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Från Equmeniakyrkan: Ansökan om bidrag för verksamhet och hjälp till flyktingar
Equmeniakyrkan Alingsås har under ett flertal år arbetat för med hjälp och integration av
flyktingar i olika åldrar och förhållanden. Efter 2015 har arbetet intensifierats i och med att
många ensamkommande flyktingbarn behövde hjälp. De verksamhetsformer vi bedriver och
som vi nu ansöker om bidrag till är:
Stickcafé
Detta är en gemenskap där främst kvinnor deltar. Regelbundet under 5 år träffas 10 – 20
kvinnor, inkl. ledare, till att träna att sticka, men också träna språk och gemenskap över
gränserna.
Vi söker bidrag till material, lekmaterial till medföljande barn, fest och utflykter i anslutning till
terminsavslutning.
8 000 kr
”Läxhjälp”
Rubriken är satt inom citationstecken, därför att det är mer än läxhjälp som förmedlas vid de
regelbundna träffarna, som varje torsdag äger rum i kyrkans café. I lärargruppen ingår ca 15
personer, medan deltagarantalet varierar mellan 15 och 25. Vi söker bidrag till litteratur,
skrivmaterial, fika, och fest vid terminsavslutningar.
24 000 kr
Hyreskostnader
Sedan nyår 2018 upplåter kyrkan en 2 rumslägenhet till flyktingboende. Där bor nu 4
afganska flyktingpojkar, som studerar. Vi tar inte ut någon hyra av pojkarna och förlorar
därmed 3000 kr/månad i hyresintäkt (motsvarar den nivå vi hyrde ut för innan 2017-12-31.)Vi
söker bidrag för hyreskostnader under 1 år för 4 flyktingar
36 000 kr.
Studieverksamhet
Varje torsdag samlar våra pastorer 8 -10 flyktingungdomar till bibelstudium under 2 timmar.
Under samlingarna blir det ofta samtal om ”att leva i Sverige”, där seder och värderingar
diskuteras.
Vi söker bidrag för att täck del av lönekostnaden för samlingarna.
12 000 kr
I kyrkans övriga verksamheter sker en fungerande integration, genom att ”nya svenskar”
deltar i olika grupper och delar gemenskap i svenska hem. Kyrkan har under senare år fått
många nedlemmar med utländsk bakgrund, så att bland medlemmarna finns personer från
16 olika nationer. För detta arbete kan vi inte urskilja särskilda kostnader.
Ur det stöd till flyktingarbete som Alingsås kommun erhållit från staten, söker vi nu
bidrag för de verksamheter, som presenterats ovan, på sammanlagt 80 000 kr.
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