
 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 16/3 2018 
 
Plats: Riverside 
Närvarande: 31 personer varav 4 gäster.  

Gäst: Emma Sandvall (dagens föredragshållare), Ingela Eriksson (Uddevalla Skansen Rotaryklubb), 

Solrun Sörbö Johansson (Ljungskile Rotaryklubb) och Karin Krohn-Pettersson.   

Dagens program: Emma Sandvall berättar om den fadderverksamhet som 

räddningsmissionen bedriver tillsammans med bl.a. Uddevalla kommun.  

 
Information från President Kent Hägg  
 
Molles Begravning  

- Äger rum på fredagen den 25/5.  
- Vid fredagens lunchmöte kom frågan upp om vi skulle göra en gemensam insamling, i 

samband med Molles begravning. Vi som deltog på fredagsmötet enades om att göra det. 
Pengarna kommer enligt Molles önskan gå till de idrottsföreningar som legat honom varmt 
om hjärtat. För er som vill ge ett bidrag använd nedanstående bankgironummer (Rotary 
Uddevalla-Byfjorden). Bankgiro: 317-3754 
OBS: Märk inbetalningen med ”Molle” 

- Anmälan till minnesstunden på Bohusgården efteråt sker direkt till Hagströms. 
Minnesstunden hålls i den nedre matsalen ”Kattegatt”. 

- De som vill sitta tillsammans i kyrkan på begravningen samlas utanför kyrkan kl. 09.45. 
 
Vårfesten 
Rolf berättar att man efter övervägande och samtal med Molles familj väljer att ställa in klubbens 
vårfest den 25/5. Nytt datum för sammankomst blir den 15/6. Kostnad för deltagande och program 
kommer inte bli detsamma. Mer info om den 15 juni kommer och Rolf kommer reglera de 
inbetalningar som redan gjorts så att allt blir rätt och riktigt.   
 
Träning 
Den 17 maj finns möjlighet för dem som vill att träna tillsammans med president Kent Hägg på Friskis 
och Svettis. Kent meddelar att det står cirkelträning på programmet och att det här är en 
träningsform som passar alla! Anmälan görs till Kent.  
 
 
Dagens föredrag: Agapes Vänner och fadderverksamhet i Uddevalla för ensamkommande barn och 
ungdomar – med Emma Sandvall.  
 
Emma har varit hos oss en gång tidigare och berättat om Göteborgs Räddningsmissions och 
Uddevalla Kommuns fadderverksamhet. Emma har sedan dess bl.a arbetat på stödboendet som 



upprättades för ensamkommande i Ljungskile och är fortfarande involverad i fadderverksamheten 
där svenskfödda personer matchas med nyanlända för att på ett naturligt sätt lotsa den nyanlända in 
i vårt samhälle.   
 
Bakgrunden till att behovet av att hitta svenskfödda som är intresserade är så stort är såklart den 
stora flyktingvågen som kom för ett par år sedan. När antalet asylsökande ökade, halkade systemet 
efter och många av de (ffa pojkar) som kom, under eller efter hösten 2015, befinner sig fortfarande 
någonstans i asylprocessen. Det kan handla om att de fortfarande inte fått svar eller att de fått avslag 
men överklagat.  
 
Den ursprungliga planen för dagens program var att Emmas kollega skulle hålla i föredraget som då 
primärt skulle handla om föreningen Agapes Vänner. Emma berättar dock kort om projektet som 
drogs igång hösten 2017: Agapes vänner är en ideell förening som verkar i Uddevalla, Tanum och 
Munkedal som arbetar med att stötta de nyanlända som hunnit fylla 18 år.  I och med att de blir 
myndiga förändras deras situationen drastiskt och ungdomarna blir av med både goda män och 
socialsekreterare och får flytta till Migrationsverkets boenden, typ Restad gård eller boenden i andra 
delar av landet. Denna övergång kan bli problematiskt för den unge som inte sällan tidigare levt ett 
turbulent liv och som nu hunnit rota sig med skolgång, fritidsaktiviteter och vänner. Agapes Vänner 
försöker hjälpa de unga ensamkommande att bo kvar i hemkommunen och att ge stöd under 
asylprocessen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
 
Emma, som själv arbetar mer med matchning och fadderverksamhet, berättar att den typiske 
ensamkommande personen är en kille i tonåren, ofta med rötter i Afghanistan. Inte sällan har 
personen levt största delen av sitt liv som papperslös i Iran och sedan tvingats fly därifrån. Väl här är 
den absoluta majoriteten skötsamma, strävsamma ungdomar som kämpar på med skola och tycker 
om att spela fotboll. Många längtar efter mer kontakt med svenskar och det svenska samhället och 
fadderenheten (en familj, par eller person) blir ofta otroligt viktiga för de här ungdomarna. Emma 
berättar att träffen med faddern ofta upplevs vara den absoluta höjdpunkten i ungdomens liv och 
kanske den enda gången ungdomen bjuds in till ett svenskt hem eller interagerar med svenskar som 
inte arbetar när de ”umgås”. Det blir en naturlig väg in till både språket och samhället övrigt. Och det 
berikar inte bara den unges liv – tvärt om! Emma får ofta höra hur givande det är att vara fadder – 
och hur enkelt det är. Egentligen handlar det inte om att göra något som man annars inte gör. Mer 
om att bjuda in en ungdom utan egen familj i sin vardag. Man ses minst 1 gång i månaden och 
umgås, helt enkelt!    
 
Sugen på att bli fadder? Läs mer på https://www.uddevalla.se/kommun-och-
politik/nyheter/nyhetsarkiv/2018-02-12-vill-du-bli-fadder-for-ensamkommande-unga.html 
 

Nästa veckas program: Fredagen den 11/5 är mötet inställt pga ”klämdag”. Veckan därpå blir det 

EGO-föredrag med Roger Salomonsson. Missa inte det!  

 
Vid tangentbordet,  

Josephine Fredh  
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