
 
 
 
Historien om Hela Människan börjar för länge sedan.... 
1920 startade” Riksutskottet de kristnas förbudsrörelse” inför den folkomröstning om ett allmänt alkoholförbud som 
skulle vara år 1922. Folkomröstningen ledde till ett nej i frågan om alkoholförbud, men det fanns en stor organisation 
av engagerade människor och de tog så småningom namnet DKSN = De kristna samfundens nykterhetsrörelse. Den 
mest kända verksamheten är RIA (rådgivning i alkoholfrågan). Namnet Hela människan kom 1998. 
 
Hela människan i Eslöv startades våren 2001. 
”Uppdrag Diakoni” var ett upprop som riktade sig till olika kyrkor och samfund för att starta upp gemensamt socialt-
diakonalt arbete. I Eslöv blev det många träffar med intresserade, engagerade människor från olika håll i kommunen, 
från företag och från de olika kyrkorna. Det gjordes också en undersökning med intervjuer i Eslöv om vad som fanns 
för behov i samhället, framför allt när det gällde utanförskap, hemlöshet och missbruk. Allt detta ledde fram till 
bildandet av Hela Människan i Eslöv våren 2001. 
 

                  

        EFS kyrkan  
Det bildades en styrelse och ordförande var Christer Löfqvist. I styrelsen ingick representanter för huvudmännen: 
Svenska kyrkan i Eslöv, Eslövs Pingstförsamling, EFS och Missionskyrkan.

Christina Lenander och Inger Olsson var på en projektledar-utbildning anordnad av Hela Människan Riks. Vi gick 
igenom de olika moment som ingår i ett projekt ex. syfte och målsättning, ekonomi, riskanalys och utvärdering. 
Sedan planerades och genomfördes första föreläsningsserien. Tack vare fin hjälp från personalen från socialens 
vuxenenhet i Lund som anordnat många föreläsningsserier på Lilla Ahlgatan så var det enkelt att finna föreläsare.

Vi fick låna ”Ungdomens hus” till föreläsningarna och fick mycket stöd av Ralf Svensson och även av personalen på 
biblioteket i Eslöv och allt det praktiska med nycklar osv. löste sig. Den stora whiteboardtavlan på hjul gjordes av 
killarna på Bruksgatan. Första föreläsningen hölls den  17/9, det var Bengt Artur Cederholm som föreläste om 
”sjukdomsbegreppet”. Vi hade 20 föreläsningar hösten 2001 och i genomsnitt 8 besökare.  Vi började alltid med kaffe 
för dem som kom tidigt och sen fika vid 10-tiden.Efter föreläsningen åt vi lunch tillsammans, så det blev många 
tillfällen till samtal.  Den 22/11 hade vi sista föreläsningen för terminen, Eva Lindstrand föreläste om ”matmissbruk”. 
 

 Ungdomens hus 
 
 Tack vare givmilda sponsorer hade vi fått ihop tillräckligt med pengar för att våga planera nästa termins 
föreläsningsserie! Några som varit med och stöttat alla åren är våra huvudmän, det finns också några företag som varit 
sponsorer hela tiden.  
 



2002 
Föreläsningarna fortsatte med 20 föreläsningar per termin (i genomsnitt var det 14 gäster, fika och lunch ingick för 
den som ville). Vi började också med kvällsföreläsningar. På en av dem var det ”rockfria drogfestivaler – nej tack” 
som tema, Lasse Strandberg talade den kvällen och det kom ca 35  ungdomar. 
Inger Olsson  blev anställd på 50 %. Arbetsuppgifterna var främst att ”leta pengar” – inte minst till sin egen lön, 
planera föreläsningsserierna och informera om dem, handla fika och vara värdinna. Dessutom ingick besök på 
kommunens ”lågtröskel”- mötesplats för missbrukarna,lägenheten på Stenslagargatan och att leda studiecirkel för hela 
människans frivilliga. På sommaren blev det tid till studiebesök i Lund på Uggletorpet och Diakonicentralen och 
praktik på En dag i Taget (öppenvårdsbehandling). 
                

     församlingsgården
Inger var även med i diakonins verksamhet, sopplunch, måndagsfika och fredagspromenad så ofta hon kunde. Den 
19/9 hade vi ett informationsmöte i Eslövs församlingsgård, och några nya volontärer kom med i verksamheten. 
 
