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Projektet i Hemsta
Den 14 januari startade vi med att varje söndag mellan kl.13-16 bygga lego och/eller pyssla
på boendet i Hemsta för att barnen/ungdomarna ska ha något att göra på helgen. Mellan 25–
40 barn/ungdomar deltog. Vi har varit där 15 ggr under jan – april.

På sportlovet hade vi en aktivitetsvecka för de barn som var sportlovslediga. Ungefär 45 barn
var med alla dagar på aktiviteterna. Vi delade in barnen i två grupper 4–12 år och 13–20 år
med olika aktiviteter beroende på ålder.
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Barnsång med olika instrument och rörelser. För barn mellan 0-3 år. Samlingarna präglades
av mycket lust och glädje! Tilliten och samspelet mellan barn och vuxna stärktes genom sång
och ramsor. Språket stimulerades både hos barnen och de vuxna. Att musik ger glädje blev
mycket tydligt. Vi hade 5 träffar under våren och 5 träffar under hösten som Barbro Eriksson
ledde, det var ett 10-tal småbarn med föräldrar som kom varje gång.
Kvinnodagen 8 mars
Varje måndag under våren deltog unga kvinnorna på
yoga, de fick en läxa att fundera på vad yogan betyder
för dem. Den 8 mars målade de svaren och sina känslor
och tankar på en vägg i yogarummet. Några andra
kvinnor lagade mat som de efteråt åt tillsammans för att
fira internationella kvinnodagen.
Röda korset
delade ut en
ros till varje
kvinna,
blomman togs
emot med ett förvånat uttryck, ett leende spred sig
över ansiktet, näsan luktade på blomman och ögon
blundade en stund, det spelade ingen roll varifrån i
världen kvinnan kom. Blommors doft får oss att
för en kort stund att bara vara i nuet. Det blev en
glad och härlig dag på boendet.

Läxläsningen 2 ggr i veckan start 18 januari till 7 juni med 6 volontärer som fortsatte
under hösten med start den 3 september
Tisdagar 20–22 för vuxna
Torsdagar 18–19 barn och 19–20 vuxna
Deltagarantalet varierar mellan 10–20 personer
Fotbollsbiljetter 30 st. till Gefle IF:s alla hemmamatcher har varit mycket uppskattat.
Vi har fått fotbollsbiljetter till Gävle IF:s alla hemmamatcher under vår och höstsäsongen, 30
biljetter till varje match. Papporna och äldre bröder tog med de mindre barnen.
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Påsklovet
Började med att påsk hönan kom med ägg till alla barn/ungdomar på
skärtorsdagen. Veckan som kom innehöll påsk pyssel, legobygge, tovning,
bowling, Dome, besök i gasklockan på Brynäsdagen, måla i snö och grilla
på gården. Mellan 38–43 barn/ungdomar samt ett 20-tal vuxna deltog varje
dag under veckan
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Språkcafè-Föreläsningar
Vi har träffats och pratat om föräldrafrågor, aktiviteter och
önskemål om vad vi kan göra för att underlätta integrationen,
sopsortering och information om hur valet går till. (med
kommunens valambassadörer)
Sommaren
Under sommaren så deltog 13 barn i simskola på Fjärran Höjderbadet, föräldrarna hade eget
ansvar att barnen kom dit.
6 barn var på Unga Örnas Limökollo och 6 barn var på Kyrkans kollo på Forsgården
Vi gjorde 2 heldagsutflykter för hela familjen med buss:
Smörnäs den14 juli
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Furuvik den 13 augusti

På båda utflykterna hade vi full buss 60 personer. Föräldrar och barn hade två fina dagar och
det var mycket uppskattat.
Syftet för vår del med sommaraktiviteterna var att barnen/ungdomarna kunde gå tillbaka till
skolan och ha sin berättelse om vad man gjort under sommaren.
Under våren/sommaren har ett antal ungdomar som bor på Hemsta hjälp oss med Legobyggen
i stadsdelarna.
Vi har också hjälpt några ungdomar att få tag på praktikplatser som ingår i läroplanen för
högstadiet. Det kan vara svårt när det inte finns något kontaktnätverk från föräldrarna.
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Under hösten
Vi har utrustat ett Baby-rum för de små mellan 0–18 månader, där kan föräldrarna träffas och
barnen kan vara på golvet, vilket de inte kan vara i andra gemensamma utrymmen

I samarbete med kommunens praktiksamordning har vi två kvinnor som gör sin språkpraktik
hos oss. De bemannar lek och babyrummen varje vardag mellan 13–16 vilket gör att de barn
och vuxna som är hemma har tillgång till lekrummen, och kvinnorna får lättare att öva på att
prata svenska då svenskan är det enda språk som de har gemensamt.
De äldre har fått ett gym utrustat med olika redskap
Många kommer inte ut från boendet så vi har öppet
mellan 06–22 och det är bara 4 st. som får vara där
samtidigt, vilket fungerar jättebra.
Det är härligt att se hur frustationer och hopplöshet
byts mot fysik trötthet och glada tillrop.

