
   

Sammanställningen var från början en hjälp vid 
vårt föreningsmöte våren 2009. Nu har vi lagt 
till åren som fullbordar ett 10-årsjubileum. 

En förening som med stor öppenhet och 
kompetenta volontärer styrt arbetet för att möta 
tidens behov, inte blundat, utan hela tiden haft 
som målsättning att se och hjälpa den som ingen 
annan ser.
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ordföranden har ordet 
Svenska Franciskushjälpen håller på att fylla tio år, och vi har försökt göra en 
sammanställning av vad som har varit, och vad som gjorts och görs. Resultatet har 
du i din hand. Det mesta är sådant vi har skrivit om tidigare i våra små nyhetsblad, 
som vi har plockat fram igen.
Jag är optimist. Det betyder inte att jag går omkring och är glad hela tiden. Det 
betyder inte heller att jag tycker att allt är bra, för det är det MYCKET som inte är. 
Att vara optimist betyder för mig, att tro på att man kan göra skillnad. 
Det kan alla!
Det står en hel del i det här häftet. En del saker kan tyckas för stora för att ge sig 
på som privatperson, och annat kan till och med verka litet skrämmande. Den 

Helige Franciskus av Assisi har ett recept som hjälper mot båda de sakerna. – Tänk inte för mycket. Gör något! 
Alla kan göra något, och du behöver inte veta precis hur det skall sluta när du börjar. – Och du… man får göra fel.

Thomas Behre, ordförande

Volontära insatser från våren 2006 till våren 2016.    
Revisorerna har reviderat och godkänner även våra volontärers nerlagda tid och insatser.  

Volontära insatser under dessa 10 år.   
     
Efter det att vår uppmärksamma årsmötesordförande år 2006 undrade hur vi kunde göra ”så mycket för så lite 
pengar” vill vi vill inte ändra ett vinnande koncept utan fortsätter i samma fotspår och hoppas i all ödmjukhet 
att den Helige Ande fortsätter att göra oss till redskap för de minsta.  

I dessa ”gula rutor” lägger vi ihop 10 års verksamheter för att förstå våra volontärers fantastiska arbete. 

Boendestöd: Betalt från kommunen 124 personer. Särskilda insamlingar 44 personer. Ej betalt 83 personer 
Betalt från kommunen (barnfamiljer) 54. Sammanlagd tid: 15.860 tim.  

Fältarbete dagtid: Inklusive särskilda stöd för familjer, barn. Särskilt stöd för  
romska barn i skola årskurs 0 till 6. Besök på sjukhus, på behandlingshem mm, polisärenden, LVU- och LVM-
ärenden, JO- och diskrimineringsombudsärenden, flyktingsärenden. Insamling av mat och kläder till fattiga 
familjer och vår övernattning. Särskilt stöd till 24 familjer med 14 barn. Fältarbetarna arbetar notmalt minst 
två och och två. Cirka en person heltid = 26.340 tim. 

Soppkök på stan: lördagskväll 16.00-10.00. =2.688 tim. 

Fältarbete kvällstid: En kväll i veckan samt lördag. (lördag tillsammans med övernattningen) 6 tim x 2. 
År 2008 och framåt fler kvällar efter behov. = 8.713 tim. 

Aktiviteter: Kvällskurser och volontärsammankomster samt mässor i kapellet onsdagskvällar = 1.880 tim 

Utbildnig: Av volontärer, föredrag, möten med kommun, kyrkor och andra organisationer mm = 832 tim. 
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Svenska Franciskushjälpen startade inom OFS, den 
Franciskanska Sekularorden, en orden inom Franciskus 
tredje orden. Där den första orden är reguljära bröder 
(med klosterlöften). Den andra orden är reguljära 
systrar, som lever i kloster. Den tredje orden är lekmän 
som avlägger livslånga ordenslöften, men lever efter 
dessa ute i samhället. 
Sägas bör också att Franciskushjälpen startade i Norge 
för över 50 år sedan och arbetar där mot missbrukare, 
prostitution och med vård i livets slutskede.



