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Chanette hittade
sig själv och Gud

NYSATSNING
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”JAG VILL MÖTA MÄNNISKOR 
UTAN ATT VARA DÖMANDE”

samtidigt som medberoende ”la locket på”, det 
var ju ändå min förälder. 

 
C H A N E T T E S  B A R N D O M S T R O  har i vuxen ålder 
blommat ut. Hon har som man säger inom 
frikyrkan blivit frälst och blev förra året döpt i 
Pingstkyrkan i Arvika.

– Ja min livsresa landade i frikyrkan. Dels är 
en av mina döttrar Marielle väldigt aktiv där 
och hennes lillasyster Cassandra är även hon 
troende. 

– Så jag tänkte varför inte, jag hänger med 
till kyrkan och ger det en chans och bildar min 
egen uppfattning. 

– När jag blev troendedöpt kände jag ett 
lugn, eller ännu starkare, en frid kom över 
mig. Det kändes helt rätt.

 
M E N  D E N N A P R O C E S S  började redan innan flyt-
ten till Arvika.

– Jag behövde först bearbeta vad det innebär 
att vara människa. Jag kan på min livsresa se 
det så klart idag att jag behövde gå igenom allt 
för att komma dit jag är idag. När jag en dag 
hemma i sovrummet viker tvätt, då sköljer det 
över mig rent känslomässigt, nu vet jag, det är 
över nu. Då fick jag vissheten att allt som jag 
gått igenom i livet har jag varit tvungen att gå 
igenom för att förstå till 100 % vad det innebär 
att vara människa. Och det inkluderar märk-
ligt nog även de tunga livserfarenheterna.

– För mig handlar det i sin tur om att kunna 
möta människor på ett icke så dömande sätt 
som möjligt. I det behöver jag också veta vad 
det är att vara människa och som sådan älskad 
och godkänd av en levande Gud.

 
Livet som kristen har det förändrat dig på 
något sätt?
– Ja pusselbitarna har fallit på plats. Jag ser att 
saker och ting blivit mer begripliga. På något 
sätt är det där jag står idag… jag behöver inte 
oroa mig lika mycket.

 
Hur möter du en ny dag?
– För mig startar varje dag med ett samtal med 
Gud, en bön att han ska finnas med mig under 
dagen. En glädjekälla för mig som jag hoppas 
ska smitta av sig.

När Chanette Larsson befann sig i hem-
met fullt upptagen med att vika tvätten så 
sköljde en stark upplevelse av att ”det är 
över nu”.  För henne innebar det känslor av 
bland annat frid, lättnad samt en överty-
gelse om ett avslut och en ny början. 

Chanette Larsson som bor i Arvika sedan 
ett år tillbaka möter i sin vardag barn och 
unga vuxna i samtal och har även i sitt arbete 
föräldrastöttning. Ett arbete som hon finner 
inspirerande och givande. 

 Hennes egen livsresa har stundtals varit 
krokig och snårig. 

– Jag är uppvuxen i en familj med en miss-
brukande förälder vilket stundtals självklart 
har påverkat livet och måendet på ett negativt 
sätt. 

– Under en tidig period i barndomen gick 
jag i söndagsskolan och det fick på något sätt 
fäste hos mig. Jag minns när jag berättade 
för mamma att när jag blir stor ska jag bli en 
kristen. Min starka tro som barn var jag ensam 
om att bära med mig i familjen.

S O M  B A R N  K U N D E  Chanette stundtals känna sig 
sviken av vuxenvärlden.

– Lite märkligt för samtidigt kände jag mig 
aldrig helt ensam. Jag blev vuxen väldigt fort 
i och med att jag tog ett stort ansvar över mig 
själv och min omgivning. Fastän många säkert 
uppmärksammade att saker och ting inte stod 
rätt till så var det aldrig någon som frågade 
mig hur jag mådde.  Men återigen så var det 
hela tiden någonting som förde mig framåt.

Visst blev hon avskräckt av att se någon hon 
älskade och värnade om göra sig själv och om-
givningen så illa. Dock fick hon med sig hur 
svårt livet kan vara för varje enskild individ. 

– Under tidig ungdom drogs jag paradoxalt 
nog till människor som levde i riskbruk. Det 
hörde till den allmänna mentaliteten då att 
gå ut och dricka. Men jag kände aldrig att jag 
skulle riskera att hamna i ett missbruk. Dä-
remot blev alkoholen för mig en ventil för att 
få utlopp för alla de känslointryck jag samlat 
på mig. Bristen på empati från vuxenvärlden, 
där ingen ställde en fråga, ingen pratade fast 
någon borde sett att här är det något som inte 
står rätt till. Allt detta brottades jag med då jag 

– För mig startar varje dag 
med ett samtal med Gud, 
en bön att han ska finnas 
med mig under dagen. En 
glädjekälla för mig som 
jag hoppas ska smitta 
av sig.

” Jag 
har varit 
tvungen att 
gå igenom 
allt för att 
förstå till 
100 % vad 
det innebär 
att vara 
människa. ”

100
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– Det är viktigt att vara fysiskt aktiv, jag joggar gärna eller besöker gymmet, berättar Chanette Larsson i Arvika. 

