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Malin flyttade från Sverige som ung. Hon har jobbat med hela 
världen som arbetsplats under 30 år. Men så en dag blev hon  
påmind om sitt eget livs ändlighet. Hon flyttade hem. Den  
första tiden i Göteborg slogs hon av att mycket hade hänt i det 
svenska samhället. Hon chockades framförallt över alla hemlösa 
hon såg på Göteborgs gator.
– Så var det inte när jag lämnade Sverige för 30 år sedan, säger 
Malin Hammar. När jag var i Indien ställdes jag inför samma 
realitet. Men i Sverige. Inte sjutton ska det finnas hemlöshet i 
Sverige. Det kan väl inte vara så svårt att skapa hem till de cirka 
34 000 människorna i Sverige som lever sitt liv i hemlöshet?

Det var där tankarna kring en hjälpinsats tog sin början.  
Malin ville hjälpa till. Hon tänkte genast på Stadsmissionen. 
Hon tog kontakt med Göteborgs Stadsmission och nu är samar-
betet i full gång.

Kvällen på Lisebergsteatern går helt i det ideellas fotspår.  
Alla ställer upp gratis för sakens skull. De tre föreläsarna är  
förutom Malin Hammar även Lasse ”brandmannen” Gustavson 
samt Michael Södermalm, mental tränare mm. 
– Min tanke är att alla skulle vilja ställa upp, det är en så liten 
ansträngning som krävs. Om vi alla hjälps åt kommer svaret i 
form av ett välbefinnande. Att ge till andra ger alltid mer  
tillbaka, säger Malin.

Historien om Malin Hammar har många kapitel. 
Nu har hon äntligen börjat berättat den. Den 20 
november är du välkommen till en inspirations-
kväll på Lisebergsteatern med tre föreläsare, varav 
Malin är en av dem. Alla intäkter tillfaller Göte-
borgs Stadsmission. Malin Hammar vill med  
inspirationskvällen ”Hem för hemlösa” dra sitt strå 
till stacken för Göteborgs hemlösa. 

Malin kommer att tala om ”Att leva med attraktionslagen”.  
Lasse kommer att fokusera på hur möten med människor haft 
en helande och klargörande påverkan på hans personliga  
utveckling. Michael levererar i sin föreläsning en energikick 
med budskapet ”Du kan mer än du tror!”

Malin Hammar är föreläsare och inspiratör. Hon reser Sverige 
runt och föreläser om sina erfarenheter på ett mycket gripande 
sätt. Snart hoppas hon dessutom kunna släppa boken om sitt liv.
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Malin reagerade 
på hemlösheten
nu bjuder hon in till inspirationskväll 
på lisebergsteatern
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HeM för HeMlösa

inspirationskväll till förmån för hemlösa och utsatta i Göteborg
Lisebergsteatern 20 november kl. 18.00
 
läs mer om inspirationskvällen 
och boka dina biljetter via 
www.hemlosa.org


