Nyhetsbrev från Hela Människan Småland
Sommar 2015
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 med 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.
Vi kommer gärna till din församling för att tala om sociala utmaningar, hålla en
temakväll, eller genomföra en kurs. Vi kommer också gärna till er tonårs- eller
konfirmandgrupp och talar om attityder till droger och alkohol. Denna typ av
tonårssamlingar har varit uppskattade då vi använder oss av aktuella media och
tonåringarna själva får vara aktiva genom sina mobiltelefoner (som om dom inte är
det ändå...).
Mer om det vi gör, och vill göra tillsammans med din församling, kan du läsa här
nedan eller på vår hemsida: www.helamanniskan.se/smaland
Du kan också följa oss genom att “gilla” oss på facebook,
www.facebook.com/helamanniskan.smaland

Aktuellt!
Just nu förbereder vi sommarens familjeläger. Sedan några år kan vi tack vare stöd
från bland annat Erikshjälpen, Rädda Barnen, Bilda m fl arrangera ett familjeläger
för barn och föräldrar som lever i någon form av utsatthet. Lägret har blivit mycket
uppskattat, och det är våra kontakter och nätverk med familjebehandlare i ett antal

kommuner som gör det möjligt för oss att få kontakt med de familjer som har störst
behov av dessa lägerdagar. Under lägerdagarna får vi njuta av god mat, skratta
tillsammans åt Mr Gorans trix, sjunga och leka vid lägerelden och lära oss
cirkuskonster med Cirkusskolan från Frisksportarna. Detta och mycket mer gör
lägret till sommarens höjdpunkt.
September är diakonins månad, och vi hoppas att ni vill uppmärksamma detta i er
församling. Om ni just den månaden vill ha ett besök av oss från Hela Människan så
är det hög tid att boka in det. Sveriges Kristna Råd har tagit fram ett
inspirationsmaterial som är utmärkt att använda under diakonins månad och ni
finner det via länken här:
http://www.skr.org/verksamheter/verksamhetsomraden/diakoni/diakoninsmanad/
Det är en del församlingsbesök inbokat under hösten, men än finns det möjlighet
att kontakta oss för ett besök i din församling. 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.
Vi fortsätter att arrangera kurser med temat ”Barn far illa”. Det är kurskvällar som
ska hjälpa deltagarna att bättre upptäcka och stödja barn och unga som lever i
krångel i sin hemmiljö. Det kan handla om att en förälder dricker för mycket, eller
att det finns psykisk ohälsa, eller kanske att man har ett mycket svagt socialt
nätverk. Kan vi stödja dessa barn i våra församlingars olika verksamheter kan de få
en enormt stor betydelse för deras framtid.
Vill ni också arrangera en sådan kurs i er församling, eller på er ort? Kontakta oss så
planerar vi in det.

Vad kan vi bidra med?
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
utslagning p g a bland annat alkohol och 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?
- 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.

Vill ni ha ett besök i en gudstjänst så kan vi gärna medverka även med predikan och
i vissa fall med sång och musik.
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:
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 1235157383.

Sommarhälsningar
Lars-Gunnar Wettebrand
konsulent i Hela Människa Småland
tel 0703-958915
epost lg.wettebrand@helamanniskan.se
Adress:
Hela Människan Småland,
c/o Wettebrand
Norrhorja Ekekullen 6
33193 Värnamo
(Vårt kontor håller semesterstängt under v 26-30.)

