
 

         
 

 

Föreningen Hela Människan i Eslöv inbjuder alla intresserade till föreläsningar om  

alkoholism  och drogberoende och en väg ut ur detta! Föreläsningarna arrangeras av 

föreningen Hela människan i Eslöv och genomförs som ett kulturarrangemang i samarbete 

med Sensus Studieförbund. 

Österkyrkan ligger på Kvarngatan, snett emot Brahehälsan i Eslöv. Adressen till 

församlingsgården  är Utvägen 9. Det finns kaffe när ni kommer och vi har en fikapaus 

senare, pris 20 kr för allt. 

Föranmälan behövs för grupper, boka plats några dagar innan föreläsningen till                       

Inger Olsson  073–70 42 461 eller eslov@helamanniskan.se  

   

Följ oss på facebook: Hela Människan i Eslöv eller på vår hemsida 

www.helamanniskan.se/eslov        

                   

 

Program för 2017,  med reservation för ändringar.  
 

Torsdag den 2/3 kl 9.15-11.15 på Österkyrkan                                                 

”Vägen vidare – relationen före och efter” av Ann-Marie och Gert Svensson 
”Vad händer? Ska livet verkligen vara så här? Vad händer med mig som står bredvid och inte förstår 

vad beroendet gör med min make/maka?” Ann-Marie och Gert berättar om sin tid tillsammans och hur 

de har fått hjälp av Kamratföreningen Länken, den stora förändringen, att återta livet, att vara en del i 

föreningens verksamhet och om att hjälpa andra. 

    

Torsdag den 9/3 kl 9.15-11.15 på Österkyrkan                                                 

”Att komma tillbaka- till livet och till arbetslivet efter missbruket” 

Föreläsningen börjar med att Lennie och Eva från arbetsförmedlingen delar med sig av tips och råd.  

Christer delar sedan med sig av sina erfarenheter av hur oväntat annorlunda livet kan bli.  ”Livets träd” 

– en beskrivning av hur livet växer och förändras. 

Onsdagen den 15/3 kl 18.30-20.30 på Församlingsgården 

”Att leva nykter” av Bengt Artur Cederholm 

Att leva – inte bara överleva! En föreläsning om svårigheter och belöningar med att leva som nykter 

alkoholist. 

 

Torsdag den 16/3 kl 9.15-11.15 på Österkyrkan                                               

 ”Beroende/ medberoende” av Aminah Fallgren 

En föreläsning om beoendet av droger eller alkohol och hur det även drabbar familjen, om hur 

samspelet förändras och de roller vuxna och barn tar. Men föreläsningen ger också hopp och 

kunskaper för en positiv förändring.  

  

Torsdag den 23/3 kl 9.15-11.15 på Österkyrkan                                                 

”Motiverad att sluta dricka eller droga” av Sophie Nyman           
 En föreläsning om den långa vägen från ett liv i missbruk till att sluta dricka eller droga och börja ett 

nyktert liv. Vad innebär det att vara motiverad att sluta? Hur kan man stärka sin eller någon annans 

motivation att sluta dricka eller droga. 
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Onsdagen den 29/3 kl 18.30-20.30 på Församlingsgården 

”Tillit” av Eva Edstedt-Linghult 

När man har levt i eget eller nära andras missbruk är tilliten liten, både till sig själv och till andra. 

Tilliten har blivit skadad genom svek, lögner och kränkningar. 

 

Torsdag den 30/3 kl 9.15-11.15 på Österkyrkan                                                 

”Positiva principer/ en värderingsgrund” av Eva Wahlund                                                                
För att få ett bra nyktert liv är det viktigt att klargöra för sig själv: ”Hur jag vill lägga min 

värderingsgrund?” och hur kopplar jag sedan mina handlingar till min värderingsgrund och det jag vill 

uppnå. 

 

Torsdag den 6/4 kl 9.15-11.15 på Österkyrkan                                                 

”Beroendeproblematiken” av Thomas Torné  

Hur förändras den som utvecklar ett beroende mot alkohol eller droger? Kan ett beroende botas eller är 

det så att det finns kvar under resten av livet?  

 

Torsdag den 20/4 kl 9.15-11.15 på Österkyrkan                                                 

”Vad är NA?”        

Några medlemmar i NA  (Anonyma Narkomaner) berättar om NA, vad det är och inte är och hur det 

har hjälpt dem att leva ett nyktert liv.  De ger också en kort livshistoria 

 

Onsdagen den 26/4  kl 18.30-20.30 på Församlingsgården 

”När någon nära dig dricker eller drogar” av Eva Edstedt-Linghult  

Hur förändras vi när någon nära oss dricker eller drogar? Hur kommer det sig att skuld och skam står i 

vägen för ett bra liv även för den som är anhörig? En stor del av föreläsningen kommer att handla om 

förändringar man kan göra för att må bättre.  

