Nyhetsbrev maj 2021
Ny verksamhetschef för Sociala Missionen, ny form för medlemskap och
inbjudan till regionsdag om diakoni i församlingen.

Välkommen Elaine!

Sociala Missionen får till hösten ny verksamhetschef, Elaine Lindholm, idag
rektor för Karlskoga folkhögskola.

Vi har bett Elaine att presentera sig själv, så här skriver hon:
Elaine Lindblom, pastor, lärare, rektor
- Jag är en samhällsengagerad person som vill påverka och förändra
samhället till det bättre. Jag har arbetat socialt och diakonalt som skolpastor
och fängelsepastor. Jag vet att mötet med en människa i en utsatt livssituation
kan göra stor skillnad. Jag har haft och har politiska förtroendeuppdrag där jag
lärt mig hur offentlig sektor fungerar och hur samhället styrs.
-Jag är en folkbildare som vill vara med och stärka demokratin och varje
människas egenmakt. Jag kommer från en rektorstjänst på en av
Equmeniakyrkans folkhögskolor som har tränat mig i ledarskap,
organisationsutveckling, projektledning och att odla goda relationer och externa
nätverk.
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-Jag har en jordnära person med en kristen tro. Min tro har funnits med
mig sedan jag var barn och ledde fram till att jag utbildade mig till pastor och
jag har läst teologi både på Betelseminariet och Teologiska högskolan
Stockholm. Jag vill att min tro ska få synas i mitt arbete och i mina handlingar.
Den kristna trons värdegrund är en trygghet, men har också varit en drivkraft
genom livet.
- Jag är en föreningsmänniska som har insett storheten i det civila samhället
och så mycket vi kan göra tillsammans. Den ideella sektorn är en stark kraft
som samhället i stort är beroende av. Det finns mycket gott vi kan göra
tillsammans.
Sociala Missionen är en unik organisation som är inne i en spännande
utvecklingsperiod! Mitt bidrag på den resan hoppas jag blir att stärka
organisationens identitet inåt och utåt. Tydliggöra ett sammanhållet uppdrag i
den rättighetsbaserade rådgivningen, de församlingsnära projekten och ett
tydligt påverkans- och opinionsarbete.
- Jag hoppas på goda samarbeten med många församlingar i Equmeniakyrkan
där vi tillsammans kan göra skillnad för människor i utsatthet.
Öppnare medlemskap och anslag i stället för medlemsavgift
Vid Sociala Missionens årsmöte fattades beslut om en stadgeändring av
betydelse för båda nuvarande och nya medlemmar. Ändringarna avser
medlemskap och medlemsavgift.
Styrelsens bedömning är att Sociala Missionens roll som en diakonal resurs för
hela regionen skulle bli tydligare om Sociala Missionen har samma gränser och
omfattar samma församlingar som Equmeniakyrkan region Stockholm. Alla
församlingar och Equmeniaföreningar i regionen erbjuds därför att vara
medlemmar i Sociala Missionen, och utse ombud till årsmöte och höstmöte.
För att underlätta medlemskap och tydliggöra sambandet mellan regionen och
Sociala Missionen som en diakonal resurs för hela regionen har kravet på
medlemsavgift tagits bort. Medlemsavgifterna utgör visserligen bara tre procent
av Sociala Missionens intäkter, men det är samtidigt en viktig intäkt för Sociala
Missionen. Vi hoppas därför att församlingarna fortsätter att anslå medel.
Nuvarande beräkning för medlemsavgift, 30 kr per medlem, kan ju ses som ett
”rekommenderat belopp”. Ett sätt att stärka samarbetet och samhörighetskänslan mellan församlingarna och Sociala Missionen kan vara att Sociala
Missionen medverkar i en gudstjänst eller samtalskväll med diakonal inriktning
och att då en frivillig gåva tas upp till Sociala Missionen.
Tillsammans är vi mer
En regionsdag om diakoni i församlingen
2 oktober i Abrahamsbergskyrkan, 10-16. Planera in dagen och mer information
kommer med inbjudan och innehåll.
Equmeniakyrkan region Stockholm tillsammans med Sociala Missionen
Agnetha Dalemark
Verksamhetschef

Sven-Erik Wånell
Ordförande Sociala Missionen
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