Vår vision är:

60 NYA FÖRSAMLINGAR SOM KOPPLAR
MED LP-VERKSAMHETEN INOM 3 ÅR!
LP BEHÖVS MER ÄN NÅGONSIN
OCH VÄXER SÅ DET KNAKAR.
VILL NI OCKSÅ VARA MED?
•

LP – verksamheten har under 60 år fått vara ett redskap som församlingar har
använt sig av för att möta slitna och trasiga medmänniskors speciella behov.

•

Tusentals har upplevt befrielse, upprättelse och ett nytt liv.

•

Den nära samhörigheten med församlingen är en grundförutsättning och
detta kopplat till LP:s kedja av olika insatser är något unikt.

•

Den församling som vill starta upp ett socialt engagemang eller som redan har
ett sådant kan få mycket stöd och resurser genom att koppla ihop sig med LP.

På baksidan finns det mera information,
bland annat om LP:s regionsledare,
och om hur man startar ett LP-arbete.

Varför koppla med LP?
LP är ett redskap, en hjälp, för en eller flera församlingar/kyrkor att möta medmänniskor
som drabbats av utanförskap på grund av beroendeproblematik eller något annat. Runt
varje person som sitter fast i alkohol eller andra droger finns det ett antal drabbade medmänniskor som ofta kämpar ensamma och tysta. LP-kontakten blir ett synligt och praktiskt sätt att bemöta, de som har det tufft och känner sig utsatta, med respekt och samtidigt visa på en tydlig väg ut i frihet och upprättelse. Det finns mycket erfarenhet i de över
70 LP-kontakter som finns runt om i landet.

Varför heter det LP och hur fungerar LP-verksamheten?
Lewi Pethrus, förgrundsgestalten i pingströrelsen, tog initiativet för 60 år sedan till LPstiftelsen. Sedan ändrades namnet till LP-verksamheten vilket har blivit ett varumärke för
det arbetet som förknippas med att ”det inte finns några hopplösa fall” Inom LP arbetar
vi med en hel rad av olika insatser. LP-kontakterna är det lokala och den stora kontaktytan. Där utförs allt från motivationsarbete till utslussning i samhället. Inom LP finns också
HVB-hem med behandling, stöd och motivationsboenden, förebyggande arbete, opinionsbildning med mera. Av landets 290 kommuner har ca: 235, samt kriminalvården,
tecknat ramavtal med oss. Mellan den lokala LP-kontakten, som har en egen lokal organisation vilket kan vara en eller flera församlingar, och LP-riks upprättas ett samarbetsavtal.

Hur fungerar en LP-kontakt och ett lokalt LP-arbete?
En eller flera församlingar bestämmer sig för att starta eller fortsätta driva en öppen och
regelbunden verksamhet med en föreståndare som har till uppgift att leda arbetet och
vara spindeln i nätet. Hur man jobbar varierar beroende på de förutsättningar som finns
och var man är i sin process. Det handlar om att söka och bekräfta medmänniskor samt
i kärlek och med den kristna tron som grund visa på en väg till förändring. Att möta kvinnor i så kallade ”Debora-grupper” har blivit allt vanligare och kan vara en form av ett lokalt
LP-arbete. Det startas också ungdomsinriktade ”LP GROW” verksamheter på ett antal
platser.

LP:s regionsledare finns till ert förfogande:
Skåne och Blekinge: Tomas Jönsson:
tomas.jonsson@lp-verksamheten.se 070-956 66 67
Småland och Öland: Ulrika Wadskog: ulrika.wadskog@pingstjonkoping.se 072-020 71 83
Södermanland och Östergötland: Maria Nyman:
maria.nyman@pingstlinkoping.se 070-258 93 10
Bohuslän, Dalsland, V Götaland och Halland: Semias Schenberg:
semias.schenberg@lp-verksamheten.se 076-870 77 91
Stockholm, Uppland och Gotland: Lili-Ann Karppinen:
liliann.karppinen@lp-verksamheten.se 070-773 37 62
Västmanland, Närke, Värmland, Dalarna, Hälsingland och Gästrikland:
Peter ”Peppe” Eriksson petererik313@gmail.com 076-100 15 06
Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland: Hans Wikström:
hans.wikstrom@lp-verksamheten.se 076-536 25 19
Lappland, Västerbotten och Norrbotten: Börje Dahlkvist:
borje.dahlkvist@lp-verksamheten.se 076-536 25 15
Var ni än befinner i processen är ni varmt välkomna att höra av er till: Börje Dahlkvist.
borje.dahlkvist@lp-verksamheten.se 08 – 619 25 15 Läs mer: www.lp-verksamheten.se

