Saronkyrkan i Göteborg

HANTVERK, SKONHET OCH
SAMTAL PA CAFE´ ZAHRA
Zahra betyder blomma på arabiska och prinsessa på svenska.
– Så det passar bra eftersom vi vill att kvinnor ska få känna så när vi är tillsammans.
Namnet är också bra för att det inte går att säga fel. Det funkar på alla språk, säger
Sara Brunnegård som ansvarar för verksamheten.
EvangEliska
frikyrkan (Efk)
Medlemmar: 29 303
Församlingar: 300
Bildades: 1997

saronkyrkan i götEborg
Medlemmar: 1144
Bildades: 1936
Verksamhet för asylsökande och nyanlända: Kvinnokafé, uppsökande verksamhet på asyl
boenden och förvaret, svenskundervisning, öppen förskola, körsång och fadderverksamhet.
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Masi Oraie som är en av stammisarna på Café Zahra sitter och stickar.

finns en av Evangeliska frikyrkans största församlingar – Saronkyrkan. Här pågår aktiviteter både på kvällstid och
på dagtid. En mycket populär punkt på veckoschemat är Café Zahra.
Varje tisdag klockan fyra öppnar Saronkyrkan
portarna till Café Zahra. Kvinnorna välkomnas
av Sara Brunnegård som är integrationssamordnare i församlingen och utbildad SFI-lärare.

i centrala göteborg
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Vanligtvis kommer det mellan 30 och 45 kvinnor i alla åldrar till Café Zahra och de har sina
rötter över hela jorden. Några kommer från
Iran, Afghanistan, Syrien och Palestina. Men här
finns också kvinnor med bakgrund i Thailand,
Rumänien, Ryssland, Nigeria och Uganda.
På fikabordet finns mackor, grönsaker, frukt,
bröd och nybakade kakor och det blir snabbt
fullt kring alla borden. Snart fikas det och sam-

”Det är mycket enklare att prata om man gör
någonting samtidigt med händerna, att
fokusera på något annat än själva språket.”

talas överallt. Pärlor, garn, nagellack och papper med svenskparlörer åker fram på borden.
Vissa av kvinnorna är angelägna om att testköra
det nya språket mot någon som pratar flytande
svenska.
– Det är mycket enklare att prata om man gör
någonting samtidigt med händerna, att fokusera
på något annat än själva språket, säger Sara som
märkt att många kvinnor har ganska dåligt själv-

förtroende när det gäller att använda svenskan
– till en början.
Runt ett bord sitter ett gäng kvinnor från Iran.
En av dem är Masi Oraie. Hon har kommit till
Café Zahra i två år.
– Innan jag började gå hit vågade jag aldrig
prata svenska, säger hon.
Masi Oraie hittade hit genom ett annat språkkafé i Göteborg.

19

20

Inger Hagby hjälper Masi Oraie att fästa tråden ordentligt. De tillverkar örhängen och halsband av snäckskal.

– Det är skönt att det bara är kvinnor här. Det
är varmt och välkomnande, säger Masi.
Hon har gjort örhängen av snäckskal och till
det ett matchande halsband. Hon får hjälp med
sista knuten av handarbetsexperten Inger Hagby som är medlem i Saronkyrkans församling.
Kvinnorna runt bordet intygar samstämmigt att
Inger är ställets okrönta pysseldrottning.
– Jag har arbetat som sömmerska så jag kan en
hel del, säger Inger och ler.
sitter några tjejer i övre tonåren. Här har en tillfällig skönhetssalong
startat, mitt ibland pysslet och hantverket. Någon får ögonbrynen plockade och en annan får
en snygg frisyr. Stämningen är uppsluppen. Efter en stund passar Sara på att hälsa alla välkomna och informerar om den övriga verksamhet
som sker i kyrkan:
– Alla som vill kan anmäla sig till språkundervisningen. De som vill kan sätta upp sig på smslistan. Då får ni information om det som händer
utöver det vanliga pysselkaféet. Det kan vara att vi
bakar, dansar, tränar eller åker på en utflykt.
De som vill öva lite mer fokuserat på svenskan
får följa med Solbritt som är svensklärare. Ett
tiotal kvinnor följer med in i ett separat rum.
Sara roterar bland borden.
När klockan närmar sig sex börjar folk droppa
av och Café Zahra stänger för dagen.
När alla har gått öppnar Sara dörren till den
stora foajén där några ungdomar från församlingen väntar. I kväll ska de matchas i ”kompispar” med nyanlända ungdomar, något som Sara
också är med och styr upp. När paren är bestämda ses de utanför kyrkan och hittar på saker tillsammans.

vid ett annat bord

är integrationssamordnare ansvarar hon också för den
uppsökande verksamheten. De arbetar med be-

eftersom sara brunnegård

söksgrupper som åker till två olika ankomstboenden varje vecka. På boendena finns det lokaler
där de har leksaker och pysselprylar. En vanlig
aktivitet är att avlasta trötta föräldrar genom att
leka med barnen, berättar Sara.
Vid de här tillfällena finns inga tolkar, men Sara tycker att kommunikationen ändå fungerar,
med olika metoder. Barnen och deras lek fungerar som en brygga mellan människor och med
kroppsspråk och närvaro kommer man långt.
De som ingår i teamet som besöker ankomstboendena är oftast pensionärer, unga vuxna och
studenter.
– De allra flesta volontärer tycker att de får ut
så mycket av att delta. I tider som dessa är det
viktigt med dessa mellanmänskliga möten. Så

”Det är skönt att det bara är kvinnor
här. Det är varmt och välkomnande.
Innan jag började gå hit vågade jag
aldrig prata svenska.”
att våra hjärtan inte hårdnar eller kallnar, säger
Sara.
När de arbetar utanför kyrkans lokaler har de
på sig namnskyltar. Namnskyltar med ett kors
på.
– Det finns tydliga direktiv om att vi inte får
missionera eller evangelisera, om det inte är på
den asylsökandes eget initiativ. Ibland händer
det att någon ser korset på namnskylten och då
vill ta en lite åt sidan för att visa upp ett kors som
de har gömt under tröjan. Många har blivit förföljda på grund av sin tro. Men för det flesta spelar det ingen roll att vi är kristna, vi är där som
medmänniskor, säger Sara.
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Sara Brunnegård är verksamhetsansvarig för Café Zahra. Hon känner så gott som alla besökare.

samarbetar gärna
med andra organisationer. När de besöker Migrationsverkets ankomstboenden samarbetar de
med Röda Korset, Amnesty och Svenska kyrkan.
– De olika volontärerna och organisationerna
är bra på olika saker och då kan vi bidra på olika
sätt, säger Sara.
– Det svåraste är att börja i det lilla och inse att
det är okej med små steg. Inte bara starta projekt
utan se till långsiktighet. Glädjen i jobbet är alla dessa möten med fantastiska människor med
olika kunskaper och erfarenheter. Se människor
och lära känna andra. Lära känna någon med en
annan bakgrund. Få en ny vän. Få ork att kämpa
ett tag till. När mammor får se sina barn le för
efk och saronkyrkan
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”Det svåraste är att börja i det lilla
och inse att det är okej med små
steg. Inte bara starta projekt utan
se till långsiktighet.”

första gången på länge. Alla skratt, gemenskapen
och kärleken. l

