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Andlig vård i en sluten värld 

Vi vill se 
och hjälpa dem 

som ingen 
annan ser!

Andlig vård i kriminalvården, 
på anstalten och häktet i Halmstad 

Gud är kärlek,  
kärlek i sanning  
och allt vi gör  
skall motiveras  
av kärleken!  
Låt kärleken springa fram 
som en outsinlig källa,     
så djup och så rik             
att den räcker,               
både för oss                    
och för vår nästa. 

Alla har rätt att utöva sin religion på anstalt eller på  
häkte oavsett vilken tro man bekänner sig till. 

Det finns ca 150 präster/pastorer/diakoner och imamer 

som arbetar vid olika anstalter och häkten i Sverige.

Deras uppdrag är: Själavårdssamtal/enskilda samtal. 

Leda samtalsgrupper. Gudstjänster. Vara stöd för intagna 

och för personal.

På varje anstalt/häkte finns en lokal nämnd för andlig vård, 
Nämnden för Andlig Vård, NAV. 

En av dessa är Franciskushjälpens medarbetare diakonen 

Per-Anders Österberg som arbetat med detta sedan slutet 

av 2016.

För honom har det inneburit att få tillfälle att förmedla 
budskapet att det aldrig är kört, att det alltid finns hopp. 
Ängeln säger till lärjungarna utanför graven: "var inte rädda".  
Matt 28:5
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”Spontana utrop”              
från våra volontärer 
på facebook: 

Anja Johansson
till
Svenska 
Franciskushjälpen
3 tim
Tjenixen soppkamrater!!
 

Till dagens iskalla soppkök 
kom fem volontärer och 
efter visst kaos nere vid 
Brunnsparken när många 
gäster ville ha mat samtidigt, 
förflöt kvällen i blåsigt 
gemyt. Både gamla och nya 
ansikten dök upp. En 
Anders från Gatljuset kom 
förbi och hälsade till Dick 
Fäldt och Lisbeth Nyden! 
Soppan prisades särskilt 
och flera tog om både två 
och tre gånger.
Lisette Karlsson beordrar de 
som tänker komma till 
julklappsleken att skriva upp 
er på eventet så vi vet till 
hur många vi ska baka!
Johan Lundgren offrade sig 
för frassehjälpen och fick 
kaffesump på sig :( stackars 
Johan!
Far i frid!

Vad har hänt: Jo, som exempel, mamman är utsatt för 
människohandel redan som 3 åring, förutom en uppväxt 
under misshandel, nu misshandlad flertalet gånger under 
flera år av barnens pappa som ”köpt” henne för 25.000 kr. 

Vårt samhälle och socialtjänst ser nogsamt till att barnen får ärva 
mammans/familjens trauma. Som exempel får flickan som låg i 
mammas mage första gången hon misshandlades av fadern, eller 
kanske en mer korrekt benämning, människohandlaren som köpt 
flickans mamma, så svåra skador att hon föds för tidigt (605 g) med 
multidiagnos. Nu har fadern fått 1 års fängelse för (under flera år) grov 
misshandel mm. Familjen har sedan 2 år tvingats till så kallat skyddat 
boende ute i skogen dit inte ens ambulans hittar, vilket flickan behöver 
med jämna mellanrum då hon bland annat har autism, astma, hjärtfel, 
ocd och selektiv mutism mm. Barnen har heller inga lekkamrater i sin 
närhet och långt till grannar (mamman har inget körkort). Felet är inte 
att de fått skyddat boende, för det behöver de. Felet är att placeringen 
har gjorts utan att ta hänsyn till barnens individuella behov och utan att 
lyssna till vad mamman haft att säga. Tvärtom har man som alternativ 

till att de accepterar den placeringen 
hotat med att man skulle skilja 

barnen både ifrån mamma och 
varandra! Till detta kommer 
förstås, att ett fängelsestraff är 
tidsbegränsat medan både 
rädslan för, och det faktiska hotet 
från förövaren aldrig tar slut.  I 
detta ”fängelse” tvingas den lilla 
familjen att bo även när pappan 
blir frisläppt om några få månader. 
Vem är det som sitter fängslad 
barnen eller förövaren?  

