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Vi möter ”ett annat sverige” 

Vi vill se 
och hjälpa dem 

som ingen 
annan ser!

Franciskushjälpens stadgar säger att 
vi skall värna det mänskliga 

livet i alla dess skeden

…som mitt i livets fattigdom…
 

Vi vill på detta sätt tydliggöra den fattigdom vi upplever bland 
hemlösa, pensionärer, barn och barnfamiljer här i vårt rika 
välmående land. 
Franciskushjälpen drivs enbart av volontärer, "vi har inga statliga 
eller kommunala bidrag” men däremot finns ett brinnande 
intresse för att göra skillnad för utsatta personer. 
Det finns engagerade volontärer som hämtar mat och bröd från 
olika Icaaffärer och restauranger runt om i västra Götaland. Två 
personer åker runt alla dagar i veckan utom söndag och hämtar 
mat. Denna mat vi får, försöker vi dela ut till de fattiga familjer vi 
har kontakt med, och de blir bara fler och fler för varje vecka. 
Detta är ett tidskrävande arbete som utförs av volontärer. Det åks 
runt på stadens gator och torg för utdelning av allt det skänkta. Vi 
är glada så länge vår så kallade ”Frassebil” håller. En stilla bön 
att den håller ett tag till. Vi har dessutom ett antal frysar i vår

1.1.

nya lokal som alltid är välfyllda av skänkt mat. Det 
går åt en hel del till vårt soppkök på lördags-
kvällarna som våra unga volontärer sköter om. 
Soppan går åt fort som ögat, den görs fortfarande 
av våra härligt glada brasilianska kvinnor, där 
ligger våra ”kändiskockar" i lä. 


Fortsätter på sidan 2.
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Detta enligt våra hemlösa. Ett par 
hundra smörgåsar går det åt på denna 
kväll plus kaffe, te och ibland hembakt 
kaka. Några av volontärerna brukar gå 
runt i staden medan soppköket ställs i 
ordning. De söker upp hemlösa plus att 
de bistår ungdomar som kan vara 
överförfriskade av alkohol eller andra 
droger. Ibland körs dessa unga till 
tillnyktringsenheten. De lättare över-
förfriskade unga brukar vara lätta 
att övertala att ta emot ”gratisskjuts” 
hem. Då vi varken har statliga eller 
kommunala bidrag är vi så tacksamma 
för allt som skänks till Franciskushjälpen 
genom olika donationer, såsom mat, 

pengagåvor, barnsaker och barnkläder. 
Tackar gör vi även volontären som 
skriver och gör dessa utskick, så 
att alla som vill får ta del av våra små 
insatser för en bättre värld. Vi tackar alla 
förebedjare, volontärer, massor av Ica- 
butiker, restauranger, en däckfirma och 
privata gåvogivare. 
Ett varmt tack till våra kära läsare för ert 
engagemang och era gåvor, utan dessa 
gåvor hade Franciskushjälpen inte 
kunnat gjort allt vi tillsammans gör idag . 

Tusen tack alla som 
gör det möjligt!

Berättelsen fortsätter från sidan 1.-värna det                      
mänskliga livet i 
alla dess skeden 
…SOM I LIVETS SLUTSKEDE… 

EN VOLONTÄRDAG PÅ ETT ÄLDREBOENDE 

”För	  utsatta	  är	  dessa	  människor,	  
som	  vi	  har	  på	  våra	  äldreboenden,	  
det	  är	  det	  ingen	  tvekan	  om,	  de	  är	  
helt	  beroende	  av	  oss	  runt	  omkring”. 
Tack	  Ole	  du	  tillför	  mitt	  liv	  mening!	  

	   	   	  	  	  	  	  	  Volontär	  

Franciskushjälpen har blivit ombedd sedan en 
tid tillbaka att göra regelbundna besök på ett av 
de äldreboenden som finns i vårt land. Det är 
anhöriga, men främst personal som bett om 
vårt engagemang för de äldre som sällan eller 
aldrig får besök. Detta har resulterat i att en av 
våra volontärer firar julafton på ett äldreboende 
varje år. Det har blivit mycket uppskattat av 

boende, personal och anhöriga. Varje vecka har 
vi en gemensam sångtimma med de gamla. 

