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Vi vill se 
och hjälpa dem 

som ingen 
annan ser!

Vår Påve Franciskus säger:  
”You pray for the hungry. Then you feed 
them. This is how prayer works.”

Detta jubelår ger 
oss möjlighet att 
förvandla ord till 
handling. Att låta 
bön och handling 
bli ett!  
Att lära av det vi gjort. Det     
är svårt att se tillbaka och 
sammanfatta 10 år med så 
många möten och händelser.  

I vårt nästa nummer kommer 
insamlingsresultat, antal 
nerlagda volontärtimmar 
och andra särskilda 
händelser att redovisas. 

Detta kommer att redovisas 
en starkt förkortad ”10 års-
redovisning”, sammanställd 
för att vi skall förstå vart 
dessa 10 år tog vägen. 

Under åren har många starka 
och händelserika möten skett. 
det är svårt att peka på en 
händelse eller ett möte som 
skulle vara starkare än något 
annat, men möten med alla 
barn i en situation av 
hemlöshet lämnar aldrig 
minnet. Det kan vara en av 
anledningarna till att vi 
framöver vill satsa särskilt på 
denna utsatta grupp. Särskilt 
då vi hos myndigheter får en 
känsla av att, ”syns vi inte så 
finns vi inte”. Det vill vi ändra 
på.

Anonym volontär

10 ÅRS JUBILEUM 2016



I början av vårt arbete med de första grupperna romer som 
kom till Meros Camping var vi nere i Rumänien för att förstå 
deras situation där. Vi var chockerade över deras situation.
I ett av de områden vi besökte var 
romerna tilldelade ett område som 
ingen annan kunde använda, det var 
en nerlagd soptipp, ja barnen lekte 
bland soporna. Den mat som hade 
funnits bland soporna var slut och 
man svalt. Då ringde Franciskus-
hjälpens medarbetare till oss i Sverige 
så vi kunde sända ner pengar för akut 
matinköp.

Matutdelning 2006, i Rumänien

Matutdelning 2016, i Sverige

Från våra volontärer 
på facebook: 

Oscar Tobin
till
Svenska Franciskushjälpen
Så var 2016 första soppkök 
avklarat. När vi slirade in till 
Brunnsparken i snöyran stod ett 
stort gäng stammisar och 
väntade på oss. Vi var helt klart 
efterlängtade och alla verkade 
ha haft stenkoll på när vi skulle 
återvända. Dock väldigt få 
tiggare, vilket kanske var väntat. 
Hoppas de hittar tillbaka till oss 
snart! All soppa tog slut och 
nästan alla mackor och 
förvånansvärt mycket bröd 
dessutom! Vi var ute och delade 
ut bröd i nordstan och centralen 
där det var tjockt med folk. Trots 
ymnigt snöande var alla på gott 
humör under kvällen och allt 
förflöt i den gemytliga stämning 
vi vant oss vid.
              Vi ses nästa vecka!

https://www.facebook.com/oscartobin?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/?fref=nf
https://www.facebook.com/oscartobin?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/?fref=nf


Från våra volontärer 
på facebook: 

Oscar Tobin
den 30 januari kl 23:14
Svenska Franciskushjälpen
den 19 september
Hej
Bra fart i dag, vi var ett härligt 
gäng som bredde mackor och 
fixade fikabröd till kvällen. 
Dagen till ära fanns det också 
choklad i form av smoothie roll 
med smak av banan och mango. 
Smaken delade folk i två läger 
men den mottogs varmt nere i 
brunnsparken. Regn, snö och 
blåst gjorde det till en kylig kväll 
men gästerna var på strålande 
humör och det var stor 
tacksamhet och glädje hos alla. 
Det var ganska bra tryck under 
kvällen och alla som kom fick 
äta så mycket de ville. Vi hade 
många kassar med bröd som 
delades ut. Förvåning och 
glädjen hos gästerna när de 
insåg att de fick en hel påse 
med bröd var fin. Många tog 
fikabröd och mackor men med 
de mängderna vi hade med oss 
blev det lite över. Vi vände 
tillbaka frusna men glada.
Glöm inte volontärträff nästa 
vecka!
Ha de fint      Swish är ett relativt nytt och enkelt 

sätt att ge en gåva när man ser eller 
läser om något som känns viktigt ”ta 
telefon och swisha” en gåva.

En enkel utmaning till alla våra Församlingar: 
Tag med en ”offergåva” till söndagsmässan

Vi hoppas kunna komma igång med ett nytt 
”gåvokoncept”  -  Care in box  -

Hjälp din vän att hjälpa! Att köpa en present till en vän eller någon i familjen 
kan vara svårt. Då kan du köpa en gåva ”från dem till en behövande” med 
andra ord hjälp din vän att hjälpa. I kartongen finns ett gåvobevis med text 
och bild på vad och hur din väns gåva hjälpt en utsatt medmänniska. Detta 
lite spännande koncept är framtaget av unga elever vid Lysekils Folkhög-
skola och är från början deras elevarbete i ämnet ”starta företag”.