2003 
Vi fick allt fler samarbetspartners. Det blev mer möten och fler träffar att informera om vår verksamhet på. Inger 
föreläste på Särskolans högstadium, att hitta rätt formuleringar för de eleverna krävde en del eftertanke. 
Vi var på Ungdomens hus på förmiddagsföreläsningarna och på biblioteket på kvällsföreläsningarna. Vi hade ca 24 
föreläsningar på våren och 20 på höstenoch det kom i genomsnitt 18 besökare. Det var bra att det fanns ett litet rum 
intill på Ungdomens hus där Inger kunde vara barnvakt under föreläsningen. Inte illa – föreläsning med barnvakt! Det 
var fin gemenskap på föreläsningarna - kunde vi inte fortsätta efter föreläsningsserien att träffas med fika och samtal?  
Vi gjorde det efter en termin och det var trevligt.Under sommaren  fick Inger 3 veckors praktik på En dag i Taget, det 
var mycket lärorikt!  
 
Kommunens träffpunkt för missbrukarna på Stenslagargatan skulle ersättas av Fälthuset så vi väntade på att allt skulle 
bli klart. Men tiden gick åt ändå, det var många affärer och lokala företag som Solvei och Inger hälsade på och frågade 
om de ville sponsra oss. Vi deltog i mässan mot narkotika i Malmö, vi var många som turades om att stå och berätta 
om vår verksamhet i Eslöv. Många var imponerade av att vi gjorde så mycket med en liten budget. 
 
2004 
Föreläsningarna fortsatte under året med olika teman, som mest var vi 43 och vi fick hämta stolar och soffor från hela 
lokalen för att alla skulle få sittplats. När föreläsnings-serien var slut hade vi öppet för fika och samtal några gånger. 
Kommunens verksamhet för missbrukarna på fälthuset började komma igång ordentligt, Inger och diakonen från 
Svenska kyrkan var där några gånger i veckan . Till vintern startade Eslövs kommun ett härbärge i polishuset –
häktningscellerna, det var någon som bodde i en cell där han en gång suttit häktad. 
  
Vi hade ganska mycket utbyte inom Hela människan i Skåne –Blekinge och var på studiebesök hos varandra i 
Ronneby, Olofström, Bromölla och Kristiansstad. Några från de andra enheterna var här på föreläsning. Vi träffades 
alla i Helsingborg och diskuterade värdegrund tillsammans, ex.  vad betyder det i det praktiska arbetet ”att mötas i 
ögonhöjd… ” På sommaren var vi 25 personer från de olika enheter på konferens på Furuboda.  Det var väldigt 
givande att se hur de andra enheterna arbetade, framför allt att höra om arbetet på de olika RIA-enheterna.  
 
2005 
Genomsnittet av besökande på föreläsningarna ökade något. Inger var på fälthuset en till två förmiddagar i veckan och 
på akutboendet (häktescellerna på polishuset) en kväll i veckan . Några av gästerna var medhjälpare vid våra 
föreläsningar och andra följde med till kyrkans sopplunch. I slutet av året lånade vi en nyckel av kommunen och 
öppnade själva fälthuset på söndageftermiddagarna. Tack vara många frivilliga kunde vi hålla igång det hela vintern 
främst för dem som bodde på härbärget. (Härbärget var stängt 9-18 varje dag och det blir många kalla timmar. ) 
 
2006 
Föreläsningarna fortsatte som tidigare år och vi arrangerade även föreläsningar på Norrevångsskolan för årskurs 7.  



Det var öppet på fälthuset och besök på akutboendet och söndagsöppet på fälthuset i egen regi som förut. Vi fick en 
stor gåva, 50 000 kr från Eslövs Frimurareförening! 
 
Då vi märkt att en av de angelägnaste frågorna för nyktra missbrukare är barnen, och visste att det finns bra 
föräldravidareutvecklingsprogram på Malin Minne, ville vi kunna erbjuda detta program till fler. Vi fick pengar av 
socialstyrelsen för att kunna genomföra detta. Så vi annonserade och informera om projektet, inbjöd till gruppen. Vi 
hade ett informationsmöte som inte ledde till att en grupp startade, men som väl bidrog till att mycket annat viktigt 
hände. 
 
