
  

Caritas i St Lars församling  

stöd till utsatta EU-migranter i Uppsala 2015 

 
En arbetsgrupp i Caritas St Lars församling har genom det ekumeniska nätverket för EU-migranterna 
i Uppsala och direkt med föreståndaren på Crossroad engagerat sig för att på olika sätt stödja den 
befintliga verksamheten i Uppsala för utsatta EU-migranter, bl.a. genom tillagning av soppor som 
skänkes till den förstärkta frukosten på Crossroads (Stadsmissionens dagcenter för EU-migranterna i 
samarbete med Uppsala kommun), liksom andra gåvor till Crossroads men också genom 
informationsarbete i vår församling om deras situation i Uppsala och om aktuella hjälpinsatser.  
 

Var med och stöd arbetsgruppen i Caritas St Lars arbete för utsatta EU-migranter i Uppsala med 
pengar eller genom att delta direkt i arbetet som volontär eller med andra gåvor! Förslag: 

 

1. Skänk pengar till Caritas arbete för utsatta EU-migranterna i Uppsala & Rumänien 

Insättning på Caritas Pg 675867-6. Öronmärk pengarna genom att skriva EU-migranter. Pengarna 

går bl.a. till Crossroads (soppa mm), och katolsk biståndsprojekt för romer i Rumänien. 

2. Skänk pengar direkt till Crossroads verksamhet 

Insättning på Uppsala Stadsmissionens konto 900282-5. Öronmärkt pengarna till EU migranterna 

genom att skriva Crossroads. 

3. Ge matgåvor till behövande på Crossroads 

Crossroads välkomnar matgåvor och livsmedelskassar till den förstärkta frukosten som serveras 

dagligen mellan 8.00-12.30.  

- De tar gärna emot frukt (apelsiner och päron men inte bananer), pålägg, varmkorv, ägg, 

färdiglagade soppor (även på burk och påse går bra). Matbröd har de redan gott om.  

- Lämnas direkt till Crossroads på Samaritergränd 30 D under öppettiderna, tel. 0736-127463. 

4. Volontärhjälp på Crossroads 

Du kan vara volontär under vardagar 8.30-13.00 fram till och med 15 oktober 2015.  

- Kontakta volontärsamordnaren Ingrid Bolin 018-564017 på Stadsmissionen för introduktion på 

Crossroads.   

5. Ge begagnade mjuka bomullstyger, filtar och kläder till Crossroads  

Dessa används till ett projekt på Crossroads att få EU-migranter att ge upp tiggeriet och genom 

eget handarbete och försäljning av dessa tygprodukter försörja sig själva. Kläderna och filtar 

delas ut till behövande på Crossroads. 

- Lämnas direkt på Samaritergränd 30 D mellan 8.00-12.30, tel. 0736-127463. 

6. Bönegrupp/böneämnen för EU-migranter 

- Bed för EU-migranterna genom att delta i onsdagens stilla bönegrupp i församlingen 19.00 i 

Mariakapellet, eller skriv din bön i böneboken som tas upp i bönegruppen. Tack på förhand! 

- Ge förslag på böneämnen för EU-migranterna till Sr. Dorothea (till mässan) 

 

Kontaktpersoner: Ann-Charlotte Misgeld  070-9436212  lotta.misgeld@gmail.com (soppköket) 

         Diana Amnéus d.amneus@telia.com (sekreterare) 
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