Vi ber om förbön för 
denna lilla familj. 

Skall barn ”straffas” när en av deras 
föräldrar misshandlar familjen?
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En tanke från en volontär

Våra soppkökskokerskor får alltid högsta beröm
Soppan var kanon, den bästa hitintills, toppengod, 
supersoppa, ja superlativen är många och beröm 
varje vecka, ja vecka efter vecka.
Vi har en ganska homogen grupp som alltid kokar 
vår soppa. Det är ett glatt gäng med tjejer som  

kommer varje  vecka när soppa skall kokas. När vi 
andra volontärer droppar in under eftermiddagen 
hör vi alltid sång och skratt från köket. Det är våra 
glada soppkokerskor. De är alltid fulla av energi och 
glädje. Tusen tack till detta goa glada gäng.

Vår älskade Fader i himmelen 
gör ständigt allting nytt, 
i sin stora, stora 
barmhärtighet, så tryggt. 
Liksom vågen som varsamt 
rullar in mot stranden 
och försiktigt jämnar sanden, 
ger Gud i sin barmhärtighet 
glittrande sin solvarma hand 
gång, på gång, på gång… 
     Dick ofs



Hjälp till självhjälp
Vi har haft förmånen att hjälpa 
Caritas Göteborg med deras 
arbete och med insamlingar. Vi 
har bland annat gjort en hemsida 
och en facebooksida för dem. Vi 
hoppas kunna stödja fler 
Caritasföreningar både rent 
praktiskt och att kunna dela med 
oss av olika erfarenheter.

Framtidsgrupp
Framtidsgruppen har återuppstått 
för att vägleda arbetet i före-
ningen. Arbetet med hemlösa barn 
och äldre är under planering och 
ligger i startgroparna. Vi vill 
trimma kompassen för framtiden.

En volontär återträff 
På dagordningen står fort-
farande önskemålet om en 
”somrig” volontärträff med både 
nya och gamla volontärer.

En ordentlig hemsida
Våra sociala medier såsom 
hemsidan är nu färdiga och 
konstruerade.

Intensivare Fältarbete
Uppsökande arbetet ute på fältet 
kommer att intensifieras och 
utvecklas. Särskilt bland barn 
och äldre, grupper vi behöver 
prioritera.

Barn och äldre 
Barn och äldre är en av de 
grupper som måste prioriteras 
och där kunskapen är låg.
”Syns man inte så finns man inte” 
våra myndigheter vill inte ta till sig 
att barn och äldre kan vara 
hemlösa.

Föredrag och stöd ute i 
landet
Vi vill gärna stödja församlingar 
som vill starta diakonalt arbete 
genom föredrag som kan 
inspirera och ge hjälp till 
utbildning av volontärer mm.

ordföranden har ordet 
Vi skriver idag om kriminalitetens två parter, förövaren och offret. 

När man har kommit så långt som till fängelset, råder det inte längre någon 
tvekan om huruvida det finns någon skuld hos förövaren. På ett häkte finns det 
ofta skuld, men alltid tvekan. Oavsett vilket, så handlar det om människor, ofta 
trasiga människor, svåra människor, ibland onda människor. Jag föreställer mig 
att det i längden är en tuff utmaning, men en viktig sådan, att i dessa människor     
se människan i varje människa. Att stödja och vårda det goda som finns i dem, 

       som vi pekat ut som onda.
       Lycka till med ditt arbete, Per-Anders! Må Herren stå vid din sida!

Det är inte acceptabelt på något sätt, att utsätta en annan människa för brott, men det är lika 
oacceptabelt att vi som samhälle låter brottsoffer - barn! - drabbas dubbelt av brott som de är 
dubbelt oskyldiga till.
Ibland kan man hamna i ett läge där det är svårt att undvika att barn kommer i kläm, men att man 
i det läget klämmer till dem ännu mer med hot och ren utpressning från en myndighets sida! Det 
har jag svårt att se någon ursäkt för.
-Hjälp mig att förstå, eller ge myndighetspersoner det förstånd de behöver för att inte orsaka onödig 
skada. Amen.

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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