar ju de andra på boendet under luncher och middagar under 
de perioder när restriktionerna inte är så stränga. Och det var skönt att det 
lättade lite under sommaren så att han kunde träffa de vänner som han har 
kvar och det är ju alltid roligt även om de men det blir allt färre med åren. 

Han är född och uppvuxen i Stånga på Gotland. Men han gjorde en ordentlig livsresa som inbegrep 
inte minst Stockholm under en lång del av hans yrkesliv. Han lärde upp sig som 17 åring att bli 
starkströms elektriker. På den tiden, när man var ung, lärde man sig på jobbet genom att se hur de 
äldre och kunnigare gjorde. Då åkte man ut till de olika socknarna och reparerade, men byggde också 
ut elnätet som var nytt på den tiden. Man kan säga att Curt blev en del av det stora arbetet med 
Gotlands elektrifiering. Så småningom flyttade han till Stockholm där arbetsmarknaden var bättre och 
han arbetade många år på LM Eriksson. Då kunde det bli utryckning till kunder i hela Storstockholm 
med omgivningar – ibland till och med ut i skärgården. Den sista arbetsperioden jobbade han för en 
Schweizisk firma som sysslade med röntgenapparater- även det med koppling till starkström. 
 
Så var det då dags att gå i pension vid 66 års ålder. Men när han inte hade jobbet att gå till så blev det 
lite ensamt och han hade ingen släkt i Stockholm, Men så småningom hittade han till Ny Gemenskap 
på Kammakargatan 36 där han fick många vänner. man hade inte haft så mycket tid eller intresse att 
koka egen mat när han hade jobbat, så därför gick han med i matlagningsgruppen på Kammis. ”Det 
var rysligt roligt att röra om i grytorna” som Curt uttrycker det. Anna Malmqvist var kursledare och 
Kurt tyckte att han lärde sig mycket där. På väggen vid sängen i hans nuvarande rum hänger ett stort, 
men något bleknat foto av honom själv, vid spisen iklädd förkläde i matlagningsgruppen som han är 
mycket stolt över.  

Han berättar också om ett krigstidsminne, när han som barn som 9-åring fick följa med ut till den 
Gotländska kusten inte långt från föräldrahemmet. Då mullrade det därborta i öst över havet av 
kraftiga bombardemang som pågick för fullt. Det var ett oavbrutet våldsamt ljud som vid ett kraftfullt 
åskväder. Men han minns också att trots detta blev han inte rädd. Men kriget kom aldrig till Gotland, 
– tack och lov. Och det var tillräckligt för en 9-åring att veta. Men nära var det den gången. Och under 
de 80 följande åren har vi ju haft fred. Det är något fint att tänka på även i corona tider. 
                                                                                                                                      Uno och Elisabeth Svedin 
                                                                                                                                      

 
Curt med tavlan från 

matgruppen på “Kammis” 

CURT EKMAN, 90 ÅR – EN LIVSHISTORIA
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ÅKE LEON BERÄTTAR 

                                  Åke Leon berättar 
 
Åke är en gammal Ny Gemenskapare på två sätt. Dels har han varit med 
många år i föreningens verksamheter – Men han är ju också ”gammal” 
enligt folkbokföringen. Mer precist 94 år detta coronaår 2020. Detta är ju 
fakta. Och så lägger han till en egen subjektiv bedömning nämligen 
insikten om att ”jag är ju i risk zonen”, men med tillägget att dock är ”allt 
väl. Och inget större fel. Jag hör lite dåligt, men resten är OK. Jag har ett 
sådant här år haft tur. Kanske har vår Herre haft sitt finger med i spelet”.  

Så här i backspegeln ett sådant här corona år skulle jag kanske varit lite 
mer försiktig när jag rört mig omkring i stan – nästan som vanligt. Men med vissa saker har jag 
varit återhållsam. Jag har till exempel inte gått till affären om det varit fullt med folk där. Men 
totalt sett så träffar jag ju inte så mycket folk – om jag bortser från min inneboende hyresgäst som 
hjälper mig med inköp och nödvändiga sysslor, men jag vill inte ha någon utomstående hemhjälp. 
På det sättet har jag inte gjort något väldigt ovanligt utan fortsatt med det jag gjort tidigare. Att 
det gått bra för mig, trots allt som hänt med corona utbrottet får väl ses som ett utfall av tur. Men 
trots mina år har jag ju dock en väldigt bra grundkondition. Det hade min far också – så det går väl 
i släkten och sitter förhoppningsvis i generna. Men jag tänker inte på covid och jag känner mig inte 
orolig. Jag åker till och med T-banan. Nu har jag nyligen fått färdtjänst intyg och då kommer det att 
bli ännu lättare. Egentligen ser jag mig inte som någon slags 90 plussare. Då det gäller den 
kommande julen så inser jag att det i år kan bli mycket annorlunda, och jag kommer verkligen att 
sakna att vi inte kan fira vanlig gemenskapsjul.                                             Åke berättade/Uno skrev
                                      