Vi har även utrustat ett enkelt syrum där det går att laga sina kläder, sticka, virka och stryka.
Höstlovet
Tio äldre barn/ungdomar var på dagläger i Dome hela veckan
Mycket uppskattat, de var något trötta deltagare som kom hem på kvällen efter en heldag med
rörelseaktiviteter, lunch och mellanmål.
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Höstlovet
Andersbergs scouter kom till boendet och hade aktiviteter för de yngre barnen (och föräldrar)

Korvgrillning, Festis och mandariner kunde vi bjuda deltagarnas hungriga magar på.

Den 21 december blev 11 kvinnor och 18 barn bjudna
till Gävle Konserthus.
För kvinnorna fanns ett rum som var laddat med
julklappar från en ”syster” det bjöds på mat och
barnen fick naturligtvis en julklapp av tomten.
Trötta och glada kom de hem efter en för många
annorlunda kväll.
Den 22 december delade vi ut 60 kassar mat som vi
fått av Basket Brigade och varje barn fick via sina
föräldrar en julklapp som kom från Klappakuten,
generösa Gävlebor har varit med om att skapa en
givmild tradition som kommer många till glädje.
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Delprojektet Lego i samarbete med Gavlegårdarna
Under sportlovet var vi i
Hemlingby och byggde
med sportlovslediga
barn/ungdomar i fyra
dagar och ca 100 barn
deltog. Det blev en liten
rast från uteaktiviteter
och en möjlighet att
värma sig lite.
Påsklovet/Höstlovet
På kulturveckorna i Kulturhuset i centrala Gävle byggdes det i åtta dagar tillsammans med
Gävles Unga, ABF, fängelsemuseet och IDKA . Ett 50 tal barn på Påsklovet och 48 barn på
Höstlovet samt några vuxna hade roligt med lego i kafé Kåken.
Brynäsdagen på Gasklockan med många olika aktiviteter bl.a.
legobygge drog många lediga barn. Vi uppskattar att ett hundratal
barn/vuxna byggde.
Andersbergsdagen den 28 april byggde vi lego inne
i Språkcafè. Vi hade ca 50 barn och 10-tal föräldrar
som under ledning av tre ungdomar från Hemsta
skapade sina alster.

Vi byggde på Röda Korsets dag på torget med hjälp av två
ungdomar från Hemsta.
Under fotbollens dag på Gavlevallen hade vi ett 50-tal barn och
deras föräldrar som tillsammans med tre ungdomar från Hemsta
byggde.

Sommaren började med legobygge
under nationaldagen i
Boulognerskogen
Ca 200 barn och 50 vuxna deltog i
byggandet.
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Från den 18 juni till 14 augusti var vi ute på sju olika platser i Gävle.
Kulturhuset, Hemsta, Andersberg, Öster, Stenebergsparken, Gasklockan och Sätra bibliotek.

Andersbergskalaset den 15 augusti
I strålande sol och högsommarvärme var vi i solgrytan
i Andersberg och byggde 65 barn och 5 vuxna deltog.
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Balkongfestivalen.
Under Pridefestivalen fyllde vi tillsammans med Gavlegårdarna Esplanaden, 200 barn och 80
vuxna byggde.

Kul dag med många
fina kommentarer från föräldrar
och äldre som spontant stannade
och tittade på de som byggde.

Vi avslutade sommaren med:
Stenebergsparkensdag den 25 augusti
Ungefär 60 barn
och 10 vuxna
deltog i
byggandet.
Några av Gävles
kommunalråd
bidrog med
varsitt hus.