”JAG VILL MÖTA MÄNNISKOR 
UTAN ATT VARA DÖMANDE”

 
Din stora empati du berättar om hur gör du 
för att släppa alla intryck när arbetsdagen är 
slut?
– Det är viktigt att vara fysiskt aktiv, jag joggar 
gärna eller besöker gymmet och uppskattar 
avslappningsövningar. Dessutom så skriver jag 

mycket, har alltid gillat att leka med ord. Där-
för hamnar jag i perioder då jag skriver av mig. 
2017 släpptes en kortare spänningsroman. Nu 
skriver jag på ett barnboksmanus.

Välkommen in så hjälper vi dig med 
något som du har nytta av hela livet

”Pusselbitarna har fallit på 
plats. Jag ser att saker och 
ting blivit mer begripliga. 
Jag behöver inte oroa mig 
lika mycket”
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Tänk om det fanns familjehem för 
alla som behöver.
”Jag vill bara åka hem, men jag har 
inget hem att åka till.”
Tonårstjejen som placerats på HVB-
boende blev talesperson för många 
barn, ungdomar och vuxna.

Detta är den bärande anledningen 
till att vi i LP och Pingst vill satsa på 
familjehem och kontaktfamiljer.

Alldeles för många har inte ett hem, 
en familj och en trygg fast punkt i 
tillvaron. Just den här tonårstjejen 
intervjuades när riksmedia gjorde 
en granskning av hur institutions-
placerade barn och ungdomar har 
det. Det blev tydligt i programmen 
att samhället i princip har resignerat 
och att det allt för ofta är en form av 
förvaring av dessa barn i stället för 
den omsorg och vård som de verkligen 

behöver. Medicinering, inlåsning, våld 
och andra tragiska åtgärder förekom-
mer och sätter spår för livet. Närhet, 
hemkänsla och omsorg är basala be-
hov som inte institutioner, där många 
barn som kämpar med tillitsbrist och 
utanförskap samlas, kan erbjuda. Även 
när personal och alla inblandade i 
verksamheten gör så gott de kan blir 
det omöjligt en ersättning för ett hem 
och en familj. 

Unga vuxna och äldre kan också 
behöva en tid i ett familjehem eller få 
en relation med en kontaktfamilj. Be-
hoven finns i samband med fullgjord 
behandling eller som en del i en rad av 
insatser. 

I LP:s kontaktnät och i kyrkorna 
som vi kopplar med finns det många 
som har erfarenheter av detta. De är 
en viktig resurs i att hjälpa nya. 

Kommunernas socialtjänst ansvarar 

för att ordna placeringar som mot-
svarar barnets, ungdomens eller den 
vuxnes behov. Vissa kommuner sköter 
detta på egen hand. Det finns också ett 
stort antal aktörer som tillhandahåller 
sina tjänster, till kommunerna, i form 
av hem som de har i sin verksamhet. 

Nu tar vi i LP-verksamheten och 
Pingst initiativ till att samla resurser, 
skapa nätverk och inspirera nya fa-
miljer att bli familjehem eller kontakt-
familjer. Vi drömmer också om att 
bli en aktör som erbjuder trygga och 
kärleksfulla familjehem och kontaktfa-
miljer i framtiden.

Den familj som vågar öppna upp för 
att ta emot ”en av dessa mina minsta” 
kommer garanterat att få göra en 
spännande resa.

Börje Dahlkvist

Nysatsning på familjehem

”Allt för många
har inget hem”

www.lsisourcing.se | 0370-61 55 50

En väl vald present
ger en nöjd mottagare!
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GARI – SSF godkänd batteribackup  
för inbrottslarm klass 1-4  

 

Smartcharge   unik 3 stegs laddare  
ger maximal prestanda och livslängd 
på batterierna.   
 

Dashboard 

BATTERICENTRALEN
Industri & Startbatterier

Åkaregatan 26  281 33 Hässleholm • Tel: 0451-109 16  • www.battericentralen.se
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Nysatsning på familjehem

”Allt för många
har inget hem”

 Vad gör vi nu då?
• Vi samlar ihop kontaktuppgifter till alla som är 

eller skulle vilja bli familjehem eller kontaktfamilj. 
Är ni intresserade så skicka ett mail till nedanstående.

• Inom några månader kommer vi att inbjuda dessa 
till ett digitalt seminarium då vi berättar mer.

• På LP-verksamhetens hemsida kan man få mera 
information, bland annat några praktiska tips 
om hur man går till väga för att visa ett intresse 
till sin kommun om man vill bli familjehem eller 
kontaktfamilj.

• Ansvarig i LP-verksamheten Börje Dahlkvist: 
borje.dahlkvist@lp-verksamheten.se

• Ansvarig i Pingst församling Richard Svensson: 
richard.svensson@pingst.se

 Kanske kan uppdraget som familjehem  
 eller kontaktfamilj beskrivas så här:

• Ett äventyr större än en jordenruntresa.
• Att kastas mellan känslor av påtaglig otill-

räcklighet och obeskrivlig glädje.
• Att ge sin uppmärksamhet genom att 

öppna hemmet förändrar livet och är 
både en stor påfrestning och ett svårslaget 
privilegium. 

• Det ger en helt ny insikt om att livet är 
besvärligt för många och det är menings-
fullt och givande att bli delaktig i andra 
människors livssituation.

Den familj som vågar öppna upp 
för att ta emot ”en av dessa mina 
minsta” kommer garanterat att få 
göra en spännande resa.
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Mitt i coronatider vill inte LP-
kontakten i Trollhättan svika sina 
vänner som har det svårt. När 
början av februari innebar rätt låga 
minusgrader värmde soppan, kaffet 
och mackorna extra gott.