                                                                                                      

     Erland funderar i Coronatider 
Det känns i dessa tider som om tillvaron inte är så bra. Somliga ställen som jag 
brukar gå till har ju nu begränsat öppet. Och andra har ju stängt ner helt och 
hållet. Det gäller flera ställen som jag brukar gå till. Och det är ju mycket tråkigt 
att det blivit så begränsat med öppet- hållandet på Västberga – men man förstår 
ju att det nu under coraona tider måste bli begränsningar. Nu på söndagarna är 
det åtminstone öppet för några få i taget, men det är besvärligt när det regnar. 
Men mat i matboxarna fungerar ju och just idag är det fint väder och då kan man ju vara utomhus, 
men det blir svårare framåt vintern när det blir kallt.  Det är synd att Lunch i gemenskap nu inte 
längre serverar matlådor utomhus utan har stängt hela december. 

Jag träffade vänner från Ny Gemenskap på bussen hit till Västberga som också var på väg hit. Det 
var- rent allmänt överraskande många med på den buss färden för att vara söndag. Jag försöker ta 
busslinjer som inte är så fulla med folk, eller vänta tills det kommer en buss som har mer plats Det 
här med fulla bussar är ett problem fört mig när jag vill gå på något bibliotek – så länge de nu är 
öppna i dessa tider. Även på biblioteken är det nya och strikta regler för hur man får köa och var 
man får sitta. Normalt brukar jag tänka att det blir nog inte så lång väntetid trots allt. Så jag står 
kvar. Man kan ju alltid läsa en tidning under väntetiden. 

Man får ta en dag i sänder. Men man kan inte undgå att tänka på personer som man känner som 
har blivit sjuka. Och det i sin tur får en att tänka på liknande situationer så långt tillbaka i tiden när 
det varit liknande utbrott. Så vi får väl se hur det här utvecklar sig.          Erland berättade / Uno skrev 

 
Åke Leon 

 
         Erland 
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Åke Leon 

 
         Erland 

ERLAND FUNDERAR I CORONATIDER
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                                  Åke Leon berättar 
 
Åke är en gammal Ny Gemenskapare på två sätt. Dels har han varit med 
många år i föreningens verksamheter – Men han är ju också ”gammal” 
enligt folkbokföringen. Mer precist 94 år detta coronaår 2020. Detta är ju 
fakta. Och så lägger han till en egen subjektiv bedömning nämligen 
insikten om att ”jag är ju i risk zonen”, men med tillägget att dock är ”allt 
väl. Och inget större fel. Jag hör lite dåligt, men resten är OK. Jag har ett 
sådant här år haft tur. Kanske har vår Herre haft sitt finger med i spelet”.  

Så här i backspegeln ett sådant här corona år skulle jag kanske varit lite 
mer försiktig när jag rört mig omkring i stan – nästan som vanligt. Men med vissa saker har jag 
varit återhållsam. Jag har till exempel inte gått till affären om det varit fullt med folk där. Men 
totalt sett så träffar jag ju inte så mycket folk – om jag bortser från min inneboende hyresgäst som 
hjälper mig med inköp och nödvändiga sysslor, men jag vill inte ha någon utomstående hemhjälp. 
På det sättet har jag inte gjort något väldigt ovanligt utan fortsatt med det jag gjort tidigare. Att 
det gått bra för mig, trots allt som hänt med corona utbrottet får väl ses som ett utfall av tur. Men 
trots mina år har jag ju dock en väldigt bra grundkondition. Det hade min far också – så det går väl 
i släkten och sitter förhoppningsvis i generna. Men jag tänker inte på covid och jag känner mig inte 
orolig. Jag åker till och med T-banan. Nu har jag nyligen fått färdtjänst intyg och då kommer det att 
bli ännu lättare. Egentligen ser jag mig inte som någon slags 90 plussare. Då det gäller den 
kommande julen så inser jag att det i år kan bli mycket annorlunda, och jag kommer verkligen att 
sakna att vi inte kan fira vanlig gemenskapsjul.                                             Åke berättade/Uno skrev
                                      
                                                                                                      

