
Den 15/4 bjuder vi in till Lunch i gemenskap i Centrumkyrkan i Farsta! 

På lördagar turas Hela Människan i Stockholms län, tillsammans med ett antal församlingar 

och andra organisationer, om att inbjuda medmänniskor, som lever i en utsatt livssituation, 

till gemensam lunch. Lunch i gemenskap startade vi utifrån samma koncept som vi har under 

Jul i gemenskap. Mat och gemenskap! Gästen i fokus! Dessa lördagsluncher är väldigt 

uppskattade och i snitt kommer det mellan 300 och 350 gäster.  

I vårens schema fanns en vakant lördag, den 15/4. Detta trots att vi verkligen försökt hitta 

någon som kunde ta ansvaret för den dagen. Det är trist att det blir ett tomrum för våra 

gäster om man hoppar över en lördag, så jag frågade Kim om inte Centrumkyrkan i Farsta, i 

samverkan med Hela Människan i Stockholms län, skulle kunna göra en insats och ta ansvar 

den lördagen. Kim tyckte det var en bra idé och nu undrar jag om du vill komma med och 

vara volontär?  

Vad gör man som volontär frågar du dig kanske? Jo, det ska jag berätta. Utan våra volontärer 

skulle vi aldrig klara av att genomföra vare sig Jul i gemenskap, Påsk i gemenskap eller Lunch 

i gemenskap. Som volontär har man olika arbetsuppgifter. Det ska dukas fint, kokas kaffe, 

packas brödpåsar, värmas mat, läggas upp mat på tallrikar, serveras, diskas, välkomna gäster 

i entrén, se till att toaletterna ser fina ut….. Alla behöver inte göra allt, men hjälps vi åt kan vi 

göra mycket! Ja, det finns att göra för många, så kom och var med!  

Vi jobbar kl. 9 – 16. Dagen börjar med en samling för volontärerna då vi går igenom det som 

ska göras. Därefter delar vi upp oss i grupper och ser till att allt blir gjort innan gästerna 

kommer kl. 12. Vi serverar mat fram till kl. 14 och stänger ytterdörren kl. 14.30. När gästerna 

gått städar vi och plockar undan allt. Vi avslutar dagen med en utvärdering innan vi glada och 

nöjda går hem efter att ha gjort en insats för många medmänniskor som behöver oss.  

Anmäl dig till mig senast den 8/4: Anette Kyhlström, anette.kyhlstrom@helamanniskan.se 

tel. 070-7618860.  

En av våra trogna gäster sa till mig en lördag när han var på väg att gå ifrån lunchen att han 

ville tacka oss för maten! Han sa: ”Ni är precis som Jesus!” och så förtydligade han, ”Jesus 

delade ju också ut mat och det räckte till väldigt många då med!”  Kanske satte han tummen 

på det vi i kyrkan är till för?  

Det är nog sant som Stig Dagerman skrev i sin dikt: 

"Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ.  
Endast en sak kan du göra, en annan människa väl.  
Detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler.  
En hungrande människa mindre betyder en broder mer." 
 
Välkommen som volontär! 
/Anette Kyhlström 
Verksamhetschef/diakon 
Hela Människan i Stockholms län 
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