Vi går upp på torget på onsdagar där 
de uppvärmda bänkarna är en välsig-
nelse för våra vänner.

Hon kallar dem så, Kari Johans-
son som tog vid när Henrik Karlsson 
slutade som föreståndare nu senast 
i november. Egentligen har hon och 
maken Lasse funnits med redan från 
2011 då Roland Antonsson ledde 
arbetet.

– Vi får många bra samtal. Nu 
senast träffade vi på en för oss ny kille 
som med tårar i ögonen berättade vad 
detta betyder för honom.

A L L A V O L O N TÄ R E R  V E T  att hålla ett visst 
avstånd men hjärtats gemenskap är 
svår att begränsa.

– Möter vi dem utan att känna för 
dem, då kan vi inte göra ett bra jobb. 
De är ju våra vänner, betonar Kari 
igen och fortsätter.

– Det gäller att inte ta med tråkig-
heterna hem. För oss har det fungerat. 
Men ingen blir oberörd när vi möts av 
hälsningen att drogerna skördat ytter-

Bänkarna på torget i Trollhättan är uppvärmda, en suverän sak för alla som haft det svårt att hitta värme i vinter.

LP TROLLHÄTTAN: ”DE ÄR JU VÅRA VÄNNER”

ligare ett liv. Tre vänner har på kort tid 
gått bort varav två var återkommande 
besökare. Det handlar inte bara om 
äldre utan också flera yngre.

På fredagarna delar volontärerna 
ut matlådor samt matkassar utanför 

Pingstkyrkans café.
– Det innebär en bra måltid innan 

helgen, vilket är uppskattat, avslutar 
Kari.
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Under sommaren 2020 beviljades LP-verk-
samheten ett bidrag på 650 000 kronor från 
Socialstyrelsen gällande utsatta kvinnor och 
barn till följd av utbrottet av covid-19. Bidra-
get gällde fram till årsskiftet. 

Bidraget ledde till att det kunde anställas tre ko-
ordinatorer för att kunna stötta och hjälpa ännu 
fler kvinnor. Utbildning skedde även i “Debora-
materialet” där cirka 15 nya kvinnor utbildades 
och det hölls även en utbildningsmånad i ok-
tober där de som deltog bland annat fick lyssna 
till en polis som jobbar med barn som blivit 
utsatta eller bevittnat brott, en kvinna som pra-
tade om bemötande och en annan kvinna som 
pratade om äldre kvinnor i missbruk.  
 

Gällande barn och ungdomar skapade Mie Björhag, 
även kallad “CirkusMie” föreställningen “Sten och 
dynamit”, som riktar sig till barn upp till cirka 11 år.  
Håll utkik på LP-verksamhetens facebook för att se 
vart Mie kommer befinna sig med denna föreställ-
ning i Sverige under 2021.  

Ungdomar har fått en sommargåva och julklapp 
skickad till sig för en uppmuntran i vardagen och 
som en påminnelse att vi alltid finns för dessa ung-
domar.  

Involverade i detta projekt har varit Nina Eriksson, 
Marielle Larsson, Renée Dahl, Anna-Karin Kriström 
med flera.
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Att en verksamhet ställer om och 
anpassar sig efter de omständighe-
ter som gäller är vanligt idag. När 
behandlingshemmet LP Ursviken 
lades ned var Pingstförsamlingarna 
i Skellefteå och Ursviken inte sena 
med att börja en dialog med LP-riks 
om någon form av nedbantad fort-
sättning.

Samtalet mynnade ut i ett försök att 
driva ett stödboende i delar av det ti-
digare behandlingshemmet. Kontors-
delen gjordes om till stödboende med 
plats för fyra gäster samt en mindre 
köksdel. Den större delen av det f d 
behandlingshemmet öppnades upp 
för uthyrning. På så sätt kunde stöd-
boendets delfinansieras med Robert 
Persson som anställd och ansvarig.

– Vi öppnade stödboendet i somras 
och berättade om vår omställning till 
socialtjänsten här i stan. Det har redan 
resulterat i ett antal placeringar, berät-
tar Robban.

–  E G E N T L I G E N  H A D E  J A G  de här tankarna 
när jag själv tackade ja att komma till 
behandlingshemmet för 10 år sedan. 
För mig skulle det innebära att jag 
kunde kvalificera mig till ett stödbo-

ende och på sikt ett eget boende.
Robert berättar att andra närlig-

gande orter står på tur att kontaktas.
– Efter behandlingshem eller fäng-

else, där vill jag komma in och pre-
sentera stödboendet. Vi är inte riktigt 
framme där, men vi har ett mål att det 
ska bli så bra här att myndigheterna 
ser fördelarna med det vi erbjuder.

I januari var det fullt på stödboen-
det.

–  D E N  D A G L I G A S Y S S E L S ÄT T N I N G E N  ser 
lite olika ut, någon går på folkhögsko-
la, andra hjälper till på secondhand-
butiken. Vi använder oss av studie-
materialet ”Vägen till livet”, samlas till 
morgonsamling och försöker äta en 
gemensam lunch.

Dessutom har det nystartade ”so-
ciala företaget” kommit igång.

