
UTSATTHETEN ÖKAR. SEX SÄTT 
ATT GÖRA SKILLNAD. PÅ RIKTIGT!

Aldrig förr har behovet av mat, 
medmänsklighet och konkreta 
insatser varit större. Ny Gemenskap 
har stöttat socialt utsatta i mer än 
50 år och kommer fortsätta så 
länge det behövs. Vill du också göra 
skillnad  på riktigt? Gör det med 
Ny Gemenskap.

Vi gör skillnad. Varje dag. Året runt.
Varje vardag möter vi 400-500 
människor med gratis mat och värdigt 
bemötande. Alla, oavsett bakgrund, är 
välkomna. Hos Ny Gemenskap kan man 
få mat, värme och vila. Här finns 
vägledning och lotsning ut ur sin utsatta 
situation. Vi är religiöst och politiskt 
oberoende men samarbetar med 
många aktörer bl.a.församlingar i 
Stockholm. Så här kan du göra skillnad:

1. Skänk en slant
SWISH: 90 05 331
200:- räcker till 15 portioner frukost. 
Varje dag serverar vi 400-500 portioner 
till behövande. Minst. Dina pengar gör 
stor skillnad. På riktigt. 

2. Bli medlem
Medlemskapet kostar i nuläget 
ingenting men som medlem visar du ditt 
engagemang och kan vara med och 
påverka vår utveckling. Dessutom får du 
löpande information m.m. Maila 
info@nygemenskap.org

3. Bli månadsgivare
Plusgiro 90 05 33-1
Som månadsgivare bygger du trygghet i 
verksamheten. Vårt 90-konto är din 
garanti för att ditt bidrag gör nytta i 
praktiken och att pengarna går till de 
behövande. Varje dag.

4. Bli sponsor
Genom att bli sponsor eller stöttepelare 
får du en chans att göra skillnad på 
riktigt. Vi har fler olika typer av paket 
beroende på dina önskningar.
Maila oss på info@nygemenskap.org

5. Bli volontär
Ny Gemenskap är en ideell förening som 
består av ett 20-tal anställda och ett
stort antal volontärer. Vill du också 
hjälpa? Hör av dig till
info@nygemenskap.org

6. Bjud på dig själv
Ny Gemenskap ger både kroppen och 
själen näring och hopp. Musik, kultur och 
gemensamma upplevelser gör att vi 
kommer närmare varandra och bygger
gemenskap. Både kända och mindre
kända artister har bjudit på sig själva hos 
Ny Gemenskap. Vill du bidra? 
info@nygemenskap.org

www.nygemenskap.org