   





   



  



   



   



   

Axblock av insatser under de gångna åren…
Vi vill vidarebefordra ett stort tack till våra volontärer från Dario 
Espiga (socialt ansvarig) och Göteborgs  stad för att vi som 
första organisation i Göteborg arbetade med de första grupper 
av EU-migranter som kom och där visade att det kunde fungera 
med både lägenhet arbete och skolgång för barnen.

Fortsättning nästa faktaruta…
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”Maria” får plats i mammas hand. 
Hon väger här ca 900g. När hon föd-
des vägde hon 600 g.
”Maria” döptes Påsknatten i Francis-
kusgårdens Kapell.

Idag har ”Anna” och 
”Maria” ett fint nätverk. 
Utvecklingen går framåt 
om än långsamt. ”Maria är 
idag ett 2 årigt spralligt litet 
under”.

Nu väntar vi, efter ut-
visningshotet, på migra-
tionsverkets omprövning 
efter chefåklagarens och 
människohandelspolisens 
positiva agerande. 

I skrivandets stund har 
”Anna” fått permanent up-
pehålstillstånd. TV 4 sände 
repotage om detta den 10 
februari 2009.

En stor tysk poet har skrivit:
”En plats stod tom vid bordet, 
du barn, skulle suttit där 
och sagt det rätta ordet 
och lärt dem vad kärleken är.”
Om vi nu i världen har ekonomiska problem, kan vi 
förstå att solidariteten med de fattiga, lidande och 
särskilt barnen måste ges större utrymme.

Barnen behöver trygghet och omsorg. På det sättet 
förebygger man att de hamnar i okontrollerbara 
situationer som kriminalitet och missbruk.
Psykologiska problem och ”social utslagning ” 
innan man ens har nått vuxenvärden är ett humani-

tärt och ekonomiskt misslyckande 
utan gränser för ett land som vill 
vara ledande inom social trygghet 
och välfärd. 

Jag måste säga som Ärkebiskop 
Tonucci att vi ofta lever i en lögn. 
Vi tror att misären finns på andra 
sidan jorden, långt bort från vårt 
trygga samhälle. Men det är inte 
sant. Den finns utanför vår egen 
dörr. 
       ”Wille”

(läs mer om ”Wille”  i våra nyhets-
blad. Han är en hemlös 2 barnsfar 
från Chile.)

Människohandlad tvåbarnsmor gömd i 
källarlokal under 6 månader i tystnad och 
osäkerhet varje dag. 
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I skrivandets stund har ”Anna” 

fått permanent uppehålstillstånd. 

TV 4 sände reportage om detta 

den 10 februari 2009.



   

2008



   

2008



   

2012



   





  



   

2010

Administrativa kostnader i 
förhållande till praktiska 
insatser och 90-kontoregler:

Svenska Franciskushjälpen 
har inte några administrativa 
kostnader då det sköts på 
volontärbasis vilket
innebär att vi kan göra stora 
humanitära insatser med 
låga kostnader. 

Dessutom är det viktigt att 
framhålla att våra adminis-
trativa insamlingskostnader 
är 0 kr !!



  

Axblock av insatser under de gångna åren…
-Volontärutbildningar under varje termin.
-Mässa för hemlösa med både Biskop Anders och ”Sankt Nikolaus”.
-Nya lokaler är iordningställda och ett Kapell för hemlösa invigdes av biskopen. 
-Franciskushjälpen har akut i livräddande syfte varit på sjukhus vid ett flertal tillfällen, dessutom vid 
 andra svåra men ej livshotande tillfällen, t ex. psykoser. 
-Mat och husrum till människohandlade mammor med barn. Allt ifrån några dagar till flera år.
                        Fortsättning nästa faktaruta… 

Fortsättning nästa sida.

