Nyhetsbrev juni 2022
Med detta brev vill vi från Sociala Missionen önska er alla i församlingarna en fin sommar
och tacka för vårens fina samarbete i olika projekt och mötesplatser!
Händelseutvecklingen i samband med Rysslands krig i Ukraina har skapat en ny
flyktingström i Europa och även till oss i Sverige. Många har velat hjälpa och församlingarnas
engagemang i Stockholmsområdet har varit stort. Vi på Sociala Missionen har påbörjat nya
samarbeten och varit en samordnande part för aktiviteter och aktuell information om
flyktingmottagandet. Kriget fortsätter i Ukraina likväl som det är oroligt och svårt att leva på
många andra platser i vår värld och därför fortsätter vårt engagemang för människor i
utsatthet.
Inför hösten finns redan mycket planerat och här kommer information om allt som är på
gång i sommar och i höst.

SOCIALA MISSIONEN PÅ PLATS I ALMEDALEN
För första gången medverkar Sociala Missionen med två seminarier under Almedalsveckan i
Visby. Vi samarbetar med Equmeniakyrkan i Vårdklockans kyrka och välkomnar alla till:
Måndag 4 juli 16.00-16.45
Barn på flytt – strukturell hemlöshet ur ett barnrättsperspektiv
Hur påverkas barn av den strukturella hemlösheten som är utbredd i storstäderna. Hur kan
barns rätt till bostad säkerställas? Sociala Missionens rapport ”Barn på flytt” presenteras.
Medverkande: Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen. Tove Samzelius, universitetslektor
socialt arbete, Malmö universitet. Karolina Skog, regeringens särskilda utredare om en social
hållbar bostadsförsörjning. Yodit Haile Sellasie, socionom Sociala Missionen. Moderator:
Elias Nygren, jurist Sociala Missionen.
Tisdag 5 juli 16.00-16.45
Social dumpning och dess konsekvenser
Vad är aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, kallad social dumpning och hur
påverkas familjerna som drabbas? Vad blir konsekvenserna för barnen? Sociala Missionens
rapport ”Dumpad! – berättelser om aktiv medverkan till bosättning i annan kommun”
presenteras.
Medverkande: Tove Samzelius, universitetslektor i socialt arbete, Malmö universitet. Erik
Ulnes, Rädda Barnen. Erika Ershammar, jurist Sociala Missionen. Moderator: Elias Nygren,
jurist Sociala Missionen.

NYA RAPPORTER PÅ GÅNG!
Sociala Missionen vill genom att samla berättelser från människor i utsatta situationer i livet
opinionsbilda och påverka beslutsfattare och allmänhet i viktiga samhällsfrågor. Inför hösten
kommer vi att ha inte mindre än fyra aktuella rapporter att presentera och vi besöker gärna
er församling vid något tillfälle under hösten eller kommande vår. Rapporterna handlar om:
Dumpad! - berättelser om aktiv medverkan i annan kommun (sommaren 2022)
Var ska vill jag bo? - berättelser från äldreomsorgens Sverige (hösten 2022)
Barn på flykt flytt – berättelser om familjer i bostadslöshet (2020)
Försörjningskravet - berättelser om splittrade familjer (2020)

LIVSNÄRA SAMTAL – ATT DELA LIVET
Sensommardagar för deltagare med många årsringar!
Har du under året varit deltagare eller ledare i en berättargrupp med Livsnära samtal som
tema, så inbjuds du till Sensommardagar på Björkögården 12/9–15/9. Det finns några
platser kvar och du kan läsa mer om dagarna på vår hemsida. www.socialamissionen.se
Nya grupper startar i höst!
Sociala Missionen fortsätter i höst att inbjuda deltagare (62 år och äldre) till berättargrupper
som leds av utbildade gruppledare. Grupperna träffas på olika platser inom
stockholmsregionen, ofta i Equmeniakyrkans lokaler. Samtalen utgår ifrån fastställda teman
och grupperna träffas tio gånger. Är du intresserad och vill veta mer eller anmäla dig till en
grupp. Hör av dig till elaine.l@socialamissionen.se eller 08-556 023 10
Gruppledarutbidning
Är du ledare och nyfiken på metoden Livsnära samtal så erbjuder Sociala Missionen en ny
gruppledarutbildning i höst. Datum är inte fastlagda men hör av dig så får du inbjudan när
den kommer! Frank Åkerman är den som håller i utbildningen och även det nätverk som
finns för ledare i Livsnära samtal. Intresserad hör av dig till elaine.l@socialamissionen.se
eller 08-556 023 10.

LIVSMOD - välkommen till två eftermiddagar med fokus på äldre personers hälsa och
livsmod.
I projektet “Att höra till” som syftar till att bryta ensamhet och ofrivillig isolering hos äldre
arrangerar vi två utbildningstillfällen under hösten med spännande teman.
Torsdag 13/10 kl. 13-16 i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan Stockholm

Lars Björklund, präst och författare, talar utifrån boken Det som ger hoppet liv och Ingrid
Hammarlund, musikterapeut och forskningshandledare talar om Musikens hälsofrämjande
kraft med flera medverkande.
Torsdag 10/11 kl. 13-16 i Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, Stockholm
Helle Wijk, professor och sjuksköterska talar om musikens betydelse för livsgnista och
livsmod. Lars-Gunnar Hjerne, läkare talar om Att leva med det sjuka och vårda det friska
med flera medverkande.
Seminarierna är kostnadsfria. Se hela programmet i bilagan till detta nyhetsbrev och på vår
hemsida www.socialamissionen.se och anmäl dig till info@socialamissionen.se

GOD OCH NÄRA VÅRD - när vården flyttar hem
Vad händer när mer och mer vård, även avancerad och i livets slutfas, flyttar ut från
sjukhusen och hem? Hur påverkar det församlingarnas och Sjukhuskyrkans arbete?
Stockholms frikyrkoråd, Sociala Missionen och Studieförbundet Bilda bjuder in till ett
utbildningsseminarium.
Lördagen 29 oktober kl. 10-13 i Immanuelskyrkan Kungstensgatan 17, Stockholm i
Waldenströmssalen
Medverkar gör Peter Strang, cancerspecialist och professor i Palliativ medicin som talar om
att leva i livets slut. Sven Erik Wånell, tidigare chef för Stiftelsen Stockholms läns
Äldrecentrum ger en överblick av vad som menas med God och nära vård och de mål som är
satta för regionerna och kommunerna. Medverkar gör också anställda vid Sjukhuskyrkan
och Sociala Missionen. Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe/thé och smörgås till
självkostnadspris. Anmälan till Bilda senast fredag 14 oktober. För mer information kontakta
elaine.l.@socialamissionen.se eller 08-556 023 10.

MEDLEMSINFORMATION
Hälsning från årsmötet - som genomfördes i S:t Peters församling i slutet av april med god
uppslutning från 28 av våra medlemsförsamlingar med totalt 59 deltagare i mötet. Extra
glädjande var att vi fick hälsa tre nya församlingar välkomna som medlemmar. Det var Visby
missionsförsamling, Norrmalms baptistförsamling och Bromma baptistförsamling. Årsmötet
uppmuntrade kansliet att påminna våra medlemmar om behovet av anslag/gåva till
verksamheten. En påminnelse om frivilligt anslag/gåva kommer därför att skickas ut till alla
medlemmar.
Höstmötet blir den 23 november kl. 18.00 - plats är inte bokat men notera datumet du som
är ombud och intresserad av vårt gemensamma sociala och diakonala arbete i Sociala
Missionen.

