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I mitten av nittiotalet blev Ubba Nyman så 

inspirerad av ett TV program om 

frivilligverksamhet i Norge att hon med 

hjälp av Oscar Fredriks församling 

beslutade sig för att starta en liknande 

plats i Göteborg. Då handlade det om ett 

folkhälsoprojekt för att bryta isolering. Nu 

25 år senare blomstrar verksamheten på 

Frivilligcentralen Oskar och man räknar 

med runt 50 pågående aktiviteter och flera 

hundra aktiva deltagare. 

 
Bland aktiviteterna på Oskar finns allt från 

måleri, samtalsgrupper, kaffe med prästen 

till yoga och teatergrupper  

Vi möter en sprudlande Johanna Norrman, 

verksamhetsledare, som tar emot oss med 

öppna armar när vi knackar på dörren en 

eftermiddag i oktober. 

- Det finns ingen vanlig dag, svarar hon när 

vi frågar hur en dag på Oskar kan se ut. 

Dörren öppnas och stängs här hela tiden, 

jag vet inte hur många gånger. Ibland 

kommer folk in för att delta i grupper som 

de är välbekanta med, ibland kommer det 

in några som vill prova vara med i grupper, 

här är en ständig ström av människor. Det 

är ju de som kommer som gör hela 

verksamheten. Du behöver heller inte göra 

något, det är också en viktig poäng, du kan 

bara vara. Du får själv bestämma vad just 

du ska ha detta ställe till. 

 
Vilka är det som kommer hit då, vilka 

vänder sig Frivilligcentralen Oskar till? 

- Målgruppen är alla verksamheten passar 

för. De som har fått nys om oss på ett eller 

annat sätt och som känner någon slags 

dragning hit. De som har ett behov av att 

göra något annorlunda, ha något annat än 

kanske den mest normativa vägen 

samhället erbjuder.  

En dag i veckan är det onsdagssalong och 

då kan vem som helst framföra ett verk, en 

sång eller kanske läsa en dikt. På gårdagens 

onsdagsalong var det extra festligt berättar 

Johanna - Det var ca 80 personer, vi kunde 

inte räkna alla. Det var ju en onsdagssalong 

som vi har varje vecka, men just denna dag 

så hade vi valt att göra en liten Oskar 

kavalkad, delvis för att hylla Anders som 

arbetat här länge och nu ska gå i pension, 

men också få möjlighet att dela med 

varandra allt som har hänt under tiden han 

varit här. Det var så mycket kärlek i luften.  

Så hur ser Johannas vision för föreningen 

ut? 

- Det var en som gjorde en liten intervju 

om mig och skrev ”Johanna Norrman, ny 

samordnare utan plan”. Och jag tycker den 

är ganska talande för det handlar ju inte 



om att jag har en plan. Men jag kan absolut 

ha en vision om att det får fortsätta så här, 

att själen Oskar får fortsätta, för den 

respekten och det medansvaret som jag 

ser här vet jag inte om jag ser någon 

annanstans. Visionen är att verksamheten 

ska fortsätta att definieras av de som 

kommer, som deltar.  

 

På frågan hur man skulle kunna utveckla 

föreningsverksamheten svarar Johanna 

- Vi föreningar nätverkar ju men för de jag 

möter här ser jag ett behov av en 

anslagstavla, där stadsdelens föreningar 

presenterarar sig och där det är enkelt att 

söka efter vad som händer i området. Ofta 

får du ju information om du tillhör en 

speciell målgrupp, tex psykiatrin, men 

allmän information är svårare att hitta.  

Jag är fascinerad över självorganiserade 

grupper, folk behöver det. 

Säga hej och mötas, det är det allra 

enklaste som är det viktigaste, det tror jag. 

Slutligen Frivilligcentralen Oskars hälsning 

till politikerna: 

 - Låt oss vara i fred men kom gärna och 

hälsa på oss!  

 

  

 

 

 

                                                                                                                    Fakta om 

Frivilligcentralen Oskar 

Besöksadress: Linnégatan 21 (samma 

hus som Hagabion, på höger sida i 

bottenplan) 

Telefon: 031-12 35 35 

Epost: frivilligcentralenoscar@svensk

akyrkan.se 

Närmaste spårvagns-/busshållplats: 

Prinsgatan 

För att ta del av kurser och aktiviteter 

se här: 

http://aktivitetskatalogen.se/frivilligc

entralen-oscar/ 

 

 

mailto:frivilligcentralenoscar@svenskakyrkan.se
mailto:frivilligcentralenoscar@svenskakyrkan.se