Livets okränk- 
barhet i alla  

dess skeden…
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Fortsättning från föregående sida.
Café Franc har varit saknat under 
sommaren. Nu är det i full gång…
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Axblock av insatser under de gångna åren…
-Mat och kläder till ett 20-tal människohandlade familjer. Däribland också ensamstående mammor med flera 
barn som har en lång historia av människohandel och trafficking.
-Katolskt Magasin har följt vårt arbete och kontakt med tidningen Dagen är etablerad.
-Ett kommande arbete med hemlösa barn i Göteborg är under planering. 
-Flera av våra gäster har fått både egen lägenhet och arbete, flera har också börjat skola, både vuxna och barn.
-Flera flyktingärenden har utretts. Tre personer har fått permanent uppehållstillstånd från ett annat EU-land. 

Fortsättning nästa faktaruta…
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Axblock av insatser under de gångna åren…
-Föredrag i församlingar, skolor och vid utbildningstillfällen.
-Franciskushjälpen har haft hela ansvaret för två neurologiskt handikappade, ett barn och en vuxen.
-Franciskushjälpen har akut i livräddande syfte varit på sjukhus vid ett flertal tillfällen, dessutom vid andra
 svåra men ej livshotande tillfällen, t ex. psykoser.
-Mat och husrum till människohandlade och hemlösa mammor med barn. Allt ifrån några dagar till hela år.
-Mat och kläder till människohandlade familjer med barn. Däribland också ensamstående mammor
 med barn och en historia i människohandel och trafficking.
-Vi har kunnat skicka hem en familj som har blivit hitlurade av profitörer.
-Samarbete med Franciscan International om Fn's barnkonvention och mänskliga rättigheter i Sverige.
-Besök från Malta och ett hjälpcenter för flyktingar från Afrika.

Fortsättning nästa faktaruta…

Vår tid är vår nästas tid 

Vi längtar efter de kvällar som 
Franciskushjälpen finns i centrum  
för att fältarbeta och dela ut mat.

Han står med en tjock mockajacka och stripigt hår som 
faller över ena ansiktshalvan. Vinden river inte som den 
brukar i Göteborg denna mörka lördag kväll. Himlen har 
skingrats på moln och det går att skymta stjärnorna 
ovanför oss. Mannen med mockajackan säger att hela 
livet är en chock. Utan att säga något mer tar han med 
mig till en kvinna som sitter på den kalla betongen under 
ett gatljus. Hon viskar sitt namn i mitt öra och tar mig i 
handen. Hon har tappat rösten och hennes hjärta är 
trasigt.


Hon bor under en motorvägsbro vid Götatunneln. Hon har 
gjort det i snart fem år. Vi står där under gatlyktan vid 
Franciskushjälpens soppkök då jag hjälper till med bilder 
till deras hemsida. Men jag glömmer bort kamerorna där 
jag står med Jeannette som lägger ut bitarna i pusslet om 

sitt liv. Där hennes barn togs ifrån henne. Där väktarna i 
min födelsestad jagar henne som en rabiessmittad hund. 
Bort från den elektriska värmen i de stora köpcentrumen 
och vänthallarna. Bort från den mänskliga värmen, 
värdigheten och empatin. I min stad i mitt land där allt 
som inte är fint nog städas undan. Sopas bort till 
marginalen för att ingen ska se vad som pågår. Så vi, du 
och jag, som har ett hem, som kan duscha varje dag och 
krypa ner i en soffa, ska leva våra liv i tron om att dessa 
marginaler inte finns. Vi ignorerar inte människorna som 
sover under broarna i Göteborg, än värre, vi vet inte att de 
existerar.


Men det gör de.    

Ytterligare en tid.
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Axblock av insatser under de gångna åren…
-Franciskushjälpen har ordnat boende för tre särskilt utsatta personer under hela 2008 och framåt. 
-Tillsammans med Francisken International har vi varit inbjudna till Geneve för att diskutera hur vi kan   
påverka situationen i Sverige då FN under 2010 granskat Sveriges förhållande till FN’s Barnkonvention.
-Stödjande verksamhet vid svåra och långa avgiftningar av heroin och tablettmissbruk.
-Stödsamtal både dagtid och kvälls- / nattetid. 
-Jourövernattning för 1035 personer som annars inte haft någon stans att sova. 