Här är en liten berättelse om vad som hände 
vid ett av dessa möten. Det bor åtta mer eller 
mindre dementa underbara personer på en 
avdelning, alla är olika med sina egna behov. 
Men en sak har sammanfört dessa personer 
det är sång utan ackompanjemang. Vi sjunger 
alltså efter maten till kaffe och glass. I sann-
ingens namn är det inte så många som   

sjunger med, men det klappas och stampas i 
golv och i bord, så alla hänger med, på ett eller 
annat sätt. Här bor det en finsk gammal man 
som enbart är uppe till måltiden mitt på dagen. 
I övrigt så pratar han inte utan kommunicerar 
via ”skrik”. Underbara Ole som vi kan kalla 
honom, har bott på detta boende i 3 1/2 år och 
aldrig haft något besök. 

En dag när jag sitter och sjunger för alla, så 
tittar Ole upp och ser mig rakt in i ögonen och 
ler när jag sjunger, jag ser att han uppskattar 
det. Detta är inte vanligt när det gäller Ole, han 
brukar bara titta ner i bordet och inte reagera på 
varken tilltal eller sång. Men just denna gång 
blev det en märklig reaktion på Ole, helt 
plötsligt började han tala. Märk väl att ingen 
personal har hört honom prata på de år han 
bott där. Nu berättar Ole om när han var skogs-
huggare i Finland och att han kom till Göteborg 
1945, och på Vauxhall en känd dans- och 
jazzklubb på 1940-50 talet, här träffade han sin 
blivande fru som han var så fäst vid. Talet var 
rent och klart, personal och vi volontärer blev 
förstummade, efter en liten stund så avbröt Ole 
sin berättelse och tittade ner i bordet igen. Efter 
denna märkliga händelse så har inte Ole talat 
mer vad vi vet, men varje gång vi har vår 
sångstund så tittar han mig i ögonen när jag 
sjunger. Ibland undrar jag vem som hjälper 
vem, dessa stunder ger säkert mig som 
volontär mer glädje än de som är gamla och 
utsatta. För utsatta är dessa gamla på våra 
äldreboenden det är det ingen tvekan om, 
dom är helt beroende av oss runt omkring.
 
Tack Ole ock ni andra, ni tillför mitt 
liv mening! 

”Skratt	  och	  glädje	  tycks	  Dinnas	  	  
i	  överDlöd	  när	  man	  gör	  något	  
gemensamt	  och	  bryter	  tristessen”	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Volontär	  
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CAFÉ FRANC VOLONTÄRER BOENDESTÖD FÄLTARBETE BARN

Utbildning
Under våren 
startar en ny 
utbildning för 
våra volontära  
aspiranter.

Många barn
Under året har 
vi haft ett 
boendestöd för 
flera barn med 
familjer.

Många utanför
Dem vi möter i 
fältarbetet 
saknar det 
mest elemen-
tära som t ex 
mat.

Barnens rätt
Gå in på vår 
facebooks sida 
FN’s barn-
konvention
och ”gilla” 
sidan.

Vi har under åren som Franciskushjälpen 
funnits träffat många kvinnor som haft det 
jobbigt med svåra ställningstaganden inför 
framtiden. Många av dessa har vi bistått på 
olika sätt, det kan handla om när en kvinna 
har varit människohandlad och blivit våldtagen 
och genom detta har blivit gravid. Det kan 
vara svåra beslut att ensam gå igenom, därför 
vill vi skapa en nära relation inom 
Franciskushjälpen. Vi har många och långa 
samtal med kvinnan i fråga och finns 
närvarande under graviditeten och 
förlossningen men även efter densamma. 
Givetvis ser detta hjälparbete väldigt olika ut 
beroende på vad individen behöver hjälp med. 
Men ett av de största och svåraste 
ställningstagandena kan vara om barnet skall 
behållas. Vi brukar gå igenom kvinnans 
livssituation och de flesta har de inget nätverk 
efter att de fött sitt barn. Vi vill även finnas 
behjälpliga efter graviditeten för vår erfarenhet 
är att då börjar ensamhetskänslan för modern 
att infinna sig, då behövs relationen. Vi kan 
också vara med och ordna det praktiska med 

barnvagn, säng m.m. Detta har resulterat i att i 
dagsläget har vi 12 barn och deras mammor 
som vi på olika sätt bistår det är fantastiskt att 
få följa dessa små liv. Vi har funnit att det är 
lättare att ta ett beslut om att ett barn skall få 
födas, om man har god hjälp och bra stöd 
även efter förlossningen.
De flesta kvinnor klarar detta galant själva, 
med hjälp då och då. Andra behöver mycket 
hjälp, i dagsläget arbetar vi extra mycket med 
tre av barnen och deras mammor. Det kan 
handla om sjukhusbesök, kontakt med BUP, 
barnavårdscentraler och kontakt med skolor. 
Ett av de barn som fötts under Franciskus-
hjälpens tid är handikappat, så denna lilla tjej 
som nu börjat skolan kommer vi att få äran att 
följa ännu en lång tid. De andra små liven är 
pigga och krya, vi har också kontakt med det 
tvillingpar som föddes för några år sedan hos 
oss när modern bodde i Franciskushjälpens 
lokaler. Dessa två små flickor är nu tillbaka i 
sin mors hemland Rumänien och mår väl 
enligt regelbunden kontakt med modern. 