2007 
När vi delade ut våra flyers om föreläsningarna vid terminsstarten till skolor, företag, vårdcentraler och ”på stan”  
hade vi också med material från alkoholkomitten: ”tonårsparlören”, ”grundkurs för dig som tycker om att vara full” 
och  dvd -filmen ”festmetoden”. Vår första hemsida började komma igång, det underlättade arbetet med utskick och 
information. 
 
Öppethållandet på fälthuset och besöken på akutboendet fortsatte som förut. På Valborgsmässafton var  vi åter en av 
många utställare på Ungdomsmässan i Eslöv. Det blev även många informationstillfällen i församlingarna t.ex.  samtal 
med konfirmandföräldrar. Vi fortsatte under året med våra försök att få igång föräldrautvecklingsgrupp.  Men tills slut 
var det inga intresserade , så socialstyrelsen fick tillbaka pengarna vi fått från dem till projektet. 
 
2008 
Under året arrangerade vi väldigt många föreläsningar med många besökare,och  även föreläsningar på skolorna. 
Eslövs kommun lade ner härbärget och det var inte lika många besökare på fälthuset längre. 
 
2009 
Ännu ett år med många besökare på föreläsningarna, en del föreläsningar var förlagda på skolorna i kommunen. 
"Vara vettig vuxen" är ett studiecirkelmaterial som handlar om hur man kan vara till stöd för barn och ungdomar som 
har föräldrar som missbrukar Vi anordnade under året tre cirklar,det var mycket givande och vi hade ett bra samarbete 
med kommunen. De kom och berättade om den verksamhet som fanns i kommunen och hur de arbetade och det blev 
fina diskussioner i studiecirkeln. 
 
                        

   Eslövs kyrka 
 
”Ny mötesplats” var en träffpunkt för arbetslösa och långtidssjukskrivna som startades på försök v 7-22 av Ros-Marie 
och Inger, med stöd från diakonin i Eslöv. Vi informerade på försäkringskassan, arbetsförmedlingen och runt om i 
Eslöv och tidningarna skrev om vårt nya projekt. Det blev en liten grupp som träffades varje vecka. Till hösten blev 
det nystart med den nya diakonen.

Det var ont om pengar för vår verksamhet. Vi sökte mer än 105 000  kronor men vi fick detta år avslag på det mesta. 
Mötesplats 0413 (det som kallades ungdomens hus förr) var tvungna att ta hög hyra så det blev Österkyrkan som blev 
vår nya föreläsningslokal. 
Vi försökte få svar från kommunen om hur samarbetet skulle se ut i fortsättningen angående de aktiva missbrukarna, 
men det var oklart hur det skulle se ut med fältverksamheten i Eslöv i framtiden. 
 



Det hade blivit tradition på Valborg att delta i ungdomsmässan. Att vi tillsammans kunde visa ungdomarna att det 
finns så många föreningar i  Eslöv med så många människor som bryr sig om dem! I vår monter fick de rita av 
kompisens händer på ett papper och skriva dit de positiva egenskaperna som hon eller han hade, det var många som 
blev rörda. 
 
2010 

    Österkykan             
 
Nu var vi på på plats i Österkyrkan, det var trevligt och blev överlag positiva reaktioner över att vara i en kyrka. Vi 
arrangerade ganska många föreläsningar på gymnasieskolan. Det var inte lika många behandlingshem som kom och 
det märktes i statistiken

Vi hade stora bilder av tårtor som aktivitet på ungdomsmässan, med anledning att hela människan fyllde 90 år.” Vem 
vill du skall få var med på kalaset?” frågade vi och det blev tre tårtor fyllda med namn och en mängd goda samtal. Det 
fanns många av besökarna på mässan som kände någon som var utanför, eller utan livsglädje och som de ville skulle 
var ”med på kalaset”. 
 