Fortsättning nästa faktaruta…
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Bara en ”musgnagd” potatis 
Ingrid Schöiler och resan till Rumänien. 

För ungefär en månad sedan åkte jag till 
Rumänien för att få en inblick i hur fattiga romer 
lever. Jag har varit flera gånger tidigare i 
Rumänien, men inte i de tre byar som jag nu 
besökte. Det jag såg var romska bosättningar, de 
flesta av dem så otroligt fattiga så man undrar 
hur familjerna kan överleva. I ett hem, som 
snarast kan beskrivas som en hydda eller 
fallfärdigt hus, bodde en kvinna som var lite över 
20 år, tvåbarnsmor och väntade ett barn till om 
några månader. Jag får inte bort bilden av henne, 
den följde med mig hem till Sverige. Kvinnans 
make hade rest till ett annat EU-land för att 
försöka tjäna lite pengar till sin familj. Men när 
han kommit dit blev han svårt sjuk, han har 
troligen en hjärntumör, men eftersom han är EU-
medborgare och saknar sjukförsäkringspapper 
från sitt hemland Rumänien, något som många 
av de rumänska romerna gör, så har han inte rätt 
till sjukvård. 

Hur har det kunnat bli så? Hur kan man vara så 
fattig i ett av våra EU-länder? Detta är något som 
jag undrar gång på gång, men det är vad jag ser 
vart jag än kommer i de tre romska byarna i 
sydöstra Rumänien. Den förtvivlade kvinnan med 
maken som sökt sig till ett annat land för att tjäna 
pengar, visade vad hon hade för mat hemma. Det 
var en halv, ”musgnagd” potatis och inget mer! 
Jag blir gråtfärdig när jag tänker på hur mycket 
mat vi slänger här i Sverige. Den orättvisa 
fördelningen av levnadsvillkoren måste förändras. 
Kan man göra något för att förändra detta? 

Jag tror att diskussionen om fattiga EU-
medborgare, till stora delar romer från Rumänien 
och Bulgarien, är en fråga som vi här hemma i 
Sverige måste ta tag i. Jag har sett så många av 
Rumäniens romer försöka överleva på ingenting. 
Det är som att komma 150 år tillbaka i tiden. Jag 
vill berätta om hur de har det. De romer jag sett 
behöver förändring för att överleva. Och om 
staterna arbetar långsamt, så måste de själva 
göra något. T.ex. resa till Sverige för att tigga ihop 
lite matpengar, eller pengar till vård och 
behandling. Det är den enkla förklaringen. 


1. Den fattigaste kvinnan jag mött i mitten av bilden. Hon med brun 
    träningsjacka. Det var hon som hade en sjuk make i ett annat EU-land.
2. Hennes bostad.
3. ”Byggnaden” bakom pojken är ”toaletten”. 
4. Barnen tycker om att bli fotograferade.
5. Tre barn leker med sin leksak ett trasigt orange paraply.

1.

2. 3.

4. 5.

Att vi i de rika länderna försöker förklara tiggeriet med 
att det är arrangerat genom ligor främjar de 
främlingsfientliga strömningarna och ökar på 
antiziganismen. Om det skulle visa sig att någon i en 
romsk storfamilj arrangerar så att flera av 
familjemedlemmarna reser tillsammans på billigaste sätt 
hit till Sverige, och sedan samlar in dagens inkomster för 
att spara pengar till vintern, när storfamiljen är hemma i 
sin by igen där de bor tillsammans i ett fallfärdigt hus, är 
detta en liga då? Man måste vara väldigt försiktig med 
språkbruket. Att benämna romska tiggare som 

