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När jag började min halvtidstjänst i Pingstkyrkan Lund fanns en längtan i församlingen att hjälpa utsatta
människor i vår stad på ett konkret sätt. I våra second hand-butiker och språkcafé mötte vi en del som inte
hade råd att äta sig mätta. Samtidigt slänger många butiker fina matvaror för att varorna väljs bort av kunderna, till exempel om en förpackning är kantstött eller produkter närmar sig bäst före datum. Tänk om dessa
varor istället skulle kunna komma till nytta där de bäst behövs.
Med detta i åtanke började jag Socialt Entreprenörskap i höstas. Under kursens gång har jag fått med mig
verktyg för att gå från idé till verklighet och redskap för att bygga verksamheten på ett hållbart sätt. Kursen är
fylld av matnyttiga ämnen presenterade av kunniga lärare. Dessutom får man mycket stöd genom personlig
coaching, möjliggörare och från kurskamrater.
I februari 2020 startade vi ”Mathjälpen i Lund” där vi erbjuder personer som har det tufft ekonomiskt en
svinnsmart matkasse. Vi vill inte bara stötta med mat för dagen, utan också jobba långsiktig för att hjälpa
personer närmare självförsörjning. Vår vision är att också tillaga mat baserat på svinnvaror och erbjuda arbetsträning inom kök, något vi planerar i samråd med kommunen och Arbetsförmedlingen. För vår kyrka har
Mathjälpen i Lund blivit ett konkret sätt att betjäna vår stad och visa vår tro genom handling.

Vad har du och din kyrka/organisation för idé?
DANIELA RASK

Daniela Rask, församlingssocionom Pingstkyrkan Lund

Jag växte upp i Gnosjö, en kommun med en speciell företagsanda och många aktiva frikyrkor.
Jag har jobbat som företagsledare i 25 år och varit aktiv i de
församlingar jag har tillhört.
Kyrka, samhälle och företagande
har alltid varit ett fokus. Nu får
jag jobba som senior advisor

MIA FRITZON

PELLE BÄCKRUD

och får dela med mig av min

Det som var det bästa var att jag kunde sitta på utbildningen och tänka

erfarenhet som företagsledare. Jag vill stödja nya entreprenörer som

hur ska jag göra det här, och så nästa dag kunde jag gå direkt och bara

har en dröm. Jag ser betydelsen av att samhället får mer av socialt en-

praktisera det och använda det. Idag jobbar jag med min idé.

treprenörskap. Genom kursen får människor med driv och engagemang
stöd att utveckla kyrkans sociala arbete och att förändra världen.

Mia Fritzon, Butikschef DreamStore, Secondhand/vintagebutik en
del av DreamCenter Göteborg

Pelle Bäckrud, coachande kursledare,

Se en intervju med Mia på: https://youtu.be/OG8Z4iknFHc

styrelseordförande Tibro Pingst, tidigare VD PrismaTibro AB.

Välkommen på digital inspirationsdag där årets
kursdeltagare redovisar sina projekt, 19 april kl 9.30-12.00
Länk till dagen finns tillgänglig på skolornas hemsida från kl 9.00

Läs mer om kursens upplägg på skolornas hemsidor:

Socialt entreprenörskap - June Folkhögskola (junefolkhogskola.se)

Socialt entreprenörskap - i kyrka och samhälle (hyllieparkfolkhogskola.se)

Räddningsmissionen - (raddningmissionen.se)