DE OFÖDDA OCH FÖDDA BARNENS RÄTTIGHETER TILL ETT FULLVÄRDIGT LIV   
…SOM I LIVETS BÖRJAN… 



[� ]4

Biskopen firar en Mässa  
för Sveriges hemlösa. 
Under det nya kyrkoåret 2015 börjar 
också, ”tyvärr”, vårt jubileumsår.


Naturligtvis hade vi hoppats på att vi 
skulle vara överflödiga. Verkligheten 
är tyvärr en annan. Vi känner oss mer 

behövda än någonsin! Därför tänker 
vi försöka använda detta tillfälle för 
att förbättra och inspirera både våra 
volontärer och bidragsgivare till ett 
ännu bättre och välsignat arbete i vår 
Påve Franciskus anda!


Ett annat Sverige. 
Bland annat vill vi under denna tid 
vara extra nära våra utsatta bröder 
och systrar för att ännu bättre förstå 
deras situation och därigenom bättre 
kunna hjälpa och uppmärksamma de 
situationer de lever i. Det behövs 
både barmhärtighet, bön och 
kunskap. Kristi Kärlek lämnar oss 
inget val!


Ny rapport om hemlöshet. 
Länstyrelsen har kommit ut med en 
ny hemlöshetsrapport. Vi kommer att 
lägga den på vår hemsida för den 
som är intresserad. Även en rapport 
om Människohandel.


NYHETER I KORTHET... 
Att jobba som volontär, arbeta ideellt, kan det löna sig? Kan 
det vara givande?

Så här når du oss: 
Kontaktpersoner:


Ordförande: 
Thomas Behre

Mobil 0738-71 03 72

Volontäransvariga: 
Mobil 0702-81 10 88


E-post: 

info@franciskushjalpen.se

Hemsida: 
www.franciskushjalpen.se

Gåvor: 
Plusgiro: 45 12 38-0 
Bankgiro: 5118-5734  

SVENSKA  
FRANCISKUSHJÄLPEN 
Vegagatan 29 B 
413 11 Göteborg 
Sweden 

Vad 
tycker och 
tänker våra 
volontärer?  

SNART STARTAR VÅRT   10-ÅRS  JUBILEUM ! 

Hemlöshet  
– en fråga om bostäder
Slutrapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag 2012–2014

Det kan vara slitigt, kallt, regnigt, tungt, smutsigt, att 
förbereda ett soppkök tar minst 2 timmar, soppkok, 26 
liter tunga kantiner, 6 st. pumptermosar med kaffe o 
the, 3-4 stora lådor med färdiggjorda smörgåsar!
Att promenera i ur och skur på omöjliga platser, i 
tunnlar, skogsdungar m.m. och fältarbeta, att se alla 
unga människohandlade, misshandlade flickor/pojkar,  
och veta att om jag närmar mig kan en människo-
handlare se det och det blir mer slag, hur gör jag!
Att köra fulla och påtända till tillnyktring och försöka 
ge dom lite kärlek och omsorg. Kan va svårt att nå 
dom, i deras tillstånd!
Att få höra att nu har den och den dött, så mycket 
sorg!
Varför gör vi då detta, utan ersättning?
Jo, jag får distans till mina egna problem, som kanske 
inte ter sig så stora, jämfört med hemlösa, uteliggare, 
människohandlade, tiggare m.m.                             

Jag får ett trött leende, en blöt kram
 i regnet i soppköket, några säger tack,tack, 
Gud välsigne er. Detta är den enda ersättning 
jag behöver.
Jag känner stor tacksamhet för min lägenhet, 
säng, toalett och kylskåp när jag kommer hem!
När kan dessa utsatta människor komma hem?
Jag får känna mig behövd, i en liten bit av världen!
Det är verkligen saligare att ge än att få!!

Gud ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra
Mod att förändra det jag kan
Förstånd att inse skillnaden!!

Berit volontär sen år 2006, 
still going on, med det jag kan!
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