utnyttjade av ligaledare kan mycket snart sprida sig så 
att det blir legitimt att tycka så. Och varför ska man ge 
pengar till ”maffian”? Detta blir lätt konsekvensen om 
debatten får fortsätta. Jag tror att det inte finns en enda 
lösning för de fattiga romerna från Rumänien och 
Bulgarien. Men man kan fortsätta att ge pengar till de 
som tigger eller spelar om man vill hjälpa någon som 
lever i yttersta misär. Det är faktiskt inte förbjudet att 
tigga. Och om någon undrar varför de tiggande inte går 
till socialbyrån och begär hjälp, så är förklaringen att 
fattiga EU-medborgare inte har rätt till detta! 
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I dag ca 3.000 portioner mat delas ut varje månad. 
Dessutom delas det ut flera hundra påsar med bröd. 
Varje månad delar Franciskushjälpen ut denna mat. Först åker vi runt och 
samlar in mat på skolor och i affärer för att sedan kunna dela ut till behö-
vande. Både fattiga barnfamiljer, hemlösa och papperslösa vuxna och barn.

”Misärens fria rörlighet.” 

Det kan vara skillnad på misär 
och misär. Vi möter många av de 
som tigger på våra gator och torg. 
De flesta kommer från andra EU-
länder. Om man läser Ingrid 
Schöilers artikel på första sidan 
så kan man förstå att man har det 
bättre som tiggare i Sverige. Även 
fattigdomen har fri rörlighet i EU. 

Herre Jesus Kristus,  
Du kommer till oss på så 
många olika sätt. Du älskar att 
förklä dig och dölja dig för att 
så få oss att söka dig med 
större iver och längtan. Vi ber 
dig att under denna heliga 
fastetid komma oss till mötes i 
de behövande som väntar på  
vår kärlek. Hjälp oss att bli en 
äkta nästa för dem, du som är 
oss alla nära och aldrig kan 
överge oss.

+Anders Arborelius ocd, 2012

Fastetid 
-vår nästas tid

Behovet av mat bara ökar.	
Det är svårt att förstå att mat, idag i Sverige skall vara en bristvara hos 
många familjer, barn, papperslösa och hemlösa. Vi har ytterligare utökat 
vår matdistribution tack vare våra fina gåvogivare av mat och livsmedel.



   

Förbön för utsatta 
Bröder och Systrar! 
Vi ber för dem vi möter i vårt 
uppsökande fältarbete. De som 
ingen annan ser. Att de kan få 
stöd och hjälp till förändring.


FRANCISKUS-
HJÄLPENS 
FÖRBEDJARE

Det uppsökande fältarbetet vid 
Svenska Franciskushjälpen är 

ett arbete som har och skall 
utvecklas tillsammans med de 
utsatta människor vi möter. 

”Uppsökande fältarbete är en 
mänsklig rättighet för den som 

inte har några andra rättigheter 
kvar”. Alltså ett sätt för samhället 
att nå människor i utanförskap. 

En stor del av kunskapen har 
hämtats genom nära relationer 
med stadens egna experter – 
hemlösa och uteliggare på gatan. 
Franciskushjälpen är en volon-


tärbaserad organisation där varje 
volontärs särskilda kunskaper och 
olikheter tillsammans blir en stark 
helhet. Varje människa är unik och 
det är vår uppgift att låta varje 
människa växa efter sin förmåga 
och ge plats för varje personlighet 
att utvecklas. 

I mötet med utsatta människor 
säger man, -att vara professionell 
är att, hålla avstånd. Jag vill dock 
mena, -att vara professionell är 
istället att,  våga gå nära.

RELATION ETT ANSVAR

”Vi vill inte bara vara med 
när allt fungerar – utan den 
yttersta tryggheten när allt 
brister”. 


”Bakgrund och Problem: Problemet 
med hemlöshet bland barn och 
ungdomar under 18 år är ett relativt 
outforskat område i Sverige, men 

uppmärksammas nu av många grupper 
som ett växande problem. Som ett 
exempel att barnfamiljer vräks, vilket är 
någonting som inte får ske, men ökar. 


BARN & HEMLÖSHET 
Barn ses inte som egna personer. 
De tillhör familjen, de är inte 
myndiga, de finns inte med i någon 
statistik över hemlöshet. Med andra 
ord ”syns de inte så finns de inte”.