Under hösten har vi byggt på boendet i Hemsta och avslutade året på Gasklockan under
Hjulkul tillsammans med Kultur o Fritid
Ca 350 barn och 150 vuxna deltog under 4 dagar i Legobygge

Totalt har vi nått 1950 barn/ungdomar och ca 600 vuxna på 10 olika platser i Gävle med
denna aktivitet under året.
Svenska Röda Korset har uppmärksammat projektet och återredovisat det i sin rapport till
MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor)
Gavlegårdarna återgav projektet i sin årsredovisning 2018 (verksamhetsåret 2017)
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Övrigt
Språkcafé med GGIK Språkcafé i centrala stan. 17 träffar under
våren med 15–20 deltagare varav 95 % unga nyanlända tjejer i
åldern 15–19 år. Har en Facebook grupp där aktiviteter och
träffar har lagts ut. Kaféet startade upp igen i oktober, de blev 10
träffar under hösten, alla lika välbesökta.
Språkcafé hos Geflekretsen
Under våren flyttade språk/läxhjälpen från Brynäskretsen till våra
lokaler. 12 volontärer och ett 30-tal besökare hade sina träffar hos
oss.
Under hösten startades VIVA
Gruppen består av ensamkommande ungdomar som träffas första tisdagen i månaden i vår
lokal på Hantverkargatan. Dessa ungdomar är över 18 år men går i gymnasiet och har fått
ordna tillfälliga boenden själva. Gruppen leds av några av deras gamla lärare och
skolpsykologen. Syftet är att inte tappa kontakten och att ungdomarna har sitt nätverk kvar.
Mötesplatser på Seniorboende
Geflekretsen har serverat kaffe med hembakt en gång i veckan på äldreboendet Forellplan och
Adjunkten.
Under våren och hösten har vi haft hjälp av 2 språkpraktikanter med muslimsk tro. När
ramadan närmade sig började det att komma frågor från de äldre om vad ramadan är? Vad är
skillnaden mellan kristen och muslim? Vi bjöd in två personer från moskén, som kom och
berättade och svarade på frågor från de boende. Att se och höra de äldres funderingar och
nyfikenheten under samtalen var en till pärla på livets halsband.
När höstterminen började kom en av språkpraktikanterna från våren tillbaka, glädjen hos
henne och de äldre gick inte att ta fel på vid återseendet. Roligt att få uppleva något som
skulle kunna vara en kulturkrock som blir ett möte mellan människor som trivs med varandra.
EKC, ekonomiskt kunskapscentrum som vi är en del av.
Våra hantverksdamer syr babykläder som delas ut via Diakonirådet till de som behöver ett
”startpaket” Det är fler än man kan ana.

Deltagit i Kulturhuset och stadsdelsnätverkens träffar
Varje nätverk har haft en träff i månaden där vi går igenom aktuella händelser i området.
Andersbergsgruppen, Brynäsgruppen, SNÖ, Sätra och Tibo är de nätverk som Röda Korset är
med i.
Kulturhuset har två träffar i månaden där vi planerar husets aktiviteter.
12

Nationaldagen i Boulongerskogen 6 juni
I samarbete med Gävle kommun, SIDA och FNförbundet genomförde vi ett event på Nationaldagen
den 6 juni som väckte stort intresse. Till vårt
förfogande hade vi ett så kallat Better Shellter som är
en nödbostad. Företaget Better Shelter, Ikeastiftelsen och UNHCR har tagit fram tältet för
användning i flyktingläger. Idag används tusentals av
dessa världen över. Bostaden rymmer en familj och
kan sättas upp utan verktyg och elektricitet på 4
timmar. Hårda väggar, en soldriven lampa och en
dörr som kan låsas skapar ökad trygghet och säkerhet.
Allmänheten bjöds in på en visning och rundtur och fick information om bistånd och Röda
Korsets verksamhet. Runt 1000 personer (enligt kommunens representant) tog tillfället i akt
att titta in.

Informationsdag i Hemlingby om
Familjeåterförening/Efterforskning av nära
anhöriga i samarbete med SFI som hade en naturdag.
Ca 1000 deltagare tog del av informationen och fick
ett flygblad på olika språk. Dessutom pratade vi om
Röda Korset och våra mötesplatser och
språk/läxhjälp.

Komvux och SFI hade en hållbarhetsdag i
oktober. Vi var där med vår monter och hade
information om familjeåterförening och
volontäruppdrag inom Röda Korset.
Många kände igen oss och några hade varit
volontärer i sina hemländer. De tog vårt
infoblad och tel. nr. till vår telefontjänst i
Stockholm som blir den första kontakten inom
familjeåterförening.