– Det här året har vi skottat ordent-
ligt med snö vilket gett oss ett tillskott 
i kassan.

Robert känner starkt för att hjälpa 
andra människor.

– Nån gång i framtiden kanske vi 

LP I URSVIKEN STÄLLDE 
OM OCH BLEV ISTÄLLET ETT 
MINDRE STÖDBOENDE

får möjlighet att ta tillbaks den stora 
byggnaden. Då skulle den stora bygg-
naden vara stödboende och den lilla 
delen vi har nu ett härbärge, förutspår 
han.

–  V I  FÅ R  J O B B A  lite med marknadsfö-
ringen och prata med lokal media och 
bygga det steg för steg. Vi vet att vi har 
en uppgift och det känns riktigt bra, 
avslutar Robert.

Vision - målsättning
*Vi vill ge ungdomar mod, självförtroende och pedagogiska 
redskap att säga nej till tobak, alkohol, droger och kränkningar. 
*Vi vill ge redskap så att unga människor avstår från droger. 
*Vi vill belysa psykisk ohälsa. 
*Vi vill ge barn och ungdomar en sund GRUND att stå på.

NYKTER & STOLT
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Robert Persson i samtal på 
stödboendet i Ursviken.
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Hemma hos Linda och Dennis 
Nordlund i Holmsund nära Umeå 
finns förutom de själva en hund, 
akvarium med tre ödlor, två grodor 
och ytterligare ett akvarium med 
100-tals räkor.

Dessutom har skrivbordet fyllts med 
en och annan bok då Dennis tagit 
revansch i form av studier på Komvux.

Båda två gillar vi att träna men nu 
detta år 2021 så blir det för min del 
även en hel del plugg, inser Dennis.

Det finns en grund att stå på nu när 
de börjat om och släppt in Jesus i sina 
liv. Egentligen började det på riktigt 
för två år sedan när Dennis var häktad 
och väntade på ett domslut som stod 
och vägde mellan fängelse och villkor-
lig dom.

– Där i min ensamhet hittade jag 
en mindre skrift som inbjöd till att ta 
tron på allvar. Jag drabbades av Guds 
närhet och lovade att ta tag i mitt liv så 
snart jag fick möjlighet.

S A K E N  Ä R  D E N  att Dennis länge haft 
goda förebilder i mormor och morfar, 
Lars-Göran o Ann-Sofie från Obbola. 
Deras värme och livsglädje har gjort 
intryck då han som barn så ofta han 
kunde var hemma hos dem.  

Men vägen hit till en trygghet och 
framtidstro tillsammans med Linda 
och en nära relation med Jesus var inte 
enkel trots goda förebilder. Nyligen 
fyllda 18 år och myndig blev han bok-

stavligen utkastad från hemmet. Utan 
att närmare gå in på orsakerna till det 
blev konsekvensen total. Det mini-
mala alkoholintaget ökade betydligt 
och den som öppnade sitt hem för den 
hemlöse Daniel var märkligt nog en 
missbrukare.

– Förvirrad, besviken och helt utan 
fotfäste behövde jag stilla min inre 
smärta och det gjorde jag med starkare 
preparat.

Åren gick och skuldsättningen hit 
och dit ökade betydligt.

– Jag räknade inte med att mitt liv 
skulle bli så långt så det kunde lika 
gärna få kosta.

F Ö R  F Y R A Å R  sedan träffades Linda och 
Dennis och de trivdes i varandras när-
het. Linda hade flyttat upp till Umeå 
för att om möjligt få rätsida på alltför 
mycket festande under studenttiden i 
Göteborg. 

– Jag hade ett bra jobb på sjukhu-
set här i Umeå men trots det började 
jag dricka igen. Och tråkigt nog blev 
det bara mer och mer, till och med 
starkare droger. Så höll det på tills den 
dagen då det inte gick att jobba mer 
och jag blev sjukskriven. 

– Jag hade precis träffat Dennis vid 
den tidpunkten och hur mycket vi än 
ville bli drogfria så gick det inte att 
sluta, inte förrän flera år efter då vi 
båda verkligen hade nått botten. Och 
där på botten fann vi Jesus och stödet 
på LP-kontakten här i Umeå.

Kontakten med Mats Edin på LP-
kontakten i Umeå har varit väldigt 
viktig för dem båda. De har fortsatt 
att hålla kontakten även om träffarna 
på LP och församlingen p.g.a. Corona 
inte har varit som vanligt.

Beslutet att vuxendöpa mig var på 
ett sätt självklart. Samtidigt som det är 
svårt att beskriva med ord handlade 
det mycket om att släppa taget om det 
gamla livet. 

H A N N A M A R I A H O L M E F U R , pastor i 
Holmsund församling döpte Linda 
och Mats Edin döpte Dennis i april 
förra året. En av de sista dopför-
rättningarna innan coronan slog till 
ordentligt.

– Min familj blev otroligt glad över 
detta beslut, jag har bara hört positiva 
kommentarer, fortsätter Linda.

Vad tidigare kompisar tycker vet 
varken Linda eller Dennis så mycket 
om då de inte har någon kontakt.

– Vi tänker oss en framtid tillsam-
mans med barn och troligen en massa 
djur, säger de båda som varit gifta 
i fyra år med ett leende och Linda 
fortsätter.