Vad säger forskningen 
om barn och hemlöshet. 

På vår hemsida kan du läsa mer om de rapporter vi beskriver här. 
Du kan ladda ner dem som pdf-dokument.
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Relationer bygger på ansvar och kontinuitet – en beskrivning 
av Franciskushjälpens uppsökande verksamhet och fältarbete.

Skriften går att beställa hos Franciskushjälpen. 
Meila namn och adress till oss så skickar vi.

Människan är relation.	
Franciskushjälpens samlade erfarenheter vad gäller 
uppsökande fältarbete finns att läsa i skriften - Människa 
& relation. Enklast är att gå in på vår hemsida om du vill 
läsa hela skriften. Du kan också beställa den via mail.


Svenska Franciskushjälpen bildades 2005 men har en 
historia som är mer än 50 år i Norge. Idag arbetar vi med 
ett brett spektrum av sociala frågor. Mat, värme och stöd 
till olika hemlösa grupper som barn, vuxna, missbrukare, 
papperslösa familjer och barn, samt trafficking är några 
exempel på vad vi gör. 


Utsatthetens ansikte skiftar, så kanske gör vi andra saker i 
morgon. Franciskushjälpen har inga anställda, allt arbete 
utförs av volontärer. Omkring 250 volontärer har utbildats 
under dessa år. Organisatoriskt är Svenska Franciskus-
hjälpen en ideell förening som arbetar på uppdrag av sina 
medlemsorganisationer. 


Vår värdegrund står bland annat: ”Svenska Franciskus-

hjälpens värdegrund har sin utgångs-punkt i Kyrkans 
diakoni, där den kristna kärleken till nästan kommer till 
praktiskt uttryck. Kyrkan lär oss att kärleken till nästan är 
allmän och tillgänglig för alla. Den skall vara bärande för 
och synliggöras genom vår verksamhet.”
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Soppköket öppet hela sommaren på 
grund av att alla andra matställen är 
sommarstängda 3 månader.  

Vi var tvungna att laga mycket mer 
soppa, öka med det dubbla. Även 
smörgåsar och bröd hade jättestor 
åtgång. Allt tog slut inom 45 min. till 
en timma. Det var övervägande EU-
migranter, men också en hel del av 
våra ”kända” gäster, hemlösa och 
utsatta på olika sätt. 


Efter en artikel i tidningen Metro har 
vi fått så pass många aspiranter till 
volontärarbete att vi nästan inte  


hinner intervjua alla, underbart.

Efter artikeln i tidningen Metro fick 

vi respons från många som ville 
hjälpa, bland annat av 8 st. kvinnor 
från Brasilien som nu bor i Sverige. 
De levde tätt intill fattigdom i sitt 
hemland, där alla som hade något 
hjälpte de fattiga med mat och 
kläder, där fanns inte samma 
skyddsnät som vi har.


De ville gärna fortsätta hjälpa här i 
sitt nya land och hittade äntligen rätt 
forum när de läste om oss i Metro. 
Deras soppa prisas varje lördag av 
våra matgäster, den är jättegod!


Tre olika, men bra 
facebook sidor 
På facebook har Franciskushjälpen 
tre sidor där alla kan vara med.


Svenska Franciskushjälpen 
FN’s barnkonvention 

Tillsammans kan vi göra så mycket…

Det delas det ut ca 
3.000 portioner mat 
varje månad. 
Dessutom delas det 
ut flera hundra påsar 
med bröd.

Nya lokaler: 

Vi har fått nya lokaler med 
tillträde den första november. 
Så nu försöker vi 
iordningställa dessa nya och 
funktionella lokaler. Den nya 
lokalen ligger centralt och har 
en lägre hyra. Vår nya 
hyresvärd har välkomnat oss 
med nymålade väggar och 
nylagt golv. Den gamla 
lokalen lämnades vid 
årsskiftet.


2013
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1.1.

2.

Människorättsstipendium 

2014 års Människorättsstipendium delas 
ut på Regionfullmäktiges sammanträde i 
Vänersborg. 

