


Hela Människan Sverige

• 1920 startade det som senare skulle bli Hela människan. Det 
hette då Riksutskottet för De Kristnas Förbudsrörelse. 
Anledningen till Riksutskottets bildande var den 
folkomröstning om alkoholförbud som skulle genomföras 
1922.

• Folkomröstningen gav inget alkoholförbud, men 
engagemanget och organisationen fanns kvar .Senare antogs 
namnet De Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse, DKSN. 



1959 tog DKSN över den första RIA-verksamheten (Rådgivning i 

Alkoholfrågan) och denna lågtröskelverksamhet spreds över hela 

landet och har funnits på 90 orter. 

Det finns och har funnits många olika verksamheter ex. barn och 

ungdomsgrupper för ”de glömda barnen”,  secondhandaffärer, 

härbärgen och andra boenden. Även ett arbete för en bättre 

frigivning och arbete mot trafficing och mycket annat 

opinionsarbete.

1998 antogs namnet Hela Människan med underrubriken ”socialt 

arbete på kristen grund” 



Hela Människan i Eslöv

Föreningen Hela människan i Eslöv startade år 
2001. 

Den största verksamheten har varit gratis 
föreläsningar för allmänheten. De har handlat om 

olika aspekter av alkoholism och drogberoende 
och gett hopp och kunskaper. Föreläsningarna har 

genomförs som ett kulturarrangemang i samarbete 
med Sensus Studieförbund. 



Vi har anordnat ca 22 föreläsningar per år på torsdagsförmiddagar i 
Österkyrkan. Föreläsningarna har varit öppna för alla intresserade. Tio 

kvällsföreläsningar om året har vi också haft.



Statistik från år 2019

• Genomsnitt 40 gäster

• På våra förmiddagarna kom det i genomsnitt 
50 gäster och på kvällarna i genomsnitt 14.



Det kom gäster både från allmänheten och gymnasieksolan och många kom i 
grupper via sina behandlingar. Vi har haft gäster från en stor del av Skåne 

under åren! 
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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



Antal föreläsningar Antal gäster i genomsnitt

• 2011 38 17

• 2012 31 19

• 2013 31 31

• 2014 29 29

• 2015 37 29

• 2016 31 35

• 2017 32 30

• 2018 31 45

• 2019 32 40



Mer om föreläsningarna,
2001-2019

• Vi har haft föreläsningar för allmänheten i Lund och Höör .

• I Höör arrangerade vi en föreläsning för åk 5-6

• Många år har vi haft föreläsningar för åk 7 och 8 i Eslövs kommuns skolor 
och även för särskolan åk 7-9.

• Vi var i Svalöv på gymnasiet och talade om droger och alkohol för elever 
med särskilda behov och i Landskrona på en ”jobbsökargrupp”

• Många föreläsningar på gymnasiet i Eslöv (när vi haft extra pengar)

• Vi hade i samarbete med Företagsmix en ”livshistoria” tolkad till Somaliska

När vi började med 
föreläsningar fick vi låna 
ungdomens hus. Första 

terminen  kom det i genomsnitt 
8  gäster.



Andra verksamheter 
2001-2019 

Studiecirklar: ”Vara vettig vuxen” har vi 
haft 4 gånger. Vi hade också en cirkel 

om att vara volontär i Hela Människan.

• De första åren var jag mycket med i Svenska kyrkans vuxenverksamhet på 
dagtid (måndagsfik, sopplunch och fredagspromenad). Har även åkt med 
som lägerledare några gånger på Tillsammanslägret . Min trädgård har 
varit utflyktsmål för grupper från kyrkan.

• Besök på Stenslagargatan (01-03), senare fälthuset (04-09) och även i 
Härbärget (häktet) (05-07). En del besökare därifrån kom med till vår eller 
kyrkans verksamheter. Besökarna var både nynyktra och aktiva 
alkoholister eller narkomaner. För några av dem kunde detta att få hjälpa 
till i vår verksamhet ibland bidra till en drogfri/ nykter tid.



Dags för barnen,
minikonferens 

våren 2018

• Vi träffades i min stuga i skogen, fikade , pratade och gick en promenad i 
skogen och pratade två och två.

• Det var personal från kyrkan och de som arbetar med bl a Maskrosen och 
Gungbrädan från Eslövs kommun .

• De lärde känna varandra och nya samarbeten gjordes möjliga. Kyrkan kan vara 
med på kommunens möten  och bidrar kanske med nya gruppledare till 
stödgrupperna. 