 

Torsdag den 27/4 kl 9.15-11.15 på Österkyrkan                                                 

”Intensitet/intimitet” av Sophie Nyman   
Intimitet är grunden i sunda relationer, men ofta förväxlar man det med intensitet. När man är 

beroende eller lever med någon som är beroende lever man bara i intensitet. Föreläsningen klargör 

begreppen och visar på redskap till förändring. 

 

Torsdag den 4/5 kl 9.15-11.15 på Österkyrkan   ”Att undvika återfall” av Kenneth Persson 

Föreläsningen tar upp återfallsprocessen samt hur man kan känna igen och sedan arbeta för att bryta 

den. Föreläsningen tar också upp hur man kan komma tillbaka till ett nyktert liv efter ett återfall. 

                                            

Onsdagen den 10/5 kl 18.30-20.30 på Församlingsgården 

”Utmattningsdepression” av Ytte Linder 

Hur man märker att man drabbats av  utmattningsdepression? Vilken hjälp man kan få att komma 

tillbaka? Hur påverkar det de anhöriga?  Föreläsaren tar även upp samband med 

beroendeproblematiken. 

 

Torsdag den 11/5 kl 9.15-11.15 på Österkyrkan                                                 

”Ung och Alkoholist” Några medlemmar i YPAA berättar 

Många förknippar ordet alkoholist med folk i medelåldern och äldre. Unga som märker att de inte kan 

hantera sitt drickande har därför ofta långt till slutsatsen att de faktiskt är alkoholister. Men 

alkoholismen känner inga gränser, inte heller ifråga om ålder.  Några medlemmar i YPAA (Unga i 

AA) berättar. 

  

Torsdag den 18/5 kl 9.15-11.15 på Österkyrkan                                                 

”Relationer och missbruk” av Eva Wahlund  

När någon  ”redan är upptagen” av alkohol eller droger  blir relationerna till familj och vänner 

skadade. När alkoholen och drogerna är ute ur bilden - hur bär man sig åt för att få relationerna bra 

igen? 



Alla gåvor till vår verksamhet mottages tacksamt: Bankgiro 5311 – 2512 

 

 
 

                              

Svenska kyrkan i Eslöv  Österkyrkan   Eslövs Pingstförsamling 

Anders Strand Låsservic  Apoteket Eslöv BA Bygg            

Boierz                         Blomsterbergs Möbler   

Bångdahls bilservice, Ljungbyhed CAN  Eslövs Biståndscenter 

Eslövs Frimurareförening              Folke Ljungdahls Stiftelse 

Gamla Arbetskretsen i Höörs församling    Hörby Församling 

INTERSPORT, Eslöv   Juvelerare Cronsioe Life Hälsobutiken, Eslöv 

Linös Färg AB   Lekia  Nya Nivaldos                     

Nya kyrkliga arbetskretsen  Onsdagsträffen Perfekt 

Qvesarum Byggnadsvård   Rehabcenter STEGET       Solett sko 

Svenska kyrkan i Höör  Skafferiet  Skärstorps Hundpensionat         

Smurfit Kappa Sverige AB  Stiftelsen Lars Hiertas Minne  

Östra Onsjö Församling         
       

                             

 

                   

                                                                             
Leva – inte bara överleva är en studiecirkel för dig som vuxit upp i en familj med dysfunktion och 
som idag vill försöka förstå och bearbeta dina erfarenhetern för att komma vidare i livet. Nästa 
grupp blir i Hörby och startar hösten 2016. 
 
Vara vettig vuxen är en  studiecirkel för dig som i din vardag vill stötta barn till missbrukare. Vi 
startar när vi blir tillräckligt många. 
Anmälan till Inger Olsson 073 - 70 42 461 eller eslov@helamanniskan.se 
 
Svenska kyrkan Eslöv har startat en ny verksamhet och vi är också där en stund varje 
fredag. / Välkommen till  "Hållplats för själen"! 
”Mötesplats för såväl äldre som yngre på Storgatan 34. Här kan du komma när du känner för det 
och sitta ner en stund för fika. För dig som är ledig en tisdags- eller fredagsförmiddag och vill möta 
andra och oss. 

När? Tisdagar 8-13 och fredagar 10-13 
Tisdagar startar vi med morgonbön 8.30, fikar och finns för varandra 
Här finns tillgång till tidningar och dator. Du möter präst, diakon och församlingspedagog.” 
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