     Erland funderar i Coronatider 
Det känns i dessa tider som om tillvaron inte är så bra. Somliga ställen som jag 
brukar gå till har ju nu begränsat öppet. Och andra har ju stängt ner helt och 
hållet. Det gäller flera ställen som jag brukar gå till. Och det är ju mycket tråkigt 
att det blivit så begränsat med öppet- hållandet på Västberga – men man förstår 
ju att det nu under coraona tider måste bli begränsningar. Nu på söndagarna är 
det åtminstone öppet för några få i taget, men det är besvärligt när det regnar. 
Men mat i matboxarna fungerar ju och just idag är det fint väder och då kan man ju vara utomhus, 
men det blir svårare framåt vintern när det blir kallt.  Det är synd att Lunch i gemenskap nu inte 
längre serverar matlådor utomhus utan har stängt hela december. 

Jag träffade vänner från Ny Gemenskap på bussen hit till Västberga som också var på väg hit. Det 
var- rent allmänt överraskande många med på den buss färden för att vara söndag. Jag försöker ta 
busslinjer som inte är så fulla med folk, eller vänta tills det kommer en buss som har mer plats Det 
här med fulla bussar är ett problem fört mig när jag vill gå på något bibliotek – så länge de nu är 
öppna i dessa tider. Även på biblioteken är det nya och strikta regler för hur man får köa och var 
man får sitta. Normalt brukar jag tänka att det blir nog inte så lång väntetid trots allt. Så jag står 
kvar. Man kan ju alltid läsa en tidning under väntetiden. 

Man får ta en dag i sänder. Men man kan inte undgå att tänka på personer som man känner som 
har blivit sjuka. Och det i sin tur får en att tänka på liknande situationer så långt tillbaka i tiden när 
det varit liknande utbrott. Så vi får väl se hur det här utvecklar sig.          Erland berättade / Uno skrev 

 
Åke Leon 
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                                  Åke Leon berättar 
 
Åke är en gammal Ny Gemenskapare på två sätt. Dels har han varit med 
många år i föreningens verksamheter – Men han är ju också ”gammal” 
enligt folkbokföringen. Mer precist 94 år detta coronaår 2020. Detta är ju 
fakta. Och så lägger han till en egen subjektiv bedömning nämligen 
insikten om att ”jag är ju i risk zonen”, men med tillägget att dock är ”allt 
väl. Och inget större fel. Jag hör lite dåligt, men resten är OK. Jag har ett 
sådant här år haft tur. Kanske har vår Herre haft sitt finger med i spelet”.  

Så här i backspegeln ett sådant här corona år skulle jag kanske varit lite 
mer försiktig när jag rört mig omkring i stan – nästan som vanligt. Men med vissa saker har jag 
varit återhållsam. Jag har till exempel inte gått till affären om det varit fullt med folk där. Men 
totalt sett så träffar jag ju inte så mycket folk – om jag bortser från min inneboende hyresgäst som 
hjälper mig med inköp och nödvändiga sysslor, men jag vill inte ha någon utomstående hemhjälp. 
På det sättet har jag inte gjort något väldigt ovanligt utan fortsatt med det jag gjort tidigare. Att 
det gått bra för mig, trots allt som hänt med corona utbrottet får väl ses som ett utfall av tur. Men 
trots mina år har jag ju dock en väldigt bra grundkondition. Det hade min far också – så det går väl 
i släkten och sitter förhoppningsvis i generna. Men jag tänker inte på covid och jag känner mig inte 
orolig. Jag åker till och med T-banan. Nu har jag nyligen fått färdtjänst intyg och då kommer det att 
bli ännu lättare. Egentligen ser jag mig inte som någon slags 90 plussare. Då det gäller den 
kommande julen så inser jag att det i år kan bli mycket annorlunda, och jag kommer verkligen att 
sakna att vi inte kan fira vanlig gemenskapsjul.                                             Åke berättade/Uno skrev
                                      
                                                                                                      

     Erland funderar i Coronatider 
Det känns i dessa tider som om tillvaron inte är så bra. Somliga ställen som jag 
brukar gå till har ju nu begränsat öppet. Och andra har ju stängt ner helt och 
hållet. Det gäller flera ställen som jag brukar gå till. Och det är ju mycket tråkigt 
att det blivit så begränsat med öppet- hållandet på Västberga – men man förstår 
ju att det nu under coraona tider måste bli begränsningar. Nu på söndagarna är 
det åtminstone öppet för några få i taget, men det är besvärligt när det regnar. 
Men mat i matboxarna fungerar ju och just idag är det fint väder och då kan man ju vara utomhus, 
men det blir svårare framåt vintern när det blir kallt.  Det är synd att Lunch i gemenskap nu inte 
längre serverar matlådor utomhus utan har stängt hela december. 