 
–  Ä N  S Å L Ä N G E  har jag varken börjat 
jobba eller plugga. Framöver tänker 
jag mig en insats att jobba med något 
inom missbruk i framtiden. Min dröm 
skulle vara att få hjälpa någon till en 
helt annan start i livet.

Dennis och Linda i Umeå

”När vi var nere på 
botten då fick vi hjälp”
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Onsdagar 11.00-13.00

Varsågod
Soppan är serverad!

Pingstkyrkans utegård
Nygatan 10

Ett samarbate mellan LP-Örebro och ICA MAXI Boglundsängen

Ett år där du får växa i din tro och samtidigt 
betjäna människor i Göteborg. Vi inriktar bibelskolan 
för dig som kommer från beroendeproblematik  
och social utsatthet. 

Kontakta oss: mats-peter@dreamcenter.se  
Tel. 070-3711217

Bibelskolan har en social inriktning där vi  
genom Dreamcenter är med och betjänar  
människor i Göteborg. Bibelskolan har ett 
genomgående tema av lärljungaträning. 
Läs mer på:  www.dreamcenter.se

Plats: Dreamcenter Göteborg,  

Herkulesgatan 28A, 417 01 Göteborg

Ansök nu!

BIBELSKOLA

Vi som gör detta:  

Vinga folkhögskola, LP verksamheten,  

Dreamcenter Church/Smyrna Göteborg.

Lärare från Vinga folkhögskola,  

LP verksamheten,  

Dreamcenter och Trappa upp.

Dennis och Linda i Umeå

”När vi var nere på 
botten då fick vi hjälp”

Relationen med Mats Edin (till vänster) på LP-kontakten i Umeå har varit väldigt viktig för både Linda och Dennis Nordlund. 
De har fortsatt att hålla kontakten även om träffarna på LP och församlingen p.g.a. Corona inte varit som vanligt.
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Tidigare har Hanna Forsell läst bibeln som 
en historiebok som egentligen saknade 
koppling till hennes eget liv. Nu under året 
på Dreamcenters bibelskola har relationen 
till en 2000-årig bibeltext fått en helt annan 
innebörd. 

– Jag förstår inte alltid men det börjar hända 
saker när jag läser, säger hon och tillägger, 
rent praktiskt har Gud fyllt mig med viljan att 
tjäna. 

Tidigare saknades förmågan att referera till 
bibelsammahang, nu finns det en hel del som 
hjälper henne i samtalen.

Favoritbibelord:  
”Ett nytt bud ger jag er: att ni 
skall älska varandra. Så som 
jag har älskat er skall också 
ni älska varandra. Alla skall 
förstå att ni är mina lärjungar 
om ni visar varandra kärlek.”

Johannes 13:34-35

”DET KÄNNS BRA  ATT VARA EN HJÄLPANDE HAND”

– Jag förstår inte alltid men det börjar 
hända saker när jag läser, säger Hanna 
och tillägger, rent praktiskt har Gud fyllt 
mig med viljan att tjäna. 

H A N N A K A N  S E  tillbaka med en tacksamhet till 
saker och ting som lett henne fram till den 
hon är idag.

– För två år sedan kraschade jag i mitt 
missbruk. Jag fick hjälp på ”Trappa upp” – en 
öppenvårdsbehandling som leds av Bittan 
Ekman, en fantastisk människa.

Efter de första fyra månaderna fick Hanna 
stanna ytterligare fyra.

– Under den tiden separerade jag i min rela-
tion och fick tillfälligt bo hos min syster. 

Från tidigare erfarenheter av 12-stegsbe-
handling fanns uppmaningen att sätta tilltro 
till en högre makt. Inget som hittills landat väl 
hos Hanna vilket även märktes första tiden då 
hon hade svårt att känna tillit och förtroende. 
Men en påskmusikal som handlade om Jesus i 
Smyrnakyrkan Göteborg förändrade saken. 

– Där och då beslutade jag mig för att tro 
även om det inte skulle hända något drama-
tiskt. 
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– Gud leder, Dreamcenter ligger på mitt hjärta, jag vill vara en del av detta, men hur vet jag inte, säger 
Hanna Forsell.

Tillsammans bygger vi mer 
än ett boende 

– vi skapar ett hus att älska.

Vireda, 578 92 Aneby. Tel. 0390-310 55
www.lovsta-trahus.se

Månaderna gick och vetskapen om att 
komma tillbaka till vardagen igen blev tack 
och lov inget val för Hanna. Hon behövde 
bryta gamla relationer och bygga på sin inre 
trygghet ytterligare.

– Då erbjöd Bittan mig och två killar till en 
variant av utsluss med bibelsamtal och fältar-
bete i form av en kaffevagn på hjul.

D E T B Ö R J A D E  P L A N E R A S  för en form av bibel-
skola i Dreamcenter Church på Hisingen.

– När jag fick klart för mig att det var precis 
sådana som jag, nybörjare i tron, som var väl-
komna växte hoppet att ett år där kunde vara 
nästa steg för mig.

Hanna hade också med sig uppmaning att 
ta det lugnt och inte känna någon stress, att 
stilla ned sig och lyssna in vad rubriker som 
exempelvis lärljungaträning innebar.

– Vi fyller bibelläsningen med praktiska 
saker som att göra gott. Det kan betyda att vi 
hämtar mat och delar ut matkassar. Senaste 
tiden har det vuxit ännu mer då behovet är så 
stort.

