
Du är inbjuden till lunch med din kollega i S:ta Clara kyrka i höst. 
Vi erbjuder fyra torsdagar – 14 oktober, 11 och 25 november och 9 december. 
S:ta Clara kyrka har i decennier varit bidragande till att göra Stockholm city till en bättre 
och tryggare plats att verka och leva i. 

Från 1989 har hemlösa, prostituerade och kriminella, ja tusentals människor, kommit 
på fötter igen genom vårt sociala arbete. Hundratals människor får varje dag del av 
vår matutdelning. 

Vi är en del av Svenska kyrkan och EFS-föreningen S:ta Clara kyrka ansvarar för all 
verksamhet i kyrkan. Vi får därför inte del av kyrkoavgiften utan är helt beroende av 
gåvomedel.

Vi är ett gäng entreprenörer som är engagerade i S:ta Clara kyrkas arbete. Vi har skapat 
Claras grannar som avser att nå ut ännu mer till de mest utsatta i samhället. 

Förutom god lunch i vacker miljö kommer du få höra hur några liv har förändrats 
genom S:ta Clara kyrkas arbete. Vi ser fram emot att träffa dig. 

Björn Alldén, VD Speed identity och ordförande i föreningen S:ta Clara kyrka
Stephan Ekbergh, Grundare Travelstart gruppen
Rickard L. Eriksson, Fotograf 
Malcolm Hamilton, Företagsledare
Kate Paradinas, Financial Analyst
Mats Nyholm, Präst och direktor i S:ta Clara kyrka

Rsvp önskemål av datum du önskar komma till foretag@clarakyrka.se så snart du kan
Vi har begränsat antal platser. Först till kvarn ...

Plats S:ta Clara kyrka, Klara östra kyrkogata 7-9
Datum 14 oktober  //  11 och 25 november  //  9 december
Tid 12.30-13.30
Gåva för att täcka kostnaden av lunchen uppskattas varmt

Om du har svårt att komma på lunchen så kommer vi gärna ut till er och berättar om 
vårt sociala arbete (och bjuder på frukost eller kanelbullar). Ta kontakt med vår volontär 
Kate Paradinas på foretag@clarakyrka.se så arrangerar vi en presentation.

Bjud gärna in en kollega och dela gärna vidare! 
#älskadingranne #lovethyneighbour #claravintern 

Inbjudan till företagarlunch

S:TA CLARA KYRKA

hjälp din medmänniska  
  att #clarAviNtern #älskadingranne

I hjärtat av Stockholm


