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En värdig
välfärd för alla
ERSTA NYA SJUKHUS
Årets julinsamling:
Ersta Möjlighet –
en frizon för våldsutsatta kvinnor
Nyhetsbrevet Erstajournalen produceras av Ersta diakoni. Du får det för att du stödjer oss eller på annat
sätt anmält dig som mottagare. Har du frågor eller vill du hellre få nyhetsbrevet via e-post? Hör av dig till oss
på donation@erstadiakoni.se eller via 08–714 60 94. Ansvarig utgivare: Helena Liman Sagoo.
Ersta diakoni har 90-konto och granskas av Svensk insamlingskontroll.

En blick, en nick, ett leende.
En trygg säng, ett rullstolsrace
eller en extra klick grädde i
moset. Kanske har du en pappa
som inte längre klarar sig själv,
en son med funktionsvariation,
en granne som ofta ”ramlar i
trappan” eller så är det du som
en dag behöver akut vård.
På Ersta gör vi allt för att göra
livet bättre för människor i utsatta
situationer. Här går vetenskap
och hjärta hand i hand. Här ser
vi hela människan. Och här återinvesterar vi alltid vinsten för att
kunna hjälpa ännu fler.

På Ersta är allt arbete grundat
i vetenskap och utfört med stort hjärta.
Vi är helt idéburna och återinvesterar
vinsten i verksamheten för att kunna
hjälpa ännu fler.

Inga konstigheter egentligen.
Det är helt enkelt bara så –
som det borde vara.
Tack vare det stöd vi får av er
givare kan vi agera på aktuella
samhällsproblem och vara först
med nya lösningar. Ni gör det
möjligt för oss att bedriva den
högkvalitativa vård och omsorg
vi står för, och era gåvor är helt
avgörande för viktiga verksamheter som täcker behov där samhällets resurser inte alltid
räcker till.

ERSTA NYA SJUKHUS

Som det
borde vara.

Äntligen är fasaden på Ersta nya sjukhus klar. Sjukhuset klättrar
från entrén på Folkungagatan upp mot Erstaklippan. Byggnaden
är väl integrerad med våra befintliga lokaler i kvarteret. Den har
en tidlös karaktär och ett grafiskt uttryck som återfinns i all
klassisk arkitektur med rötter i den latinska bruksarkitekturen.
Fasaden är klädd i varmbrun anodiserad aluminium och både tak
och terrasser bjuder in till ett rikt växt- och djurliv.
Vi gör allt för att skapa en välkomnande miljö – där människan
alltid är i centrum och där arkitekturen gynnar den medicinska
utvecklingen och nya sätt att arbeta. Inredningen är tidlös och
gestaltningen utgår från ett holistiskt synsätt där Erstas värdegrund och vision samspelar.
All interiör kännetecknas av lugn, kvalitet och äkta naturmaterial
med omsorgsfulla detaljer och klassiska, ljusa jordfärger. Hela
kulör- och materialkonceptet har inspirerats av Erstas visuella arv
och strävan efter ett hållbart förhållningssätt går igen på flera plan.
Till exempel återanvänds de gamla träden, i den tidigare parken,
i entréhallens receptionsdisk och besöksmöbler.
Titta gärna förbi eller följ förvandlingen
på erstanyasjukhus.se

Ersta julinsamling – hjälp oss att
hjälpa våldsutsatta kvinnor.
Under coronaåret 2020 har kvinnors
utsatthet ökat dramatiskt. Redan
i våras rapporterade FN om en 30procentig ökning av våld i hemmet.
Ersta Möjlighet är ett skyddat boende, med högsta säkerhetsklass,
för kvinnor som är utsatta för våld
och som samtidigt har en beroendeproblematik. Här gör vi allt för
att hjälpa dem bort från våldet och
erbjuda en frizon där de kan känna
sig helt trygga.

– Den här gruppen kvinnor är extra
utsatta och faller ofta mellan stolarna hos
myndigheterna, berättar Lars Blomlid,
verksamhetschef för Ersta diakonis
skyddade boenden.
Var med och stötta vårt viktiga arbete
genom att delta i julinsamlingen till
förmån för Ersta Möjlighet.
Mer information om insamlingen
landar hos dig när vi närmar oss jul,
så håll utkik!

Kommande konserter – Se hela programmet på erstadiakoni.se/kyrka
Lunchkonserter och samtal............................................ Onsdagar 8 sept–8 dec
Beethovens sista sonater....................................... Måndagen den 15 november
Adventskonsert........................................................ Lördagen den 27 november
Jul med Tommy Körberg.............................................Konserter 9–19 december
Luciamorgon............................................................. Fredagen den 10 december

Ditt testamente kan göra skillnad
Med ditt testamente kan du genom Ersta diakoni bidra till utvecklingen av framtidens
vård och omsorg i Sverige. Vi är inte vinstdrivna och vårt mål att hjälpa människor
i utsatta situationer är orubbligt. Att skriva in Ersta diakoni i ditt testamente kommer
att göra skillnad, för många. Har du några frågor om att testamentera är du varmt
välkommen att kontakta vår insamlingsavdelning på telefon 08-714 60 94 eller via
e-post donation@erstadiakoni.se
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