Jag träffade vänner från Ny Gemenskap på bussen hit till Västberga som också var på väg hit. Det 
var- rent allmänt överraskande många med på den buss färden för att vara söndag. Jag försöker ta 
busslinjer som inte är så fulla med folk, eller vänta tills det kommer en buss som har mer plats Det 
här med fulla bussar är ett problem fört mig när jag vill gå på något bibliotek – så länge de nu är 
öppna i dessa tider. Även på biblioteken är det nya och strikta regler för hur man får köa och var 
man får sitta. Normalt brukar jag tänka att det blir nog inte så lång väntetid trots allt. Så jag står 
kvar. Man kan ju alltid läsa en tidning under väntetiden. 

Man får ta en dag i sänder. Men man kan inte undgå att tänka på personer som man känner som 
har blivit sjuka. Och det i sin tur får en att tänka på liknande situationer så långt tillbaka i tiden när 
det varit liknande utbrott. Så vi får väl se hur det här utvecklar sig.          Erland berättade / Uno skrev 
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LEIF IHR BERÄTTAR OM SITT LIV I CORONATIDER
 

Leif Ihr berättar om sitt liv i Corona tider. 

I dessa Coronatider har jag blivit lite extra försiktig. Men inte totalt så att jag inte går 
ut alls eller tar mig till de ställen som jag tidigare besökt med stor glädje – både i 
Farsta där jag bor och till Västberga som jag ju dock måste ta två bussar för att ta mig 
till. Men bussen till Västberga från Farsta stannar ju just utanför Ny Gemenskaps 
lokaler - och det är ju mycket bra för mig. 

Under sommaren utnyttjade jag mycket möjligheten att det - nära där jag bor – finns 
en stor och trevlig gräsmatta. Dit har jag gått under hela sommartiden nästan varje 
dag. Där har jag satt mig på en av de befintliga trädgårdsstolarna som funnits där hela tiden. Viktigast har det 
varit att det inte regnar. Men nu sker ju bytet till vintertid denna oktober. Och igår såg jag att vaktmästaren höll 
på att ta bort trädgårdsmöblerna. Vintern är på väg. 

Hur har då corona (eller COVID19 som man ju också säger) påverkat mitt liv. Den allra största påverkan har varit 
att jag på hela året inte kunnat åka till min lilla sommarstuga i Småland som jag alltid annars gjort. Det har varit 
väldigt tråkigt. Jag har faktiskt inte vågat utsätta mig för hela resan till Småland. Och grannfrun som ser till 
stugan när jag inte är där har också hon kraftigt avrått mig att åka dit. Det blir nog hon som får ta hand om årets 
vinteräpplen eftersom jag inte kan åka dit. Men hon har inga egna äppelträd så då får det väl bli så 

Jag är ju dock 78 år gammal och är inte i allra bästa skick och därför har jag tidigare haft hemtjänst. Men det var 
ju så många olika kom och gick, så jag vill klara mig själv istället. Men jag ser så dåligt numera att jag bara kan 
läsa rubrikerna på tidnings affischerna – men inte texten under. En gång såg jag på rubriken ”Nästa år så 
kommer vi pensionärer få mer i pension”. Det lät ju verkligen intressant. Så jag bad någon som stod bredvid mig 
i affären att läsa lite mer av texten under rubriken. Men det tyckte han inte han behövde gära. ”Läs själv” var det 
han sa innan han snabbt avlägsnade sig. Det är bra att jag får hjälp av grannfrun som kan läsa viktig post jag får. 

Somliga dagar då det är bra väder så försöker jag gående med hjälp av min rullator ta mig till Farsta Centrum. De 
sex hundra metrarna kan jag då dela upp i fyra 150 meters delar. Och så vilar jag lite lutad mot rullatorn innan 
jag fortsätter. Det tar ungefär en halvtimme innan jag kommer fram. Långt att gå. Tungt att gå. Men jag har ju 
mitt uppskattade hjälp fordon – rullatorn. 

Ibland finns det en buss som händelsevis kommer. Då tar jag den. Väl i Farsta Centrum kan jag exempelvis gå till 
musik arrangemang. i Farsta kyrka. Det är uppskattat. Då det gäller att handla i affären så försöker jag göra det 
tidigt på morgonen kanske 07.20 eller så, eftersom det då inte är så mycket folk där. 

