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GE EN JULGÅVA SOM VARAR,
VI GARANTERAR ATT STÖDET NÅR FRAM

Du kan också ge en gåva eller bli
månadsgivare via Plusgiro 900533-1
Som månadsgivare bygger du trygghet i verksam-
heten. Vårt 90-konto är din garanti för att ditt
bidrag gör nytta i praktiken och att pengarna går
till de behövande. Varje dag.

När julen är över kommer behovet
av medmänsklighet fortfarande vara
stort. Och det växer. Ny Gemenskap
har stöttat socialt utsatta i mer än 50 år
och vi garanterar att stödet når fram.
Varje dag! Ge en julgåva som varar.

Visste du detta om Ny Gemenskap?
Ny Gemenskap är en ideell förening som grundades
1968 med visionen att det inte ska finnas hemlösa
eller utsatta. Tyvärr går det åt fel håll.

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, kläder och vila. Här finns väg-
ledning och lotsning ut ur sin utsatta situation. Vi
är religiöst och politiskt oberoende men samarbetar
med fler aktörer, bl.a. församlingar i Stockholm.

Västberga Gård är vårt huvudkontor
Idag finns vi på sex platser
runtom i Stockholm. Västberga
Gård är vårt huvudkontor. Här
serveras frukost och luncher.
Här finns dagverksamhet,
aktiviteter, dusch, tvättstuga
och evenemang. Vi har artister
som underhåller, det finns
bingo, textil- och konstgrupp och olika studiecirklar.
När det är varmare brukar vi arrangera olika festlig-
heter i den fina trädgården. Och mycket mer.

Medmänsklighet i praktiken.
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Välkommen till Ny Gemenskap precis som du är. Alla möts med respekt och hopp. Vi erbjuder
mat, värme och stöd. Det vi kallar medmänsklighet i praktiken. Här kan du läsa mer om oss.

Vi har fem kaféer runt
om i Stockholm
Ny Gemenskap har ett 20-tal
anställda och ett stort antal
volontärer. Det är ryggraden i
organisationen.Till våra ka-
féer är alla välkomna, precis
som man är. Alla kaféer erbju-
der frukost eller fika. En del 
erbjuder lunch- eller matkassar.
De flesta kaféerna har blandade
typer av aktiviteter och samlingar.
Våra olika kaféer är idag:

KAFÉ SÖDERMALM, samarbetar med Söders
Kristna råd i Söderhöjdskyrkan. Adressen är
Blecktornsgränd 13, ett stenkast från Mariatorget.

KAFÉ NORRMALM, samarbetar med Baptistför-  
samlingen Korskyrkan i Stockholm. Adressen är
BirgerJarlsgatan 66B, T-bana Rådmansgatan.
KAFÉ ÖSTERMALM, samarbetar här med 
Frälsningsarmén Templet. Adressen är Öster

m        malmsgatan 69, T-bana Stadion.
KAFÉ VÄLLINGBY, samarbetar med Västerorts 
Församling i Västerorts-
kyrkan. Adressen är 
Solursgränd 2, Vällingby.

KAFÉ KUNGSHOLMEN, är
ett eftermiddagskafé öppet
måndag, onsdag och fredag.
Ett samarbete med Öppna 
Dörren. Adressen är John
Ericssonsgatan 11. T-bana är
Fridhemsplan eller Rådhuset.

Scanna QR-koden eller 
Swisha till 900 5331
200:- räcker till 15 portioner frukost. Varje dag 
serverar vi 400-500 portioner till behövande. Minst.
Dina pengar gör stor skillnad. På riktigt. Vi finns när
behovet är som störst. Året runt. 


