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Vän till vän 
I spåren av Covid-19 pandemin har vi märkt att allt fler 
människor förlorat stora delar av sitt sociala nätverk. 
Eftersom vi på Hela Människan varit tvungna att följa de 
allmänna restriktionerna, har det gjort att den möjlighet till 
mötesplats som vi har varit, kraftigt fått begränsas. 

Corona har medfört att ensamheten och den psykiska 
ohälsan har ökat. Ur detta behov föddes en tanke hos oss att 
starta ett relationsbaserat projekt. Det landade i orden vän 
till vän. 

Vår tanke är att utforma en väntjänst som riktar sig till 
personer i ensamhet, socialt utanförskap, samt psykisk 
ohälsa. Vi vill skapa möjligheter för individuella möten 
mellan volontär och sökande. 
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Hej! 
Detta är en hälsning från 

Hela Människan i Nässjö där 
vi berättar om vad som 

händer hos oss just nu och 
vad vi har på gång. 

ÖPPETTIDER 
Vår Secondhandbutik har 

under pandemin begränsade 
öppettider tillsvidare, men 

även dessa tider kan variera 
på grund av de rådande 

omständigheterna.

Tisdagar kl 10-12 
Torsdagar kl 10-12 
Lördagar kl 11-13 

För att kunna upprätthålla en 
säker arbetsmiljö och för att 

minska smittspridning 
begränsar vi också 

besöksantalet till max 10 
personer och uppmanar våra 
besökare att stanna hemma 
vid symptom eller sjukdom, 
att hålla avstånd i butiken 

samt att undvika kontanter.  

ENSKILDA 
SAMTAL 

Det finns möjlighet att boka tid 
för enskilt samtal och stöd via 

caféet.
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Alex - volontär

Alex berättar om sitt volontärarbete på Hela Människan.

– Jag är 62 år och har bott i Nässjö sedan 2012. Kort efter 
jag hade flyttat hit besökte jag Hela människan. Jag började 
hjälpa till i transporten med flytthjälp på Hela människan 
för ca 5 år sedan. Nu hjälper jag till med städningen av 
caféet. 

Jag tycker det är roligt att få hjälpa till, det är en bra miljö 
och det känns bra att ha något att göra. Jag rekommenderar 
att vara volontär hos Hela människan för att man träffar 
mycket människor och man hjälper till samtidigt som man 
har något att göra. 

Anne-Lise - volontär 
– Det är meningsfullt att arbeta som volontär här på Hela 
Människan. När jag sorterar dukar, gardiner och kläder 
bidrar jag till att det som slängs kan återanvändas av någon 
annan. Jag trivs väldigt bra eftersom alla som arbetar och är 
volontärer här är jättetrevliga! 
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ÄNDRADE 
ÖPPETTIDER  

I CAFÉET

Under perioden med 
coronaviruset har caféet 

reducerade öppettider, men 
även dessa tider kan variera 

på grund av de rådande 
omständigheterna. 

ÖPPET VARDAGAR 
Frukost 8.30-9.30 

Lunchservering 11.30-12.30 

CYKELVERKSTAD 

Vår cykelverkstad är igång som 
vanligt. När våra ytterdörrar är 
stängda hänvisar vi till Berry i 

verkstaden på telefonnr: 
076-6500927.

MER INFORMATION 
www.helamanniskan.se/nassjo  

Facebook:  
• Hela Människan Nässjö – 

öppen verksamhet  
• Hela Människan Nässjö – 

Second Hand 

GÅVOR
Skänk gärna en gåva via  

Swish 123 269 97 91 eller 
Bankgiro 5114-4939 alt via 

vår hemsida.  
Varmt tack! 

 
KONTAKT

Ansvarig utgivare Susanna 
Stråhle, 072-3282779 

susanna.strahle@helamanniskan.se

http://www.helamanniskan.se/nassjo
mailto:susanna.strahle@helamanniskan.se