Ibland tar jag bussen från Farsta Centrum till Västberga - när det är öppet. Till Ny Gemenskap i Västberga åker 
jag för att träffa lite olika människor och folk i största allmänhet.  Hela resan dit kan kanske ta en timme. Jag är 
väl lite orolig för coronan på bussen, men försöker hålla avstånd från andra i bussen. Sen är det tiden som jag är 
på plats. Och så har jag en timme tillbaka hem. En sådan resa gör jag gärna både på fredagarna, lördagarna 
(ibland) och oftast på söndagarna. Det betyder mycket för mig. Därför känner jag stor tacksamhet för att det är 
öppet. Det kändes tungt när Västberga var stängt en hel månad på lördagar och söndagar under sommaren. Det 
visar bara hur viktigt det är för mig när det är öppet. Då slipper jag vara ensam. 

När jag är hemma lyssnar jag en hel del på radion Det gör jag ”nästan hela dygnet runt” säger Leif. Senast var det 
ett bra program på Naturmorgon. Temat handlade om stjärnhimlen (exv med kända stjärnbilder som 
Karlavagnen och andra) och att man kunde se det som att den ”avspeglade sig” i den biologiska världen. 
Exemplet som togs upp var vyn från stranden av en begränsad havsvik på Västkusten där det var fullt med små 
marina varelser kallade ”sju-stjärnor” i vattnet. Det var alltså en jämförelse mellan två olika ”stjärn himlar”. Den 
på den stora himmels sfären – och den i det lilla (nämligen viken med de biologiska” stjärnorna” på Västkusten). 
Jag är väl lite av en Allvetare och Allätare – kan jag tro. En gång i tiden när jag var mycket yngre bodde jag i 
Nynäshamn. Då var jag mycket intresserad av fotboll. Inte så att jag spelade med i laget som jag höll på. Men jag 
var oftast på läktaren när ”mitt” lag spelade. Och ibland åkte jag med laget när det var bortamatch - kanske även 
till Gotland. Men det var för länge sedan.                             Leif berättade/ Uno och Elisabeth skrev 
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VI MINNS PER GORDON LAGERVi minns Per Gordon Lager 

Per var nästan alltid med när något hände på Ny Gemenskap. 
Det kunde gälla Öppet hus, Jul- och Påsk-firande, Oftast 
lördagsluncher, Definitivt utflykter.  Han hade en stor bullrande 
trevlig närvaro när han kom med rullator och en massa grejor 
pålastade på den. Och på senare tider kompletterades det med 
hatten med fågelfjädern i. Ja han var en helt alldeles egen 
teaterföreställning när han kom. Och många vänner hade han i 
Ny Gemenskap. En hel del hade han med sig från gamla tider när 
han körde olika grejor i sin bil. Han hjälpte många att flytta och 
fixa, både i Stockholm och långt iväg till Småland. Han hade ett 
mycket stort kontaktnät som han ofta berättade om. 
 

Han var igång alla veckans dagar. Han 
var också flitig besökare till sina 
vänner på Vädurens servicehus och många andra ställen. Men han 
var engagerad nästan alla veckans dagar i Ny Gemenskaps 
verksamheter. Under helgerna var det Lunch i Gemenskap på 
lördagar och Söndagsöppethus på Västberga där han vid 
artistframträdandet alltid satt längst fram och när han gillade en 
låt speciellt mycket så tutade han med ett cykelhorn. Det var 
kören Gatans Röster på tisdagar, (där han var med från starten), 
samtalsgruppen i livsfrågor på Västberga, textilgruppen (om han 
hade någon knapp som skulle sys i), och konstgruppen på fredagar 
på Västberga där han var en flitig konstnär under många år. Det 
blev fina konstverk, som var med på den årliga vernissagen i juni 
och det var alltid intressant när han berättade om sina tavlor.  

Per pratade ofta om hur viktig tiden är, och om tidens gång och målade ofta tavlor med tidsmotiv 

Han hade alltid en historia att berätta, oftast från Småland. När vi 
hade berättarstunder under några år på söndagarna så var det så 
fascinerande att vilket ämne vi än pratade om så nog kom Per in på 
en händelse som utspelades i Småland. 
 
Han var inte en som lät sig stoppas av stora och små motgångar. 
Han var helt enkelt sådan som en verklig smålänning kan tänkas 
vara. Men hans dotter och många av oss andra har flera gånger 
sagt att det var skönt för honom att han dog innan Coronan kom 
för han hade nog inte klarat av alla restriktioner - och att hålla sig 
på avstånd till andra var inte hans grej. Och att isolera sig hemma 
skulle ha varit otänkbart för honom. Att träffa andra och prata och 
umgås med sina vänner och träffa nya gav honom livsluft. 
 