Kommittén för rättighetsfrågor inom Västra Götalands-
regionen utlyser årligen ett stipendium för att belöna 
arbete med mänskliga rättigheter i Västra Götaland. 
Årets nomineringar var så bra att politikerna i 
kommittén delade upp stipendiet på tre mottagare:

Integrationsforum mot rasism i Trollhättan, Nätverket 
Ingen människa är illegal i Göteborg samt 


Svenska Franciskushjälpen i Göteborg. Stipendiet 
delades ut på regionfullmäktiges sammanträde i 
Vänersborg den 13 maj. Rättighetskommitténs 
kansli passade på att prata med stipendiaterna för 
att få deras perspektiv på stipendiet.

”Jag är imponerad av att regionen vill se det som 
samhället inte riktigt vill kännas vid, det som inte 
syns”. säger Thomas Behre som är ordförande för 
Franciskushjälpen.


             Fortsättning på sidan 3.

Vi vill se 
och hjälpa dem 

som ingen 
annan ser!

STIPENDIUM TILL FÖRENINGAR SOM VISAR VAR DE 
MÄNSKLIGA  RÄTTIGHETERNA BRISTER

2014

Axblock av insatser under de gångna åren…
-Stödjande verksamhet vid svåra och långa avgiftningar av heroin och tablettmissbruk.
-Stödsamtal både dagtid och kvälls- / nattetid.
-Bro mellan smittskyddet och hemlösa från Sverige och andra länder.
-Föredrag i församlingar, skolor och vid utbildningstillfällen.
-Ny utrustning till vårt kapell.
-Leksaker och andra barntillbehör som varit till stor glädje och nytta.
-Möbler och annan inredning som privatpersoner skänkt, eller vi fått köpa extra billigt.

         Fortsättning nästa faktaruta…
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Våra volontärer tycker:
”Små lappar” om vårt härliga 
och givande volontärarbete. 

ÖGON 
”Öppnat	upp	mina	ögon	genom	
Franciskushjälpen.	Att	se	
människor	som	lever	i	misär	och	
som	myndigheter	inte	når.	De	
samlas	vid	soppköket	både	sjuka	
och	fattiga,	missbrukare,	ledsna	
och	glada,	behövande	och	
volontärer.”	 	
	 	 						Volontär	

STAKET OCH BARRIÄR 
”Att	leva	utan	att	skydda	sig.	
Man	klarar	sig	bättre	om	man	
inte	håller	otrevliga	saker	ifrån	
sig,	utan	vågar	se	dem.	Inte	
håller	människor	ifrån	sig	för	att	
de	har	det	svårt.	Våga	vara	
nära.”	
	 	 						Volontär	

LYSSNA 
”När	jag	står	i	soppköket	ser		
alla	så	anonyma	ut	i	början,		
men	när	jag	börjar	lyssna,		
så	har	alla	en	historia,	var		
och	en	är	unik	och	alla	är		
vi	människor.”	
	 	 						Volontär	

Vad förknippar vi med volontärarbetet
Förutom utbildning för volontärer har 
Franciskushjälpen volontärträffar ett 
par gånger per termin då vi träffas i 
våra lokaler för att informera om 
dagsläget och diskutera och ställa 
frågor om våra upplevelser i volontär-
arbetet. Sista timman under en 
sådan träff fick var och en ett ord 

som de skulle förknippa med något 
som berörde dem i volontärarbetet. 
Resultatet blev en större tavla med 
massor av små lappar med fina 
personliga upplevelser av volon-
tärernas hjälparbete. Du kan ni 

läsa, några här bredvid i det grå 
fältet, några till vänster på sidan tre.

