Nyhetsbrev februari 2022

Årsmöte för Sociala Missionen
Tisdagen den 26 april kl. 19.00 hålls Sociala Missionens årsmöte i S:t Peters församling,
Upplandsgatan 12, Stockholm. Kallelse kommer inom kort till församlingarnas ombud och
ordförande. Övriga intresserade av Sociala Missionens arbete är varmt välkomna till den
första informationsdelen av årsmötet. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
senast två månader innan årsmötet. Välkomna till framtidssamtal om socialt och diakonalt
arbete vid vårt årsmöte!
Gruppledarutbildning för ”Livsnära samtal – att dela livet”
Välkommen till en utbildning för dig som vill leda en eller flera grupper livsberättargrupper
för äldre. Livsberättargrupper är en verksamhet som startade under förra året i Sociala
Missionens projekt ”Att höra till – samordnade insatser för äldre i utsatthet”. Vi erbjuder
även under 2022 en gruppledarutbildning där man möts vid två tillfällen:
Onsdag 9 mars kl. 13-15 och onsdag 30 mars kl. 10-16. Utbildningen är kostnadsfri och leds
av Frank Åkerman. Han är pastor med lång erfarenhet inom diakonalt arbete. Utbildningen
görs i samverkan med studieförbundet Bilda. Läs mer om utbildningen och anmäl dig redan
idag via länk https://www.bilda.nu/arr/1114276/gruppledarutbildningen-livsnara-samtal-att-dela-livet-702516
Lägerdagar på Björkögården – ett erbjudande!
Nu finns stora möjligheter att arrangera lägerdagar på Björkögården till en låg kostnad
genom ett samarbete mellan Sociala Missionen och stiftelsen Björkögården. Ett
rabattsystem gör detta möjligt för grupper som bokar sin lägervistelse genom Sociala
Missionen. Målgrupper för erbjudandet är grupper som i sin nuvarande livssituation inte har
möjligheter att komma ut i skärgården till lägerdagar. Läs mer om gården
www.bjorkogarden.se. Anmäl intresse och hör av er om ni har frågor till verksamhetschef
Elaine Lindblom, elaine.l@socialamissionen.se eller 08-556 023 10. Mer information finns på
vår hemsida www.socialamissionen.se

Diakonalt forum – Stockholm ett nytt diakonalt digitalt nätverk!
Den 17 mars kl. 16-18 har vi nästa träff för vårt nystartade diakonala nätverk för alla som
brinner för sociala och diakonala frågor i våra församlingar/föreningar i Equmeniakyrkan
region Stockholm. Vårt första möte var i december och nu bjuder vi in till ett nytt möte.
Anmäl dig till: elaine.l@socialamissionen.se så skickar vi en länk till dig inför mötet.

A week of Neighbours 20–24/2
Svenska kyrkan bjuder in till ett interreligöst och öppet webbarrangemang med deltagare
från hela Europa i slutet av februari. Fokus är migration och medmänsklighet. Sociala
Missionen medverkar i ett seminarium som arrangeras tillsammans med Sveriges Kristna Råd
den 21/2 kl. 14.00-14.45. Seminariet presenterar Sociala Missionens rapport “Barn på flykt
flytt” om hemlösa barnfamiljers situation i Stockholm. Läs mer om det seminariet och hela
programmet på www.svenskakyrkan.se

Vi vill höra ifrån er!
Ta gärna kontakt med oss på Sociala Missionen. Vi besöker gärna er församling eller förening
och informerar om vårt arbete för människor i utsatta livssituationer. Det kan vara en
gudstjänst, dagledigträff, styrelsemöte eller den diakonala gruppen i församlingen. Vi ser
fram emot att äntligen kunna möta er nu efter pandemin.
Ta kontakt med verksamhetschef Elaine Lindblom, elaine.l@socialamissionen.se eller 08556 023 10 så bokar vi ett möte.

Ge en gåva!
Genom att ge Sociala Missionen en gåva eller bli regelbunden månadsgivare stödjer Du oss i
vårt viktiga arbete för människor i utsatta livssituationer.
Om Du vill sätta in en gåva kan Du göra det på Plusgiro 90 09 35-8 eller via Swish nr
123 203 17 55.
Du kan också bli månadsgivare. Då är du med och ger verksamheten en trygg grund att stå
på. Ditt bidrag är ovärderligt för oss. Sociala Missionen har godkänts av Skatteverket som
gåvomottagare. Det innebär att du som gåvogivare kan få skattereduktion i din
inkomstdeklaration. Gåvan ska uppgå till minst 200 kr per gåvotillfälle.
Bli regelbunden givare
Som månadsgivare är du oerhört värdefull för Sociala Missionens långsiktiga arbete. Vill Du
stödja oss på detta sätt? Kontakta oss för mer information per mail till
info@socialamissionen.se
Varmt tack för ditt bidrag!