– Det känns bra att vara en hjälpande hand, 
egentligen det bästa av allt. Visst, det är härligt 
att stilla sig och läsa Guds ord, men genom det 
vi gör får texten en fortsättning i den handling 
och de samtal som följer. Här vill jag vara, 
även där det är som mörkast.

H O N  G E R  E N  E L O G E  till lärarna på skolan.
– Mats-Peter Runegrund, Bittan Ekman, Jan 

Hilding och Semias Schenberg, de är förebil-
der för mig och man är trygg i deras närhet. 
De tar tid och ser varje deltagare. Det är impo-
nerande att se hur de ställer sig på samma nivå 
och lyssnar in.

De är tio i klassen totalt varav fyra går heltid 
via Vinga folkhögskola. Kursen som började 
i augusti förra året avslutas i maj i år. Snart 
kommer frågan på nytt vad händer nu?

–  G U D  L E D E R ,  D R E A M C E N T E R  ligger på mitt 
hjärta, jag vill vara en del av detta, men hur 
vet jag inte. Jag vill jobba i en trygg omgivning 
där alla drar åt samma håll där människor blir 
upprättade. Det vore så underbart, avslutar 
Hanna.

”DET KÄNNS BRA  ATT VARA EN HJÄLPANDE HAND”
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 – Min bild är att det är alldeles 
för lätt att glömma bort de tjejer 
som står bredvid en kriminell eller 
missbrukare och tar emot smäll 
efter smäll. Eller naturligtvis de som 
själva brottas med ett missbruk eller 
har det tufft på annat sätt, berättar 
Ruth Björk.

I en satsning inom LP-Örebro i 
samarbete med Impact Center med 
arbetsnamnet ”Sedd för en stund” hål-
ler Ruth och ett antal volontärer öppet 
restaurangen Törngatan 1 på fredags-
eftermiddagarna. I samma hus ligger 
stödboendet en trappa upp. 

– Vi har fått pengar från en stiftelse 
för att jobba med kvinnor, berättar 
Anette Valdemarsson, verksamhetsle-
dare inom LP-föreningen.

Anette upptäckte att Ruth redan 
var igång med att göra mycket av det 
som LP planerade, att sträcka sig ut 
till kvinnor i utsatthet, så det kändes 
naturligt att Ruth skulle leda arbetet. 

B E H O V E T AT T M Ö TA  dessa tjejer är enligt 
Ruth stort. 

– Idén var från början att finnas där 
och se tjejerna. De forum som finns 
för tjejer att bli sedda är alldeles för få 
och några som startats har stängts ner.

Ruth har ingen egen missbrukar-
bakgrund men har en erfarenhet i att 
se hur stora delar av hennes familj 
brottats med missbruket. Och hon har 
varit medberoende.

– Jag är uppväxt i en troende familj 
men hade ingen relation med Gud 
under tio år. Då levde jag väldigt 
destruktivt på ett sätt som ”världen” 
erbjuder. Alltså för mig innebar det 
ett osunt fokus på pengar, karriär och 
massa saker. Till slut insåg jag att trots 
alla kickar så upplevde jag bara en stor 
tomhet, jag var inte glad.

H O N  M I N N S  E N  verkligheten som blev 
väldigt kall och ensam. 

– Men Jesus vet exakt hur han ska 
nå fram. När jag var helt slutkörd över 
allt jag hittat på, just då var jag mot-
taglig för honom. Och vi blev vänner 
på riktigt, minns hon och fortsätter.

– När jag fick möta Jesus själv så 
stannade det inte där utan längtan att 
bli mer lik honom växte inom mig. 
Ett svar har jag fått och det är att jag 
måste sträcka mig till andra som inte 
känner honom.

Uttrycket ”Det finns inga omöjliga 
fall för Jesus” är välkänt genom histo-
rien inom LP-kretsar, men för Ruth är 
det en nyupptäckt. 

NYSATSNING I ÖREBRO 
- ”SEDD FÖR EN STUND”

– Det är så fantastiskt att se att 
vi alla som är engagerade har olika 
vittnesbörd hur Jesus har kommit in i 
våra liv. Vi är alla utrustade med olika 
gåvor och personligheter. 

F R A M Ö V E R  F I N N S  O C K S Å  planer på en 
Debora-grupp.

– Ja, Nina Eriksson och Marielle 
Larsson från LP berättade inspirerat 
om hur ett Debora-arbete fungerar. 
När vi får mer struktur och tjejer som 
vill gå vidare, då ser jag att en Debora-
grupp är nästa steg.

Nina Eriksson och Marielle Larsson från LP-riks var med på inspirationsdagen 
kring att driva ett Debora-arbete.

Ulrika Johansson och Christina Mattisson från Pingst i Kumla under inspirationsdagen.

Ruth Björk leder träffarna för tjejer i utsatthet.
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Volontärer och hantverkare från 
när och fjärran har fixat och donat 
så att ”Barmhärtighetens hus” ska 
stå klart till invigningen den 1 april. 
Föreståndaren Kari Borgsö tittar 
ut genom fönstret och ser hur det 
nya varmvattensystemet installeras 
i källaren.

– Vi är så tacksamma för all hjälp vi 
får. Bibelskolelever och pensionärer 
merparten från Livets Ord bistår med 
så mycket praktiskt i detta k-märkta 
hus, fortsätter hon.