Ibland snackade han så mycket att man ibland fick be honom att försöka vara tyst en liten 
stund så att omgivningen fick vila öronen. Men sen blev det desto tystare och tomt när han 
plötsligt hade dött. Föreningen kommer aldrig att bli sig likt mera. Det känns som om han 
alltid varit här i Ny Gemenskap. 
                                         Uno och Elisabeth minns tacksamt och med stor värme en verklig vän  

 
”Så länge pirran kan gå” 

(Eller är det en rutchkana?) 
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VI MINNS ELIAS MARKEWÄRN
 

Vi minns Elias Markewärn 
 

En av de verkligt gamla Ny Gemenskaparna - nämligen Elias -har gått bort första veckan i december 2020. 
Han fyllde 70 år 2016 och i samband med det uppvaktade en hel grupp från Ny 
Gemenskap honom i hans lilla hus i Småland där han redan bott flera år. På 
bilden ser vi Elias på förstukvisten till sitt hus där han bodde året runt efter att 
ha lämnat Storstockholmsområdet flera år innan. Smålandslösningen var nog 
en bra lösning med tanke på Elias boende situation tidigare i livet. Men det 
fanns naturligtvis också en ensamhets sida i att bo mitt i skogen även om det 
var många djur som passerade hans trädgård.  Det fanns fortfarande ett sug 
efter Storstaden Stockholm där han ju hade sina djupaste rötter. Det 
spänningsfältet fick väl aldrig en final lösning.  
Vi – hans Stockholms vänner - kan dock konstatera att han under de allra 
senaste veckorna av sitt liv - och med betydande hjälp av sin familj i form av 
barn och deras familjer och andra – alldeles så här på slutet denna höst - hade 
lyckats få till en bra lösning som också inbegrep ett genomtänkt vård paket för olika krämpor som Elias hade 
dragits med under lång tid. Inte minst gäller det efterdyningarna av den svåra hjärtinfarkt han fick för länge 
sedan på en uteservering nära Kammakargatan i Stockholm.  

Långt innan detta hände hade han ju genom sitt engagemang för många människor och inte minst i föreningen 
Samhällets Styvbarn (vars medlemmar hade haft en liknande typ av svår barn och ungdomstid) fått vara med 
om att dela den offentliga statliga upprättelsen, med vidhängande skadestånd. Just dessa dagar när Elias gått 
bort är detta engagemang viktigt att lyfta fram eftersom han oavbrutet under så lång tid – inte minst under alla 
åren som mycket aktiv i Ny gemenskap på ”Kammis” (dvs vår dåvarande lokal på Kammakargatan 36) – alltid 
stod på de sämst ställdas sida. Det kunde vara gamla familjeproblem. Det kunde vara olyckliga 
meningsskiljaktligheter med rättsväsendet, upplevelser av orättvisa straff eller ”bara” vanlig svår fattigdom. 
Alltid var Elias där för dem som i likhet med honom själv hade en sådan bakgrund. Inte minst utövade han 
denna nyfikna uppmärksamhet gentemot olika människor som strömmade till vår lokal på Kammakargatan. Då 
stod Elias oftast ute på innergården och hälsade välkommen. Eller också stod han i köket tillsammans med de 
andra som gjorde ”knytmat” av det som folk dragit dit till öppet-hus kvällarna. Elias hjärta var alltid med dem 
som - med mer eller mindre personliga trassliga förhållanden - kom över gården till ”Kammis”. Och det gällde 
över många många år. Och nu är han borta. Med det går en inte oväsentlig del av det som en gång var Ny 
Gemenskap också i graven.                                                                                                    Uno Svedin 

