Nyhetsbrev från Hela Människan Småland
Sensommaren 2016
Hela Människan i Småland är en gemensam nämnare
för Hela Människan i Jönköpings-, Kalmar- och
Kronobergs län med lokala kristna församlingar och
föreningar som huvudmän.
Vi arbetar på kyrkornas uppdrag med socialt arbete
på kristen grund.
Vi erbjuder församlingskontakter i frågor som rör
diakoni och sociala utmaningar i vår tid. Vi är också en
samverkanspartner med landsting, kommuner och
andra myndigheter i frågor som rör framförallt
folkhälsa.
”När jag möter människor som undrar vad Hela Människan Småland arbetar med,
och jag förklarar vårt uppdrag, så blir ofta svaret: Vad bra! Ni skulle behöva komma
till oss i församlingen och prata om de här frågorna!”
Många upplever att det blir ett allt hårdare samhällsklimat, och att man inte känner
igen sig i alla hårda ord som sprids på bland annat sociala medier. Man undrar vad
den medmänskliga omtanken tog vägen? Har människorna blivit så blinda för
andras behov att man bara ser till sitt eget och sina närmaste behov? Och när
samhället sviker så behöver man någon att skylla på, någon annan.
Vår erfarenhet i Hela Människan är att medmänsklig omtanke är ett motgift mot ett
allt hårdare klimat. Vi tror att ett möte mellan två människor berikar båda två, och
att gränserna där suddas ut mellan mottagare och givare. Plötsligt inser man att vi
båda är behovets barn, även om omständigheterna har fört oss genom livet på
väldigt olika vägar.

Tillbakablick på sommaren
I juni kunde vi inbjuda till årets familjeläger för familjer som lever i en utsatt
livssituation.
Nu kan vi se tillbaka på ett mycket uppskattat läger, där många familjer fick
uppleva några dagars härlig gemenskap. Vi fick bada, leka, trolla, pyssla, äta
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vällagad god mat, skoja med clowner, krypa upp i en brandbil, hoppa i hoppborg,
träffa poliser och samlas kring en mysig lägereld.
Årets läger var fyllt till sista bädd med deltagare och många frågar efter att få
komma med.
Vi vill genomföra ett läger även kommande sommar, men vi ”går i tro” för vi har
inte full ekonomisk täckning, och vill du bidra med pengar så tar vi tacksamt emot
gåvor för detta.

På stadiga ben
Hela Människan Småland har beviljats bidrag från Stiftelsen Ansvar för framtiden
samt Hela Människan Riksenheten för att arbeta med ett projekt som heter ”På
stadiga ben”. Syftet är att erbjuda ett kunskapslyft för personal inom förskola och
barnomsorg i frågor som rör stöd till barn som far illa. Vi vill skapa ett
utbildningspaket som handlar om kunskap, erfarenhetsutbyte, nätverkande och
verktyg åt förskolorna. Vi tror att med den erfarenhet som Hela Människan har
genom sitt arbete med Glömda Barnen har vi något att tillföra. Dessutom har vi
kunnat knyta upp mycket kompetenta medarbetare i projektet som tillför värdefull
kunskap.
Nu är de första kurserna planerade och även de första förskolorna anmälda, vilket
motiverar oss ännu mer att göra detta till en bra och givande kurs.
Vi gläds över att under året ha kunnat starta detta projekt, och om ni, i er
församling, driver en förskola så vill vi gärna ha kontakt för att involvera er förskola
i detta projekt.

Vill du vara ett stöd för barn och ungdomar? Kom och inspireras!
Den 12 november i Jönköping arrangerar ett antal organisationer en inspirationsdag
för barnstöd, och Hela Människan är en av arrangörerna. Vi träffas för att lyssna
och dela med oss av erfarenheter av hur man kan stödja barn som lever i en utsatt
livssituation. Vi får veta hur det kan vara, och hur vi kan samverka med sociala
myndigheter. Vi får kunskap i hur vi kan, med enkla medel, göra skillnad.
Mer information om denna dag finner du på www.helamanniskan/kurser, eller i det
bifogade bladet.

Vad kan vi bidra med?
Det är en del församlings- och föreningsbesök inbokat under hösten, men vill ni ha
besök av vår konsulent så är ni välkommen att kontakta oss.
Det kan gälla ett gudstjänstbesök, ett besök i en daglediggrupp eller i en
konfirmandgrupp/tonårsgrupp. Se nedan vilka ämnen vi kan lyfta just i din
församling.
Hela Människan Smålands främsta syfte är att arbeta inspirerande i frågor som rör
socialt/diakonalt engagemang, samt att arbeta förebyggande i frågor som rör social
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utslagning på grund av alkohol och andra droger. Här följer ett antal ämnen som vi
kan erbjuda att tala om i din församling/förening/ungdomsverksamhet:
- Glömda Barn – hur upptäcker och stöder vi dem?
- Ensamhet – är det en folksjukdom och går den att bota?
- Viktiga attityder för den som vill hjälpa utsatta människor.
- Vilka attityder har vi till alkohol och droger, och vad bör man veta?
- Bör vi formulera en policy om alkohol och andra droger i vår församling? Och hur
kan den i så fall se ut? Och hur för vi ett bra samtal om dessa frågor?
- Det finns goda skäl att engagera sig socialt och diakonalt!
Kontakta oss snarast för att bestämma en tid då vi kan komma till din församling.
Om ni vill skapa opinion kring ett särskilt socialt/diakonalt ärende så hjälper vi
gärna till med det. Det kan handla om att ta fram material, eller att hjälpa till att
formulera en debattartikel. Kontakta oss gärna för rådgivning!
Hela Människan Småland skickar ut ett nyhetsbrev tre gånger per år, och vi är måna om att
nyhetsbrevet når dem som är ansvariga för det diakonala/sociala arbetet i din
församling/organisation/förening. Vill du att vi mailar till en annan kontakt i din
församling/organisation/förening är du välkommen att skicka ett mail till
lg.wettebrand@helamanniskan.se så uppdaterar vi löpande vårt register.

Vill ni stödja vårt arbete, så får ni gärna sätta in en gåva på något av våra
Bankgirokonton, eller swisha:
BG 689-9819 (Hela Människan i Jönköpings län)
BG 5564-3340 (Hela Människan i Kronobergs län)
BG 690-3108 (Hela Människan i Kalmar län)
Vill ni stödja vårt arbete med Glömda Barnen, t ex vårt familjeläger, så märker ni
inbetalningen ”Glömda Barnen”.
Det snabbaste sättet att ge är att Swisha en gåva till nr 123 515 7383.

Sensommarhälsningar
Lars-Gunnar Wettebrand
konsulent i Hela Människan Småland
tel 0703-958915
epost lg.wettebrand@helamanniskan.se
Adress:
Hela Människan Småland
c/o Wettebrand
Norrhorja Ekekullen 6
33193 Värnamo

www.helamanniskan.se/smaland
www.facebook.com/helamanniskan.smaland
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