Som vanligt väldigt givande att se hur de arbetar på de andra hela Människan-enheterna i Skåne och Blekinge. Så nära 
och enkelt och betydelsefullt! Föreläsningen av Neuroz Ötunc från föreningen Tänk om! om hedersrelaterat våld var 
mycket intressant. Inger deltog i sommarkyrkans verksamhet, det blev en del tillfällen till samtal och det var ett bra 
tillfälle att berätta lite om Hela människan på. Onsdagsträffen sålde handarbeten som de gjort och skänkte pengarna 
till hela människan. 
Det blev en halvdagsträff med tjejerna i tjejjouren där vi fördjupade oss i Vara Vettig Vuxen materialet.  
 
Eslöv är fantastiskt! Ekonomin blev bättre igen, mycket tack vare lokala sponsorer. 
 
2011 
Skönt att vår verksamhet inte bara hänger på en person. När Inger föll och fick armbågen ur led på vintern och var 
sjukskriven länge fick vi allt klart i alla fall tack vare Solveig, Christer och Pär Henry. Vi hade många föreläsningar 
under året och några av dem var på Begagymnasiet. 
Det hände mycket annat under året,  mycket information, gudstjänster, konferens med Tänk Om! i Malmö, föreläsning 
i Landskrona samt handledning till gymnasieelever från Helsingborg.  
Inger deltog i studiecirkeln ”meningen med våld ” i Höör och gick på hösten kursen ”ny i hela människan” som vår 
riksorganisation anordnade. Det är bra att lära känna dem från ”riks” och det var glädjande att på hösten hade de vårt 
föreläsningsprogram rullande på första sidan av sin hemsida.Vi träffade dem från de andra enheterna i Skåne- 
Blekinge under en trevlig kväll på Granliden. 
 
2012 
Föreläsningarna under året blev alltmer välbesökta. 
Men året var tungt och fyllt av oro inför framtiden. De var mycket kämpande för att få ihop tillräckligt mycket pengar 
för att våga planera nästa termin. Samtidigt visade detta hur mycket våra gäster ville att vi fortsätter med 
föreläsningarna. föret blev stor glädje  när Inger kunde meddela att nu ekonomin var sådan att vi kan planera nästa 
termin! 
 
Vi arrangerade fyra föreläsningar på Begagymnasiet den 14 /2, alla hjärtans dag. Det kom ca 100 elever till varje 
föreläsning och Eva Edstedt-Linghult och Kenneth Persson föreläste på temat människovärde och kärlek. Sparbanken 
Öresund var sponsor till dessa föreläsningar och pengarna räckte även till tre andra föreläsningar på skolan senare 
under terminen. Dessa väckte nya tankar hos eleverna berättade lärarna. 



Inger  var i Örtofta, Kungshult, Flyinge och på anhörigdagen på Kunsghällan i Höör och berättade om Hela 
människan. Det blev många fina samtal. Inger deltog i förberedelser för sopplunch, fredagspromenad och 
sommarkyrka i Eslövs församling. Det blev även givande samtal med facket  (kommunal) efter en information om 
Hela Människan. 
 
2013 
Året präglades framför allt av att det var många gäster på föreläsningarna. Tack vare hjälp från Amine och många av 
våra styrelsemedlemmar har det gått bra även när vi var över 60 personer på några föreläsningar. 
Våra duktiga föreläsare föreläste på olika teman ex. ”Kriminalitet och missbruk”, ”utmana ditt sätt att tänka- må 
bättre” och ”ekonomi”. Varje termin försöker vi ha en ny föreläsare, denna hösten var det överläkare Bengt 
Sternebring som föreläste om korsberoende  (” alkohol och andra droger”) .. Vi hade en föreläsning i Höör. Det var 
Bengt Artur Cederholm som föreläste på temat ”vad är alkoholism?”  
 
Som vanligt var det även mycket arbete med att få in pengar till verksamheten och att informera vid olika tillfällen. 
Det är viktigt att tala om om alkoholism och drogberoende , och att ge ett hopp om att situationen kan förändras, att 
det finns hjälp att få! 
 
2014 
Anne Nielsen blev ny ordförande i Hela Människan i Eslöv. På våren hade vi 17 föreläsningar med i genomsnitt 25 
gäster. Föreläsningarna belyste olika delar av alkohol- och drogberoende och gav hopp och redskap för förändring och 
nykterhet.Vi hade även i samarbete med företagsmix en föreläsning/ livshistoria som tolkades till somaliska. 
Tjejerna från tjejjouren deltog i en Vara vettig Vuxen cirkel och det var många fina samtal. 
 