Baba Elias, 
Mentor och vän. När jag tänker på dig tänker jag på kaffe och långa samtal, på dina nyfikna ögon och vilda 
historier. Med dig hade man aldrig tråkigt även om ämnena ofta var allvarsamma. Reflektioner över det som 
varit och storslagna planer. Du var engagerad som få, en begåvad konstnär vars teckningar balanserar mellan 
humor och mörker. Lika otämjda och samtidigt varmt närvarande som du. Du trollade med orden och fick dem 
att dansa över papper och bokpärmar. Socialpolitik och medmänsklighet var rubriker du ofta predikade under 
tider som du på många sätt tyckte gick åt fel håll. Men du la aldrig idealen på hyllan, utan de var ständigt där. 
Outtröttligt.  
För många år sen i Ny Gemenskaps lokaler på Kammakargatan ordnade vi närhetens kväll en gång i månaden. 
Du samlade alla möjliga gäster och det spelades gitarr och drogs historier. Jag minns det som väldigt fina 
stunder. Du var lysande då, som värd över en liten del av en trevligare värld.  
I vårt sista samtal bara några dagar innan du gav dig av lät du inspirerad. Du hade hopp och planer och vi 
skrattade mycket, skulle höras snart igen. Det lät som att du hade det bra. Och det tror jag du har. Att du reste, 
men inte till Indien denna gång. Och på andra sidan tänker jag mig att många väntar på att få ta emot 
dig. Håller med min syster när hon sa att hon var så glad att hon fått lära känna dig, och så ledsen för alla som 
inte fick det. So Long broder Elias! Tills vi ses igen 🖤🖤                                                                                    Miranda  

 

Vi minns Per Gordon Lager 

Per var nästan alltid med när något hände på Ny Gemenskap. 
Det kunde gälla Öppet hus, Jul- och Påsk-firande, Oftast 
lördagsluncher, Definitivt utflykter.  Han hade en stor bullrande 
trevlig närvaro när han kom med rullator och en massa grejor 
pålastade på den. Och på senare tider kompletterades det med 
hatten med fågelfjädern i. Ja han var en helt alldeles egen 
teaterföreställning när han kom. Och många vänner hade han i 
Ny Gemenskap. En hel del hade han med sig från gamla tider när 
han körde olika grejor i sin bil. Han hjälpte många att flytta och 
fixa, både i Stockholm och långt iväg till Småland. Han hade ett 
mycket stort kontaktnät som han ofta berättade om. 
 

Han var igång alla veckans dagar. Han 
var också flitig besökare till sina 
vänner på Vädurens servicehus och många andra ställen. Men han 
var engagerad nästan alla veckans dagar i Ny Gemenskaps 
verksamheter. Under helgerna var det Lunch i Gemenskap på 
lördagar och Söndagsöppethus på Västberga där han vid 
artistframträdandet alltid satt längst fram och när han gillade en 
låt speciellt mycket så tutade han med ett cykelhorn. Det var 
kören Gatans Röster på tisdagar, (där han var med från starten), 
samtalsgruppen i livsfrågor på Västberga, textilgruppen (om han 
hade någon knapp som skulle sys i), och konstgruppen på fredagar 
på Västberga där han var en flitig konstnär under många år. Det 
blev fina konstverk, som var med på den årliga vernissagen i juni 
och det var alltid intressant när han berättade om sina tavlor.  

Per pratade ofta om hur viktig tiden är, och om tidens gång och målade ofta tavlor med tidsmotiv 

Han hade alltid en historia att berätta, oftast från Småland. När vi 
hade berättarstunder under några år på söndagarna så var det så 
fascinerande att vilket ämne vi än pratade om så nog kom Per in på 
en händelse som utspelades i Småland. 
 
Han var inte en som lät sig stoppas av stora och små motgångar. 
Han var helt enkelt sådan som en verklig smålänning kan tänkas 
vara. Men hans dotter och många av oss andra har flera gånger 
sagt att det var skönt för honom att han dog innan Coronan kom 
för han hade nog inte klarat av alla restriktioner - och att hålla sig 
på avstånd till andra var inte hans grej. Och att isolera sig hemma 
skulle ha varit otänkbart för honom. Att träffa andra och prata och 
umgås med sina vänner och träffa nya gav honom livsluft. 
 
Ibland snackade han så mycket att man ibland fick be honom att försöka vara tyst en liten 
stund så att omgivningen fick vila öronen. Men sen blev det desto tystare och tomt när han 
plötsligt hade dött. Föreningen kommer aldrig att bli sig likt mera. Det känns som om han 
alltid varit här i Ny Gemenskap. 
                                         Uno och Elisabeth minns tacksamt och med stor värme en verklig vän  

 
”Så länge pirran kan gå” 

(Eller är det en rutchkana?) 
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Vi minns Lars-Åke Lundberg 

 

 

Prästen, trubaduren och författaren Lars-Åke Lundberg är död (1935 – 2020). Han var en stor 
vän av Ny Gemenskap och var ofta en kär gäst på våra öppet hus och gladde besökarna med 
sina sånger och texter.  

