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Aldrig har så många männis-
kor behövt Frälsningsarmén 
som nu. Det började redan  
i våras med att femtio procent 
fler ringde än vanligt. 

Nu har man infört drop in  
på torsdagar och bjuder på 
både mat och rådgivning.

Frälsningsarmén i Skövde har 
mottot ”Skövde för Kristus” och 
försöker leva och verka efter bibel-
orden i Matteus 25:40:

 ”Sannerligen, vad ni har gjort för 
någon av dessa minsta som är mina 
bröder det har ni gjort för mig.”

Något man kan läsa på Fräls-
ningsarmén lokala hemsida.

 Det nya kårschefsparet Ingvar 
och Kerstin Lundkvist är förstås 
oroade över utvecklingen av hjälp-
behovet i Skövde.

– Jag vet inte vad det beror på, 
det är väl effekterna av lågkon-
junkturen gissar jag.

Mellan klockan tio och fjorton 
välkomnar Frälsningsarméns per-
sonal vem som helst till gratis fika 
eller mat och ett samtal.

Via samtalet kan besökaren 
slussas vidare till andra instanser 
eller till myndigheter. 

– Exempelvis integrationsverket. 
Det handlar ju inte bara om att akut 
skriva ut ett presentkort på lite mat. 
Syftet är att skapa nätverk.

 Predrag Leskic från Kosovo var 
en av gästerna denna torsdag. Han 
berättar att han varit i Skövde i två 
år och att han kom till Sverige 2004.

Allt på grund av kriget
– Kriget har förstört mycket för 
mig och min släkt. Nu går jag ofta 
hit för att fika och prata. Tycker 
om att vara här, för det är vänlig 
personal.

Ingvar Lundkvist sammanfat-
tade gårdagen så här:

– Mellan klockan tio och fjorton 
i dag har tre personer suttit i ett 
40-tal samtal om ekonomi.

Även en känd kommunpolitiker 
fanns på plats för att hjälpa:

–  Lennart Svartvik hjälpt folk att 
fylla i olika myndighetspapper.

Personalen hjälper dem som är 

i akut ekonomisk knipa med pre-
sentkort på mat.  Lever man på exis-
tensminimum och något oförutsett 
händer finns det inga marginaler.

 I bland är dock samtalet i sig 
viktigare än den eventuella eko-
nomiska hjälpen då många är 
ensamma och inte har någon att 
prata med. För att kunna hjälpa de 
ensamma anordnas ett par gånger 
om året en enkel fest med smörgås-
tårta och lite aktiviteter. Tillsam-
mans med Svenska kyrkan har 
man välbesökta julfiranden på jul-
afton med julbord, kaffe och godis.

 Varje sommar anordnas dess-
utom en utflykt för ensamma 
mammor med barn som annars 
inte kommer ut på någon semes-
terutflykt, exempelvis till Liseberg 
eller Skara sommarland.

Många gåvor
Allt detta kostar naturligtvis peng-
ar. Tack vare många generösa 
människor som skänker pengar 
kan Frälsningsarmén ändå ha 
ett stort engagemang. Den största 
insamlingen på året äger ganska 
snart rum. Julkonserten för Gry-

tan, den 5 december på Stadstea-
tern med egna körer och artister.

 I år gästas man bland andra av 
Skövde Gospelkör, Bo och Tina 
Frid, Korsberga, och Johan och 
Nina Abrahamson, Tidaholm.

Och vad vore julhandel utan 
Frälsningsarmén i Commerce 
galleria?

– Vi hoppas att vi får stå där även 
i år. Men det är inte helt klart vad 
jag har förstått.
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Aldrig har så många behövt hjälp
Frälsningsarméns betydelse i samhället ökar

 Predrag Leskic från Kosovo var en av det 40-tal som i går fick hjälp av Frälsningsarmén. I serveringsluckan Frälsningsarméns Lotta Lundell, Chatarina 
Haglund och Anita Karlsson. FOTO: ANITA ENOCKSSON

Den ideella stickföreningen Hjälpstickans Ann-
Louise Sörman skänkte 170 stickade tröjor, mössor, 
vantar och halsdukar och annat till Frälsningsarmén 
i Skövde.

Bland annat 60 par raggsockar i allt från tjockaste ullgarn i 
vackert naturgrått till färgglada randiga i tunnare garner.

Stickerskor från Lund i söder till Östersund i norr har 
hjälpt till.

– Titta en sådan fin tröja, visar Ann-Louise Sörman och hål-
ler fram en välgjord vit spetsstickad ullkofta i damstorlek.

Frälsningsarméns Mildred Åberg berättar vad som hän-
der med de stickade sakerna:

– Vi delar ju ut julmatskassar till behövande och är det en 
familj med barn under 15 år brukar vi sticka ned en julklapp 
till barnen också. Då kan ett par fina hemstickade vantar 
eller raggsockor vara till stor glädje.

– De blir underbara julklappar.

Stickar det mesta
Allt från små babytröjor till sobra svarta herrmössor och glitt-
riga halsdukar låg i prydliga travar hos Frälsningsarmén.

Ann-Louise Sörman, avslutningsvis:
– Vi har bara två krav; sakerna får inte säljas och de ska 

ges till människor i närområdet.
Vad är då Hjälpstickan för en organisation?
 Dess grundare är Ulrica Loeb som vintern 2007 fick veta 

att olika hjälporganisationer i Stockholm vädjade om vär-
mande kläder för de hemlösa.  Alla som rensade gardero-
berna skänkte sommarkläder.

Då väcktes en tanke hos henne: hur kunde hon hjälpa till 
och kanske få fler att hjälpa?

Tiden gick och ett år senare kom hon på det; man kan sticka 
för behövande och skänka det stickade till organisationerna. 
Hjälpstickan är hennes initiativ för att hjälpa behövande. 
Tanken är att folk ska bidra med sin tid och kreativitet. Alla 
gör allt helt ideellt, det finns alltså inga pengar i detta:

– Bara garn, stickor och hjärta, säger Ann-Louise Sörman.
ANITA ENOCKSSON

Stickat till Frälsningsarmén

Hjälpstickans Ann-Louise Sörman skänkte 
över hundra stickade plagg till Frälsnings-

armén, här representerad av Mildred Åberg 
till höger i bild. FOTO: RUNE JOHANSSON

– Håll grytan kokande, vädjar  
Ingvar och Kerstin Lundkvist.