Första hjälpen. Kommunen har sedan
2017 obligatorisk utbildning av
sommarjobbare i första hjälpen.
Vi har utbildat 60 ungdomar i år.
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Gävles Unga
Barnboksprojektet tillsammans med Gävles Unga
I samarbete med Gävles Unga så har vi producerat två böcker som
bygger på barns upplevelse av kriget, flykten och det nya landet.
Samtidigt som barnen skriver på sina upplevelser här hemma så
skriver barn i Syrien om sina upplevelser. I den nya boken "Saker
omkring oss är choklad" har runt hundra barn i åldern 7–15 år från
Gävleborg och Syrien skrivit om saker, platser och händelser runt om i
deras vardag.
Boken är skriven på både svenska och arabiska. Under nationaldagen hade vi boksläpp för
den nya boken och visade vår utställning. Några av barnen läste upp sina texter.
Barnen som deltagit har bakgrunder från Sverige, Irak, Syrien, Afghanistan, Jemen, Turkiet,
Indien, El Salvador, Bangladesh, Eritrea och Somalia.
Sverige är som ett stort träd
där vi samlas tillsammans.
Vi är fåglarna som kommit långt bortifrån.
Sveriges träd är vackra, med blå grenar och gula löv.
Åh träd,
du kommer alltid att finnas i mitt hjärta
Madina Ali Mohammed Mohamada, 12 år

Geflekretsen har deltagit i Gävles Ungas designprojekt
Gävleborg Loves Fashion där en skräddare lär ut sömnad och
hjälper unga designers att sy upp kläder.
På temat hållbart mode har de sytt om plagg från
Röda Korsets butiker i Bomhus och Sätra
Mellan kl.20.00-21.00 hade vi Design-show, där vi samtalade om mode med
designtalanger/designer, visade upp exempel på catwalken. Röda Korset seniorer blev stylade
av unga Gävle-stylister med kläder som sytts om från Kupan.
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Speciellt tack till nedanstående för ert engagemangen och givmildhet
Personalen som är anställd på boendet i Hemsta

Folktandvården
Tandborstar och tandkräm
till familjerna

Elite Grand Hotell
Täcken, kuddar och hygienartiklar som
finns att dela ut till nyanlända som
kommer till boendet.
ICA Fjällbacken
För all frukt på skollovens aktiviteter

Vi har fått ca 400kg äpplen som har kommit de boende till glädje
av människor som haft ett överflöd av äpplen i sina trädgårdar.

DOME och Fjärran Höjderbadet för era fina erbjudanden under lovaktiviteterna.
Matakuten för utlåning av grillpanna och hjälp med ”nödskafferi”.
Klappakuten för alla julklappar till barnen, 53 barn fick sina paket av sin förälder när vi gav
Baskets Brigades 60 st. julmatkassar till de boende på Hemsta och några andra som var
behövande.
Kortet som fanns i matkassarna hade denna text:
Den här julkassen kommer till dig från någon som bryr
sig om dig.
Vi hoppas att du tar hand om dig på bästa sätt och att du
en dag kan göra samma sak för någon annan
God Jul
från en vän
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Ett stort tack till våra Volontärer och Samverkanspartners under 2018 i projektet
Gavlegårdarna, Kultur o Fritid, ICA-Maxi, AME, Socialtjänsten/boendeenheten, GGIK, Gefle
IF, Röda Korset Bomhuskretsen, Kulturhuset/ABF och Vuxenskolan, Gävles Unga, SFI,
Centralteatern, KFUM, Biblioteket Sätra.
Rädda Barnen, Folkteatern, Basket Brigade, Klappakuten, Matakuten,
Räddningstjänsten, Ambulansen i Gävleborg, Polisen, fritidsgårdarna Brynjan och Helges.
SNÖ = Nätverk för stadsdelarna Gävle Strand, Öster och Nordost.
Gavlegårdarna, Kultur o Fritid, Hyresgästföreningen, Gävleborgsidrottsförbund/Sisu, PRO,
Sportfiskarna, Socialtjänsten/Fältarna, Boende på Öster och Nordost, Gästrike Återvinnare,
Akademiska Föreningen/Schack, Rapatac, Fritidsföreringen Nordost, Arbetarteatern Pegasus,
IFFI, Svenska Kyrkan, Polisen.
Andersbergsgruppen
Socialtjänsten/Fältarna, Kultur och fritid, Hyresgästföreningen, Somaliska kvinnoföreningen,
Svenska Kyrkan, Familjecentralen i Andersberg, Fritidsgården Helges, Gavlegårdarna,
Andersbergs S-förening, Friskolan Lyftet, Polisen, Biblioteket, Boende i Andersberg,
Verdandi
Brynäsgruppen
Sätragruppen
Styrgruppen Frivillig i Gävleborg.
Länsstyrelsen Gävleborg
EKC= Ekonomisk Kunskaps Center
ett samlat organ med representanter från Gavlegårdarna, Omvårdnadsförvaltningens
Personliga ombud, Svenska kyrkans Diakoniråd, Familjeslanten, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Gävle Energi, Konsument Gästrikland, PRO, Ria, Socialtjänsten och
Gävles frivilliga samhällsarbetare.
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