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Nyhetsbrev september 2021 

I detta nyhetsbrev: Regiondag om diakoni 2/10, Utbildningar ”Att höra till”, Höstmöte 
för Sociala Missionen 30/11, Inbjudan till medlemskap i Sociala Missionen, Ge en gåva till 
socialt och diakonalt arbete, Avtackning Agnetha Dalemark, Hälsning från framtidssamtal 
med styrelse och personal! 
 
 
PÅMINNELSE OM REGIONDAG OM DIAKONI 2/10  
Kärlek. Omsorg. Solidaritet. 
Sociala Missionen arrangerar tillsammans med Equmeniakyrkan och Bilda en dag för alla 
medarbetare och ideellt engagerade kring diakonala frågor den 2/10 kl. 10.00-16.00 i 
Abrahamsbergskyrkan. Vi inspireras av berättelser från ett antal församlingar som står i 
nya diakonala initiativ. Socialborgarrådet Jan Jönsson utfrågas av Jenny Dobers, regional 
kyrkoledare Equmeniakyrkan. Sociala Missionens personal medverkar under dagen. 
Missa inte den här inspirerande dagen om diakoni! Anmälan via 
www.equmeniakyrkan.se/stockholm  
 
 
UTBILDNINGAR I PROJEKTET ”ATT HÖRA TILL” 
Under hösten anordnas tre seminarietillfällen med fokus på äldres hälsa. Ullakarin 
Nyberg är huvudtalare i Immanuelskyrkan den 13 oktober och i Mikaelikyrkan 
(Skärholmen) den 18 november. I Immanuelskyrkan lyssnar vi också på representant från 
organisationen MIND och i Skärholmen på Kerstin Thelander som forskar inom äldres 
ensamhet. Vid båda dessa tillfällen deltar också representanter från stadsdelen och 
organisationer från respektive närområde och berättar om öppna mötesplatser för 
äldre.  
Präst och terapeut Göran Larsson får vi möta digitalt onsdag kväll den 13 oktober. 
Görans tema är ”Att gå sönder och bli hel igen”. Equmeniakyrkan är samarbetspartner 
denna kväll.  
Samtliga samlingar gör Sociala Missionen i samarbete med Betaniastiftelsen som tar 
emot anmälningar via sin hemsida. www.betaniastiftelsen.se 
Välkommen att vara med! 
 
 
LIVSBERÄTTARGRUPPER I PROJEKTET ”ATT HÖRA TILL” 
En första ledarutbildning har genomförts. Det finns ett stort intresse och 22 personer 
från 14 olika församlingar deltog i utbildningen. Vi hoppas nu på ett stort gensvar inom 
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församlingarna och i respektive församlings närområde och att många grupper kommer 
att starta under hösten. För mer information kontakta Kerstin Andersson på Sociala 
Missionen. kerstin.a@socialamissionen.se 
 
 
BOKA IN HÖSTMÖTE FÖR SOCIALA MISSIONEN 30/11 2021 
Höstmötet för Sociala Missionen blir tisdag 30 november kl. 19.00, plats är ännu inte 
klart. Kallelse kommer till medlemsförsamlingarnas kontakter och ombud. På höstmötet 
fortsätter samtalet om Sociala Missionens utvecklingsresa utifrån årsmötets beslut. 
Budget och verksamhetsplan för kommande år kommer att beslutas. Anmäl eventuellt 
byte av ombud eller kontaktperson från er församling. Välkomna till höstmöte! 
 
 
INBJUDAN TILL MEDLEMSKAP I SOCIALA MISSIONEN 
Sociala Missionens årsmöte i april 2021 beslutade att alla församlingar i regionen ska 
inbjudas till medlemskap och att medlemsavgiften tas bort. Ett brev kommer till de 
församlingar i regionen som ännu inte är medlemmar och vi hoppas att många 
församlingar ser nyttan av ett medlemskap för att stödja verksamheten och 
möjligheterna till samarbete i diakonala/sociala projekt och opinions- och 
påverkansarbete. Sociala Missionen är beroende av fortsatt frivilligt stöd från våra 
församlingar och ser gärna en årlig gåva till arbetet.  
 
 
GE EN GÅVA TILL SOCIALT OCH DIAKONALT ARBETE! 
Sociala Missionen är en ideell organisation beroende av generösa gåvor och bidrag. 
Medlen omsätts i arbete för och med människor i utsatta situationer. Vi vill utveckla vårt 
arbete i dialog och samverkan med Equmeniakyrkans församlingar i Region Stockholm. 
Vi besöker gärna församlingar och berättar mer om vår verksamhet i en gudstjänst eller 
någon annan samling. Ta gärna en kontakt med verksamhetschef Elaine Lindblom, tel. 
08-556 023 10 eller elaine.l.@socialamissionen.se 
Gåvor och bidrag tas tacksamt emot via 90-konto: 90 09 38-8 eller Swish 123 203 17 55. 
 
 
AVTACKNING AGNETHA DALEMARK 12/10 FRÅN KL. 15.00 
Vi bjuder in representanter ifrån församlingar och organisationer till avtackning av 
avgående verksamhetschef Agnetha Dalemark som slutar efter många år inom Sociala 
Missionens olika verksamheter och nu senaste som verksamhetschef. Välkommen till 
mingel och avtackning! Vi vill gärna att du anmäler dig senast 7/10 och anger ungefär 
ankomsttid, så vi bättre kan planera för eftermiddagen. Anmälan till 
info@socialamissionen.se 
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HÄLSNING FRÅN FRAMTIDSSAMTAL MED STYRELSEN OCH PERSONAL! 
Ett stort engagemang fanns i rummet när Sociala Missionens styrelse och personal 
träffades till en framtidsspaning och planering för Målbild 2025. Ett arbete som vi inte 
vill göra själva utan i god dialog med församlingarna i Equmeniakyrkan. Behoven av stöd 
och rådgivning har under pandemin ökat och i en utökad samverkan med våra 
församlingar kan vi göra fler insatser för att stödja människor. Sociala Missionen vill vara 
en organisation som med ett rättighetsfokus arbetar för och med människor i utsatta 
situationer.  
 
 
         

 
 
 
Elaine Lindblom, verksamhetschef Sociala Missionen.     
    
          
         
 
 
 
 

 

 
 