Under en vinterresa med vår gamla husbil i Spanien var det som en självklarhet 
att till mässan på söndag förmiddag eller kväll hade många besökare med sig 
papperskassar som man ställde nedanför altaret. Efter mässan välsignade 
prästen kassarna. Naturligtvis blev vi nyfikna och undrade vad detta var som så 
många hade med sig. Det var matkassar! Kassar med barnmat, pasta blöjor, 
olja och konserver, mm. Dessa delades under veckan ut till fattiga familjer och 
migranter. Enkelt och praktiskt!

Swish en enkel form av att ”ge en gåva”. 
(Dessutom fungerar naturligtvis som vanligt våra post & bankgiro)

Vårt Swish 
nummer är:

123 032 1307

Kassar 
med mat 
och 
hygienart. 
för under 
150 kr st

https://www.facebook.com/oscartobin?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/permalink/10153589147504335/
https://www.facebook.com/groups/313237044334/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/permalink/10153344444019335/
https://www.facebook.com/oscartobin?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/permalink/10153589147504335/
https://www.facebook.com/groups/313237044334/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/permalink/10153344444019335/
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Sökandet	e*er	bä.re	lokaler	
Sökandet	e*er	en	bä.re	eller	
komple.erande	lokal	fortsä.er.	Dock	
håller	vi	på	a.	även	förbä.ra	de	
nuvarande	lokalerna	med	t	ex	e.	
litet	kapell.	

Fram3dsgrupp	nu	uppstartad	
Det	är	e.	särskilt	fokus	på	barn	som	
är	gruppens	prioritet.	Från	det	
ofödda	barnet	@ll	det	hemlösa	
barnet	upp	@ll	myndig	ålder.	

Hemsidan	är	nu	färdig	
Hemsidan	är	helt	ny	och	färdig-
konstruerad	och	fungerar	@ll-
sammans	med	våra	andra	medier.	

Intensivare	Fältarbete	startar	
I	samband	med	den	nya	volontär-
utbildningen	tar	det	uppsökande	
fältarbetet	e.	kliv	framåt.	

En	ny	fältarbetsbil	har	blivit	e.	
prioriterat	önskemål	
Den	nuvarande	bilen	har	vi	ha*	i	9	år	
och	den	har	gå.	en	bra	bit	över	
20.000	mil	och	var	nästan	ny	när	vi	
anskaffade	den,	men	den	har	kämpat	
och	är	nu	mycket	sliten.	
Bilen	är	vik@g	både	i	det	uppsökande	
arbetet	och	när	vi	delar	ut	mat	samt	
då	vi	har	soppkök	på	stan.	

Varje	barn	är	en	ska.	
Vi	vill	a.	vårt	arbete	a.	värna	om	
livets	okränkbarhet	och	stora	värde		
i	alla	dess	skeden	skall	prioriteras	i	
fram@dsgruppen.	

Barn	och	ungdomar	i	hemlöshet	
Vi	har	e.	vilande	projekt	om	barn	
och	ungdomar	i	hemlöshet	som	inte	
poli@ker	ville	se	eller	höra	talas	om,	
då	det	då	var	e.	”osynligt”	problem.	
Nu	har	skriverierna	runt	de.a	gjort	
a.	det	för	myndigheter	är	svårt	a.	
förneka	sanningen	i	problema@ken.	
Vi	startar	därför	upp	en	”vilande”	
ansökan	där	vi	ha*	hjälp	av	
ak@viteter	på	området.	

VI STARTAR FLERA AKTIVITETER UNDER 10 ÅRS JUBILEET 

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. 
Vi gör i det här landet, och i vår Kyrka, mycket för att lindra nöden i världen, men 
det finns en gräns som vi i princip aldrig passerar. Det får inte göra för ont. Det får 
inte bli för farligt. Vi får inte tappa kontrollen över konsekvenserna för oss själva 
och våra närmaste. Och varför inte det? 
Kampen mot ondskan måste få göra ont. Kampen mot fattigdomen måste få 
kosta på. Kampen för andras människovärde måste få innebära att vårt eget 

”överlägsna” värde ifrågasätts. Religiös förföljelse finns nästan inte i Sverige. Däremot har det länge 
funnits ett stadigt tryck att skilja mellan religionsutövande och vardagsliv, och att inte blanda ihop 
religion och politik.
Det bästa sättet att främja ondskan, är att passivisera alla goda krafter. Det bästa sättet att tjäna 
djävulen, är att göra dem som försöker tjäna Herren introverta, och lura dem att lämna fältet fritt för 
girighet och själviskhet i verkligheten – i samhället, medan tjänandet av det gudomliga sker i 
avskildhet. Tron måste få synas. Tro och handling måste vara ett!
”You pray for the hungry. Then you feed them. This is how prayer works.”

	 	 	 	 	                        Thomas Behre, ordförande

Så här når du oss: 
Kontaktpersoner: 
Ordförande: 
Thomas Behre 
Mobil 0738-71 03 72 

Volontäransvariga: 
mobil 0736-36 43 94 

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	

Tel. 0738-71 03 72 
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