
 
 
 

PRESSINBJUDAN 

Gemenskapsmåltid varje torsdag  
Varje torsdag kl. 17.00 samlas ett tjugotal personer på EFS på Malmgatan 5 för att äta middag 

tillsammans och dela gemenskap med varandra. Välkommen på besök och se vad vi gör! 

Piteå församling har en ambition att arbeta för människor i hemlöshet och utsatthet. Efter arbete med 

Pitemissionen, en vinter utan härbärge och ett besök på Gemenskapsmåltiden i Luleå föddes idén om 

att starta upp verksamheten även i Piteå. Syftet är att skapa en plats dit alla är välkomna precis som de 

är, i en varm och välkomnande miljö.  

- Vi vill nå människor som har behov av en gemenskap men som ibland kan känna sig 

exkluderad från övriga samhället, berättar Karin Lundberg, diakon i Piteå församling och 

ansvarig för verksamheten Gemenskapsmåltiden i Piteå.   

Den 17 januari öppnade Gemenskapsmåltiden i Piteå och 12 personer kom redan den första kvällen. 

Under våren har ett tjugotal personer, hemlösa och EU-migranter kommit till Gemenskapsmåltiden 

varje torsdag. Förutom en kostnadsfri måltid finns även möjlighet att duscha, tvätta kläder och möta 

läkaren Anders Norman. Karin Lundberg, diakon, Tommy Caesar, projektledare och tre till fyra 

volontärer har också varit med varje torsdag.   

- Vi är nöjda, stolta och glada över den verksamhet vi haft under våren. Det har funnits en stor 

öppenhet att dela tankar med varandra och vi upplever också att det funnits en stor tacksamhet 

och värme bland de som varit med, säger Karin Lundberg. Verksamheten kommer inte att 

fortsätta i sin nuvarande form men vi ser fram emot fortsatt dialog med kommunen kring 

hemlöshet.  

 

 

Nu vill vi bjuda in media för att visa vad vi gör och vilka vi är!  

Välkomna torsdag 25 april kl. 17.00–19.00, EFS-kyrkan, Malmgatan 5 Piteå.   

Kom redan 17.00 så bjuder vi på middag! 

 

 

 

Kontaktperson 

Karin Lundberg, diakon Piteå församling 

0911-27 40 23, karin.m.lundberg@svenskakyrkan.se  

 

Var med och gjorde Gemenskapsmåltiden möjlig:  

- EFS Piteå som bidragit med ändamålsenliga lokaler.  

- IVAB sponsrade installationen av duschkabin.  

- Kvarterbageriet har sponsrat med bröd.  

- COOP i Öjebyn har skänkt mat. 

- Vildmark och fritid har skänkt kläder. 

- Givmilda piteåbor har skänkt badlakan.  
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