Personal har anställts och tillsam-
mans med ytterligare volontärer är 
tanken att säga ett välkommen till i 
första hand sex tjejer, fast det finns 
plats för det dubbla.

– Vi börjar så, när sommaren kom-
mer ser vi om vi kliver på ett steg till. 
Men redan nu har vi tre tjejer som 

FÖRSTA BARMHÄRTIGHETENS HUS MED FOKUS PÅ TJEJER

verkligen skulle behöva komma hit för 
att få hjälp. Kanske kan vi öppna dör-
ren för dem något tidigare.

B A R M H Ä R T I G H E T E N S  H U S  (som egentli-
gen består av 3 hus) finns i Östervåla, 
ett samhälle drygt 6 mil nordväst om 
Uppsala.

Visionen hos Sebastian Stakset och 
organisationen ”Heart of Evangelism” 
är att starta ett arbete på tio platser, 
fem för kvinnor och fem för män.

– Det är viktigt att flera försam-
lingar finns bakom och backar upp. 
Här i Östervåla har vi träffat pastorer 
och präster och haft fina inledande 
samtal. Våra tjejer kan framöver bli 
med i exempelvis en bönegrupp och 
då är församlingsgemenskapen så 
betydelsefull. Här finns också många 
småföretagare som kan erbjuda prak-
tikplatser.

Kari fortsätter att beskriva det hon 
ser framför sig.

–  H Ä R  F I N N S  O C K S Å  rätt många äppel-
träd som i sin tur öppnar för musteri 
och vi har samtalat om möjligheten 
att stöpa ljus till en kommande jul-
marknad.

Tidigare var namnet ”Gästis” för-
knippat med denna plats vilket också 
för tankarna till matservering.

– Vi tänker att vi skulle kunna driva 
någon form av sommarcafé framöver.

På kontoret finns också en karta 
över landet.

– Vi är så glada över samarbetet 
med LP. På den här kartan ska vi 
pricka ut platser där LP finns vilket 
kommer behövas i samarbetet framö-
ver.
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Föreståndaren Kari Borgsö på gårdsplan vid Barmhärtighetens hus som officiellt öppnar dörrarna den 1 april i år. 
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HANS WIKSTRÖM
LP-verksamhetenNYTT KÖK MED SMART KÖKSRENOVERING

Väljer du kök från NordDesign behöver du inte kompromissa. Tack vare ett synnerligen smart “tänk” 
bestämmer du hur mycket som skall förnyas: luckor, lådor, stommar... 

I sammarbete med Anders Henningsson, 1Kök i Tenhult

TM

Smart, smidigt och
prisvärt

BYT LUCKOR
OCH LÅDOR
PÅ DITT KÖKVi måttanpassar

till alla kök!

BOKA GRATIS
HEMBESÖK
ring mig direkt på
0709-95 00 12

Med vänlig hälsning
Anders

Västerås
021-81 07 20

Stockholm
08-19 40 00

Gävle
026-14 08 00

Uppsala
018-51 07 20 

Box 75 • 330 33 Hillerstorp
Telefon 0370-37 36 30
www.smemo.se

Styrkan är att 
aldrig ge upp...

Värnamovägen 2
VARBERG

Försäljning: Mån 13-16, 
Ons 14-18, Lör 9-13

Inlämning: 
Mån-Fre 8-16

Hämtning: 
Tel: 0340-67 66 63
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LP-VERKSAMHETENS RIKSKONTOR
Gustavslundsv. 18  Bromma

Postadress:  
Box 15144 • 167 15 BROMMA

Tel 08-619 25 10 vx

info@lp-verksamheten.se
www.lp-verksamheten.se

www.lp-grow.se

Gåvobankgiro 900-4896
Swisha din gåva till 9004896

utkommer normalt med 4 nr under året
Tidningen utges av LP-verksamheten 

Ansvarig utgivare: Hans Wikström
Grafisk form: Peter Wickberg, PW Design
Redaktion och medverkande i detta nr:

Börje Dahlkvist, Hans Wikström, Marielle Larsson, 
 Jan Hilding, Jan Berglund och Anders Hällzon.

Tips till redaktionen kan ges under adress:       
 info@lp-verksamheten.se

Annonser: Michael Skoglund  Tel: 076-163 85 59

Tryck: V-TAB, mars 2021
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BEHANDLINGSHEM
TORPAHEMMET
 Viebäck Björkhaga  
571 91 Nässjö
Tel  0380-37 35 85
torpa@lp-verksamheten.se

Säffle - Flatebyn  070 - 568 00 62
Annevigatan 34
66131 Säffle
Falun Stödboendet   073-916 05 80
Bergmästaregatan 23 
791 30 Falun
Risö Stödboende  073-971 26 88  
Korsviksvägen 30 
475 45 Fotö
LP-huset Ursviken  070-360 29 26  
Kolbacksvägen 1 
932 37 Ursviken

STÖDBOENDEN 
Varberg Socialt center   0340-835 60 
Magasinsgatan 7
432 45 Varberg

Örebro - Holmens Stödboende  070-792 54 17
Törngatan 1
703 83 Örebro
Deborahuset Syd Stödboende  072-020 71 83 
Huskvarna