I det nätverk som under lång tid 
arbetats upp kunde Mariana och 
Franciskushjälpen bistå svårt utsatta 
rumäner i Skaraborg. De blev 
beskjutna med luftgevär i sina bilar 
av ett gäng ungdomar. En äldre 
kvinna blev illa skadad, polis och 
ambulans tillkallades. De två barn 
som fanns i bilen klarade sig fysiskt 

men deras psykiska hälsa tog skada 
på grund av den traumatiska upp-
levelsen. Efter detta har Mariana och 
Franciskushjälpen bistått familjen 
med råd och stöd samt myndighets-
kontakter. Familjen är mycket orolig 
framförallt för sina barns väl. 
Mariana är kontaktman för familjen 
idag.

Börja skriv för att lägga in textVår volontär Mariana hjälper romer i 
Skara med råd, vägledning och som tolk

Mariana tolkade och  
gav vägledning.

Kulan tog i pannan och 
kraften kastade omkull 
kvinnan.
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Axblock av insatser under de gångna åren…
- Hjälp till vacker och hemlik inredning av våra lokaler samt kontorsmöbler, stolar, skrivbord och skåp.
- Mat till över 100 personer boende på soptipp i Tjeckien. 
- Två datorer ca 6.000:- och - en bil ca 7.000:-
- Två st husvagnar varav en till Rumänien. 
- Många fler gåvor i form av pengar än vi vågat vänta, barnkläder, leksaker mm. 
- Möbler och annan inredning till två hem för hemlösa. 

                                                         Fortsättning nästa faktaruta…



10 års Jubileum 2016

Just nu finns det oändligt mycket att göra 
för alla flyktingar, EU-migranter och vanliga 
hemlösa. 
Barmhärtighetens år är Guds gåva till oss alla. 
Påven påminner oss om att Guds faderliga omsorg 
och barmhärtighet kommer varje människa till del. 
Men denna barmhärtighet måste också förmedlas 
från människa till människa.  
Därför är vi alla delaktiga i detta stora verk: att 
sprida faderns godhet och barmhärtighet. Vi vet alla 
att det speciellt finns människor som väntar just på 
oss för att få ta emot denna barmhärtighet. Om inte 
vi ger dem detta, kommer ingen annan heller att 
göra det.  
Låt oss därför ta emot detta år som Guds 
personliga inbjudan till var och en av oss att se hur 
vi kan sprida barmhärtigheten till just dem som 
behöver oss. 
                 Allt	go',	in	Christo,	+Anders	Arborelius	ocd		

Inför Barmhärtighetens år 
och Franciskushjälpens 
jubileum, vill jag hälsa er 
med detta:

Renovering: Vår lokal på ¨Karl Gustavsgatan samt Vegagatan har inretts och renoverats.  
Dessutom har Kapell och sakristia iordningställts, städa mm = 490 tim. 

Öppet hus, ensamma mammor och barn: Vid varje tillfälle har minst två volontärer varit 
närvarande. Dessutom minst en extra volontär mellan kl 11.00-15.00 under 40 tillfällen = 704 tim. 

Administrativt arbete: så som iordningställande av allt axedensmaterial, utbildningsmaterial, utskick, 
nyhetsblad. Kontors-, administrativt och webbsidearbete, ekonomiska ansökningar mm. Redovisningar, 
föredrag samt utbildning och möten = 5.588 tim. 

Total nerlagd volontär arbetstid och insamlade medel: 

Sammanlagt har Franciskushjälpens volontärer under 10 år i egen volontär tid arbetat 
80.199 timmar x 203:- timlön = 16.280.397 SEK.   
Detta är 2.005 veckors arbetsinsats vilket kan jämföras med 43,6 årsarbetare.  

Dessutom har gåvogivare, fonder bidragit med den fantastiska summan av 5.430.589 kr 
under dessa 10 år.

  Total nerlagd volontär arbetstid och insamlade medel: 

 Sammanlagt har Franciskushjälpens volontärer under 10 år i egen volontär tid arbetat:             
 80.199 timmar x 203:- timlön = 16.280.397 SEK.   
 Detta är 2.005 veckors arbetsinsats vilket kan jämföras med 43,6 årsarbetare.  

 Dessutom har gåvogivare bidragit med den fantastiska summan av     
 4.804.155 kr under dessa 10 år.
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