   Pingstkyrkan                                                                                       
Under hösten startade vi Leva- inte bara överleva, stödgrupp för vuxna glömda barn, det blev en liten grupp som 
provade på det spännande och  givande materialet som utarbetats av Noomi Tönnäng för Hela människan.

Det var också många givande utbildningar, möten och samtal under året. 
 
2015 
Vid ordinarie årsmöte blev inte styrelsen komplett utan en interimsstyrelse med Elisabeth Mortenssen som ordförande 
tillsattes. På det extra årsmötet blevJörgen Borgqvist ny ordförande i Hela Människan i Eslöv. Vi hade många 
föreläsningar. En av kvälls-föreläsningarna var på Ölyckeskolan och skolan och vi bjöd in alla tonårsföräldrar. Det var 
personal från tullen som föreläste men tyvärr var det väldigt få som kom och lyssnade. 
 
Leva inte bara överleva gruppen som startade 2014 avslutades under våren 2015. Alla ledare vidareutbildades under 
året. Hösten 2015 hade vi en grupp till och då var det 3 ledare och 9 deltagare. Grupperna träffades i Pingstkyrkan och 
det fungerade mycket bra. 
Det har även blivit en del tillfällen till information om Hela människans verksamhet, både för enskilda och för större 
grupper. Vi var några från Hela människan i Eslöv och styrelsen för Hela Människan i Skåne Blekinge som var i 
Karlshamn en dag och träffade dem som arbetade där. Vi lyssnade på föreläsningar och hade många givande samtal. 
 
Våren 2016  
Christer H Persson blev ny ordförande i Hela Människan i Eslöv. Vi arrangerade 17 föreläsningar med i genomsnitt 30 
gäster. Det var många föreläsare som varit med förut men också en del nya: Försoningsgruppen och Länken var här 
och berättade om sina verksamheter och AnneMarie från Länken delade även med sig av sin livshistoria.  
 
Vi hade fyra återträffar för alla som gått Leva inte bara överleva kurserna. Det fungerade bra, vi tog upp de teman som 
vi märkt att det behövde pratas mer om.  
 



Våren 2001 startade hela människan i Eslöv. Det är 15 år sedan, så den här berättelsen får sluta här. 
 
 
          Statistik över föreläsningarna  
 
  Antal föreläsningar Antal gäster i genomsnitt 
2001 höstterminen  20     8                      
2002   40  14 
2003   44  18 
2004   44  17 
2005   40  21 
2006   42  22 
2007   53  23 
2008   46  31 
2009   40  32 
2010   36  26 
2011   38  17 
2012   31  19 
2013   31  31 
2014   29  29 
2015   37  29 
2016 vårterminen  17  30  
 
  

Våra sponsorer år 2016. 

Svenska kyrkan i Eslöv   Österkyrkan  
Eslövs Pingstförsamling   CAN   
A-Kaminer    Anders Strand Låsservic 
BA Bygg    Blomsterbergs Möbler 
Boierz    Eslövs Biståndscenter 
Eslövs Frimurareförening   Emmaus Fredriksdal 
Folke Ljungdahls Stiftelse   Gamla Arbetskretsen i Höörs församling  
INTERSPORT, Eslöv    Juvelerare Cronsioe 
Linös Färg AB         Life Hälsobutiken, Eslöv 
Nya Nivaldos   Nya kyrkliga arbetskretsen    
Onsdagsträffen   Perfekt    
Påls Motor Ljungbyhed    Rehabcenter STEGET              
Qvesarum Byggnadsvård   Svenska kyrkan i Höör 
Solett sko    Smurfit Kappa Sverige AB   
Svenska kyrkan i Hörby   Östra Onsjö Församling         
 
                                   
Adress Hela Människan i Eslöv 

c/o Eslövs Pastorat/Svenska kyrkan Eslöv 
Box 61 
241 21 Eslöv 

Epost  eslov@helamanniskan.se 
 

Bankgiro 5311 – 2512 
Vi tar också emot Swish; nr 123 156 54 49  
Alla gåvor mottages tacksamt!    
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