LP-Källan Stödboende  076-527 03 54
Vättinge Gårdsväg 1
13540 Tyresö

ARVIDSJAUR  Tel. 073-833 17 37 
ARVIKA Tel 070-100 15 06 
AVESTA Tel. 0226-503 68
BODEN Tel. 070-286 94 67
BOLLNÄS Tel. 070-362 57 49  
BORÅS Tel. 070 - 681 27 72
BOTKYRKA Tel. 08-530 303 10
ESKILSTUNA  Tel 076-855 85 05 
FALKENBERG  Tel 072-7210827 
FALUN Tel. 073-91 60 580
FINSPÅNG Tel 0122-148 70 
GÄLLIVARE  Tel. 073-8465233
GÖTEBORG  LP-Väst
 Tel. 073-678 50 48  
GÖTEBORG  DC Tel. 070-7689770 
HAGFORS Tel. 070-645 65 20 
HALLSTAHAMMAR 
Tel. 070-677 00 20 
HALMSTAD Tel. 070-650 56 25 

HELSINGBORG Tel. 076-102 94 36  
HUDDINGE Tel. 076-2021027 
HÄRNÖSAND Tel. 070-385 63 83 
HÄSSLEHOLM Tel. 0451-85055 
JÄRNA Tel. 076-0242057
JÄRFÄLLA Tel. 073-623 83 75
JÖNKÖPING/HUSKVARNA 
Tel. 036–196406
KALIX  Tel. 070-53 80 545
KARLSKRONA 
Tel. 0455-69 49 79
KARLHOLM Tel. 070-474 77 97 
KRAMFORS  Tel. 076-3164471 
KRISTIANSTAD Tel. 073-5259607  
KRISTINEHAMN  
Tel. 072-396 41 88 
KUMLA  Tel. 072-8319485
KÅLLEKÄRR/TJÖRN 
Tel. 070-3542950   

LANDSKRONA Tel. 070 3843769
LINKÖPING Tel. 013-25 38 66
LJUSDAL Tel. 070-815 13 38  
LULEÅ  Tel. 0920-22 55 09 
MALMÖ  Tel. 0709-70 65 69
MALÅ  Tel. 070-348 34 55
NYNÄSHAMN Tel. 072-3035251
OSBY Tel. 070-827 85 59
PITEÅ Tel. 073-153 20 99 
SKELLEFTEÅ  Tel. 073-0964003 
SKÖVDE Tel. 072-511 90 22
STOCKHOLM CITYKYRKAN
 Tel. 08-534 807 00
SUNNE Tel. 073-216 94 41
SVEG Tel. 076 - 631 43 55
SÄFFLE Tel. 070-568 00 62
SÖDERHAMN Tel. 073-0376415
TIMRÅ  Tel. 070-57 97 244
TOMELILLA Tel. 072–964 69 90

TORSHÄLLA Tel. 076-855 85 05  
TROLLHÄTTAN Tel. 073-758 08 30
TYRESÖ Tel. 076-547 09 95
UMEÅ Tel. 076 -050 80 80 
VARBERG  Tel 0340-67 66 63
VETLANDA Tel. 0383-180 15
VÄNERSBORG  
Tel. 073-334 56 65
VÄRNAMO Tel. 0370-30 12 20 
VÄSTERVIK  Tel. 073-081 70 36
VÄSTERÅS Tel. 070 -607 45 93
ÅTVIDABERG  Tel. 0120-108 14
ÖRKELLJUNGA 
Tel. 070-787 12 86  
ÖRNSKÖLDSVIK 
Tel. 072-585 39 18
ÖSTERSUND Tel. 070-670 35 10

LP-KONTAKTER
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Sverige behöver fler Hem

HANS WIKSTRÖM 
LP-verksamheten

”Det var som att hitta hem” – Ja så kan det låta från människ-
or som kommit in i gemenskapen på något av våra boenden 
inom LP. Denna längtan, som finns djupt i vår identitet, att få 
hitta hem kommer till uttryck genom att människor, kanske 
för första gången i livet, kan känna frid och trygghet vilket 
också innebär att man kan börja en förändringsresa. 

Naturligtvis handlar det inte bara om ett fysiskt ställe utan 
också om atmosfär, tillhörighet, kärlek och tro. När allt detta 
får falla på plats så hittar också människor sitt hem. 
I dagens Sverige saknar många kvinnor, män, flickor och 
pojkar ett hem. Kanske har man ett ställe att sova på men 
känslan av rotlöshet, bundenhet och otrygghet präglar ändå 
vardagen.  

Inom LP bygger vi vidare för att vi ska kunna erbjuda be-
handlingshem och stödboenden till våra vänner som hamnat 
utanför men vi vill komplettera genom att vara med att bygga 
upp en verksamhet för familjehem. Vi kan konstatera att 
institutionsboenden inte är så lätt att starta och driva och inte 
heller passar alla. Du kan läsa vidare om vår satsning kring 
detta på sidan 4-5 i detta nummer. 

Redan nu finns det mängder av familjehem som gör otroligt 
fantastiska insatser genom att öppna sitt eget hem för att dela 
med sig. Detta är uttryck för en praktisk kristendom som i 
handlingar visar hur vi kan dela med oss av vad vi själva har. 

Tänk om vi tillsammans kunde bygga ett nätverk av hem, 
behandlingshem, stödboenden, familjehem och omsorgs-
boenden, i hela Sverige där människor, barn, ungdomar och 
vuxna får en chans att hitta hem med sina liv. 

Är det möjligt? 

Ja det är det!

Hans Wikström
Verksamhetsledare 