Övrigt

• Vi planerade ”Föräldravidareutveckling” 06-07 Vi sökte och 
fick bidrag från socialstyrelsen men det slutade med att ingen 
anmälde sig till kursen så vi fick betala tillbaka pengarna.

• Vi var med på Ungdomsmässan på Valborg under många år. 

• I övrigt var det genom åren mycket nätverk och mycket av att 
förmedla kontakter och så många viktiga samtal.



Leva – inte bara överleva är en studiecirkel för män och kvinnor som 
vuxit upp i familjer med dysfunktion och som idag vill försöka förstå 
och bearbeta de egna erfarenheterna för att  komma vidare i livet. 

• I gruppen arbetar vi med olika teman i övningar och samtal. Det 
ingår även korta föreläsningar och det blir mer av att tala en i 
taget och göra övningar och funderar över vilka känslor och 
insikter dessa väcker än av att diskutera.  

Överlevnadsstrategier när jag var 
barn och idag

.  
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Leva-inte bara överleva!



Ny studiecirkel

• Vi hade under åren 2015- 2019 fyra ”leva –
inte bara överleva”-studiecirklar och kommer 
att fortsätta att ha den cirkeln/ stödgruppen.

• Sommaren 2019 togs ett beslut att viska börja 
arbeta på att göra en fortsättningskurs/ 
studiecirkel. Materialet ska vi göra i samarbete 
med Hela människan Sverige och vi har börjat 
våren 2020 med en pilotgrupp.

Ny studiecirkel



Styrelsemöten 

• Vår styrelse utses av huvudmännen vid årsmötet. Vi har några 
styrelsemöten varje termin och vi har även mail och telefonkontakt .

• Det vi alltid funderar mycket över är hur vi skall nå ut ännu bättre till våra 
huvudmän och till allmänheten med information.  

• Vår facebooksida  ”hela människan i Eslöv” och hemsidan 
http://helamanniskan.se/eslov förnyas hela tiden för att iformationen 
skall vara aktuell. Inför varje termin delar vi ut ca 1500 flyers med 
terminens föreläsningsprogram.

http://helamanniskan.se/eslov


Vi brukar vara med på Skåne Nykterhetsförbunds årskongress och träffa 
representanter från de övriga nykterhets-organisationerna. 



Ljusmanifestation

• Vi har har några ljusmanifestation till minne av dem som dött i missbruket under 
året i samarbete med IOGT och  Svenska kyrkandär vi har samlats vid Trappan.

• Ljusmanifestationen till minne av dem som dött i missbruket 2018 hade vi i 
samband med kvällsföreläsningen. Det blåste så mycket den kvällen att vi hade 
ljusen inomhus och ljusen stod sedan framme under föreläsningen, Kenneth 
Persson föreläste på ett passande tema ”att inte byta drog”.



På Storgatan i Eslöv, mittemot busshållplats och järnvägsstation finns 
”Hållplats för själen”. Jag var varje vecka med några timmar och vid 

gratisloppisen. Det blev många bra samtal och har varit mycket positivt. 



Våra sponsorer 2017

Svenska kyrkan Eslöv Eslövs Pingstförsamling Österkyrkan 
Anders Strand Låsservic Apoteket Eslöv BA Bygg

Blomsterbergs Möbler Bångdahls bilservice, Ljungbyhed
Boijertz CAN Eslövs Biståndscenter 
Eslövs Frimurareförening          Emmaus Fredriksdal Folke Ljungdahls Stiftelse
Gamla Arbetsföreningen i Höörs församling INTERSPORT, Eslöv 
Inger och Rolf Andersson Juvelerare Cronsioe
Life Hälsobutiken, EslövLinös Färg AB Lekia
Nya Nivaldos                    Onsdagsträffen                Perfekt                           
Peter Håkansson Redovisningskonsult AB Qvesarum Byggnadsvård 
Rehabcenter STEGET Solett sko Skafferiet 
Svenska kyrkan Hörby Smurfit Kappa Sverige AB Stiftelsen Lars Hiertas Minne 

Skärstorps Hundpensionat Svenska kyrkan  Höör Stigs bil och bud, Ljungbyhed 
Östra Onsjö Församling

Vi fick också bidrag från Hela Människan Skåne-Blekinge och många anonyma gåvor.     



Adress: Hela Människan i Eslöv

c/o Eslövs Pastorat/Svenska kyrkan Eslöv

Box 61

241 21 Eslöv

Kontaktperson Inger Olsson 

Tel 073-7042461

Epost eslov@helamanniskan.se

Bankgiro 5311 – 2512

Vi tar också emot Swish; nr 123 156 54 49 

Alla gåvor mottages tacksamt!   

mailto:eslov@helamanniskan.se

