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Vårt liv kan liknas vid en vacker kruka. 
Någon har tänkt oss. 

Någon skapade oss  fantastiskt vackra och unika. 
 

Men vi är gjorda av ömtåligt material. 
Ibland blir det en spricka i den fina fasaden. 

Ibland är det till och med som att vi går sönder 
 

Vi tror man kan bli mer hel igen... 
 

 
 



 

HELA LIVET  
HELA LIVET är ett program för arbetslivsinriktad rehabilitering med 

helhetsperspektiv. Här erbjuds stöd att utforska och utveckla arbetsförmågor 

och potentialer i den riktning som passar en själv allra bäst! HELA LIVET har 

drivits sedan 2011 i samverkan med Origo Resurs och offentliga aktörer på 

Gotland. 

 

HELA DU 
HELA DU är ett mer djupgående program för personcentrerad rehabilitering 

med helhetsperspektiv. Tillsammans skräddarsyr vi ett unikt upplägg med 

olika stödinsatser utifrån individuell vardagsverklighet. HELA DU har drivits 

sedan början av 2016, i samverkan med Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen på 

Gotland. 

 

RESURSPOOLEN  
Genom tillgång till frivilliga med olika professioner erbjuder Krukmakarens 

Hus samtal och stöd för hjälp i olika skeden av livet. Bl.a. stödsamtal, samtal 

med förbön, stöd i föräldraskapet, ekonomisk rådgivning eller hembesök. 

 

ÖVRIGT 
Utöver tillfällen för samvaro och ledighet medför jul- och sommartid ofta 

också svår belastning för redan ansträngda ekonomier och sociala 

situationer. De är de intensivaste perioderna i vårt arbete med stödinsatser 

för behövande gotlänningar. Vi ordnar bl.a: 
 

▪ Öppet julfirande 

▪ Lägerverksamhet 

▪ Insamling av gåvor och bidrag till stödverksamheten  

▪ Utdelning av julbidrag och julklappar 

 



 
Oss möter du i HELA LIVET och HELA DU: 
           
 
 
 

 
Elisabet Both   

Elisabet är certifierad coach, samtalsterapeut, undersköterska, 

friskvårdsterapeut och diakon. Elisabet är personlig handledare 

i HELA LIVET och HELA DU och medledare i samtalskursen för 

båda programmen.  

T: 0498 - 21 12 24     

M: elisabet.both@fralsningsarmen.se 

 

 

 
         Beatrice Tornell 

Beatrice är leg. sjuksköterska, beroendeterapeut och 

friskvårdsinspiratör. Beatrice är kontaktperson för och 

personlig handledare i HELA DU, samt medledare i 

samtalskursen för båda programmen.  

T: 0498 - 21 12 24  

M: beatrice.tornell@fralsningsarmen.se  

 

 

 

Inger Andersson 

Inger har mångårig erfarenhet av ledar- och 

samordningsuppdrag inom ideella sektorn. Inger är 

kontaktperson för och personlig handledare i HELA LIVET, samt 

ledare för samtalskursen i båda programmen. 

T: 073 920 68 07 

M: inger.andersson@fralsningsarmen.se 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Bengt Grandelius   

Bengt är leg. psykolog, familjeterapeut och författare. Bengt 

arbetar med enskilda bedömningar och terapeutiska samtal i 

HELA DU, samt som personalhandledare.  

 

 

 

 

 

 

Fanny Ljungholm   

Fanny är officer i Frälsningsarmén, utbildad socionom och 

verksamhetsledare för hela Krukmakarens Hus. Fanny är även 

personlig handledare i HELA DU. 

T: 0498 21 12 24  

M: fanny.ljungholm@fralsningsarmen.se 

 
 

 
När livet inte blir som man tänkt, 

när något går snett eller till och med sönder 
Då vill Gud ta oss i sina krukmakarhänder 

och forma oss så vi blir hela igen 
Inte till andra sorteringen, 
utan till originaldesignen! 
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