Redan 1968 – Ny Gemenskaps födelseår – deltog han i den julhandelsdemonstration i 
Stockholm med ca 2000 deltagare som föregick den första Alternativa julen i landet. Han 
ryckte ofta in till försvar för Ny Gemenskap när föreningen var ute i blåsväder. Och hur ofta 
använde vi oss inte av hans komponerade sånger som ”Vi sätter oss i ringen och tar varann i 
hand” eller ”Guds kärlek är som stranden och som gräset” när vi träffades på Söder eller på 
Kammis. 

Lars-Åke ledde också en tid s.k. jazzgudstjänster i Gustav Vasakyrkan vid Odenplan, där 
kollekten gick till Ny Gemenskap och många av våra besökare fick där sina första 
erfarenheter av att gå i kyrkan. 

Han engagerade sig i flera av Ny Gemenskaps hemlösa vänner som han tog under sina 
vingars skugga under många, många år. Han hade ett varmt hjärta för de som inte hade det 
så lätt här i livet och blev mycket delaktig i det arbete som gjordes av Ny Gemenskap alltifrån 
starten 1968. 

Hans sånger och psalmer kommer alltid att leva kvar – inte bara som ett starkt minne av 
honom – utan framför allt genom att de kommer att sjungas länge efter hans bortgång – 
både i våra kyrkor och på Ny Gemenskap. Han representerade med sin person själva kärnan 
av Ny Gemenskaps värdegrund. Han såg de svaga, sköra, utsatta och ensamma skikten (som 
vi ju alla på olika sätt är bärare av) i de människor som kom till Ny Gemenskaps öppet hus 
verksamheter. 

Nu får han fortsätta att sjunga och spela – men i en annan 
tillvaro – där mörker, sorg och ensamhet inte längre finns. 
Vi önskar dig Guds frid och fred och tackar för alla goda år 
vi fick dela med dig Lars-Åke. 

 

                                                               Hans-Erik Lindström 

 

VI MINNS LARS-ÅKE LUNDBERG



PSALM 289 – GUDS KÄRLEK ÄR SOM STRANDEN
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Psalm 289 – Guds kärlek är som stranden 
 
Musik: Lars Åke Lundberg 
Text: Anders Frostenson 

GGuuddss  kkäärrlleekk  äärr  ssoomm  ssttrraannddeenn  oocchh  ssoomm  ggrräässeett,,  
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                            126 30 Hägersten                                                                                            Blogg       http://pangnyheter.tumblr.com 
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             Adressetikett 

Avsändare: 
Ny Gemenskap 
Västberga Gårdsv. 30 
126 30 Hägersten 
 

Frimärke 
 
 
 

  

 

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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Ny Gemenskap Västberga Gård  i   

                      Västberga Gårdsväg 30  
     Från L i l jeholmen el ler  Farsta  går  var je dag buss 165 t i l l   
     Dr ivhju lsvägen.E l ler  mån-fred buss 145 f rån L i l jeholmen.  

Pga den långvariga Coronaperioden har våra exakta tider och verksamhet varierat 
beroende på samhällets rekommendationer. Öppet tider och rutiner kommer även 
framåt i  t iden och förmodligen även under våren 2021 att kontinuerligt förändras 
alltefter situationens behov och riktl injer. Formen för verksamheten har varierat 
och kan ändras vid behov. V issa perioder kan enbart lunchlådor avhämtas utanför, 
andra perioder släpps det bara in några personer samtidigt 
Västberga har som regel någon fo rm av verksamhet 7 dagar/vecka under perioden 
sept-maj. (Under perioden juni -aug kan andra tider bli aktuella ).        
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Tillsammans med andra aktörer har Ny Gemenskap flera verksamheter 

Kafé i gemenskap Måndag-Fredag kl. 9-12 
Beroende på den aktuella Coronasituationen avgörs om serveringen sker utomhus  

eller man öppnar kaféerna för ett begränsat antal besökare eller öppna dem helt igen. 

 
   

Ny Gemenskap har bytt det gamla rundbreven till  
”GemenskapsNytt”  

Där finns det alltid aktuell information om tider för våra verksamheter   
GemenskapsNytt finns dels som en egen Facebooksida  

men kan även hämtas utskriven på papper på Kafeerna och på Västberga  
Man kan även hämta intressant relevant information på vår hemsida www.nygemenskap.org 

Vill du ha GemenskapsNytt med e-post eller få annan information eller bli volontär,  
eller skänka kläder eller pengar Meila till info@nygemenskap.org 

 
 

Kafé Norrmalm 
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T-bana Rådmansg 

Kafé Östermalm 
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Östermalmsg 69 
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Kafé Söder 
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Kafé Vällingby 
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T-bana Vällingby 
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