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Gudsmötet i skogen
förändrade allt

ÄNTLIGEN KUNDE
FLAVIA ANDAS UT

LP SKAPAR EN GOD
ATMOSFÄR I SVEG

NPC-EN TANKESMEDJA
SOM LEVERERAR
ANALYSER

ÄR DU EN KOMMANDE
LP-AMBASSADÖR?
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”PÅ TORPAHEMMET HJÄLPTES VI ÅT 
ATT PARERA MITT FLYKTBETEENDE”

Mikael har varken före eller efter antecknat 
en händelse. Men denna sak skrev han ner. 
Trots en utsträckt hand klev han längre ner i 
missbruket och som ett brev på posten även 
kriminaliteten. Men dagen kom som sagt och 
det för många, första dramatiska klivet, in 
genom entrédörren på Torpahemmet var ett 
faktum.

– Social sekreterarna följde naturligtvis min 
resa. Gång på gång fick jag förlängt då alla 
såg att jag förändrades. Totalt blev det 1,5 år. 
När jag ett år senare ringde socialkontoret och 
tackade var min känsla att det inte är varje dag 
det händer.

T I D E N  PÅ T O R PA H E M M E T  bjöd på mycket värme, 
omtanke och tålamod.

– Det blev en kamp som vi i kristna sam-
manhang benämner andlig. Jag fick känna på 
både himmel och helvete. Tack vare en kunnig 
personal kunde vi hjälpas åt att parera flyktbe-
teenden och framförallt, jag lärde mig att tidigt 
berätta vad som pågick i mina tankar. 

Under många år hade LP i södra Sverige sin 
sommarkonferens på Gullbranna nära Halm-
stad. Som avslutning på veckan brukar det 
vara dop i havet. Det året Mikael var med var 
han klar över sitt beslut, han ville symboliskt 
lämna det gamla livet för att leva med Jesus i 
sitt hjärta på riktigt.

– Vilka vågor, vi som skulle döpas höll var-
andra i handen så vi inte skulle kastas omkull.

Det var en fantastisk händelse som också 
innebar att jag gjorde mig av med en massa 
prylar som förknippades med mitt gamla liv.

I Torpahemmets utslussprogram erbjöds 
Mikael en lägenhet i centrala Nässjö.

– Parallellt fick jag också påbörja arbetsträ-
ning på Nässjö golfbana. Jättekul och omväx-
lande så när som andra året då sommarens 
värme var i tuffaste laget.

IDAG JOBBAR MIKAEL på OK/Q8 macken i Nässjö.
– En bra arbetsplats med trevliga kollegor 

och ägare även om stressen på grund av att det 
förutom att vara en mack också är en spelbutik 
med paketutlämning. Jag jobbar på att hantera 
stress, det har inte varit min strakaste sida men 
jag kämpar på.

Det är inte bara poliserna från dåtidens Ska-
ra som lyft på hatten. Socialsekreterarna i 
Trollhättan såg Mikael Sylvéns förändring 
dag efter dag. Vi pratar om tiden på LP:s 
behandlingshem Torpa utanför Nässjö.

Och visst förtjänar han den nystart han gjort 
i livet efter en mycket svår uppväxt där han 
första gången hamnade på ett familjehem vid 
5-årsåldern. Åtta år senare kunde han knappt 
minnas alla hem som passar revy, det blev hela 
14 stycken!

– Som tolvåring hälsade jag på mitt biolo-
giska hem. Min trygghet var som bortblåst, 
jag började i mina föräldrars fotspår och tog 
till alkohol och senare droger för att dämpa 
vilsenheten. Det kostade naturligtvis vilket 
innebar en kriminell bana som dessvärre 
utvecklades med tiden.

Mikael nämner om ungdomsvårdsskolan på 
Visingsö. Motivationen till utbildning var inte 
på topp.

– Jag kände mig alldeles för instängd. Fler 
än en gång tog jag första bästa lilla båt och tog 
mig över till Gränna, mitt flyktbeteende blev 
även det en verklighet.

E F T E R  E N  U P P VÄ X T i Skara blev den nya hemvis-
ten Trollhättan. Där träffade han på dåvarande 
LP-kontaktföreståndaren Henrik Karlsson.

– Vi hade många bra och fina samtal. 
Henrik hade ett otroligt tålamod med mig. Jag 
visst inte då om LP hade något mer att erbjuda 
utanför Trollhättan, men när jag fick höra talas 
om Torpahemmet började mitt målmedvetna 
sökande om att få komma dit. Jag överdriver 
inte om jag vädjade ett helt år till min socialse-
kreterare att jag ville dit.

Men frågan ligger i luften varför just ett 
kristet behandlingshem?

– Förutom omsorgen i Trollhättan och någ-
ra av familjehemmen med kristen prägel så var 
det gudsmötet i skogen som fick mig på bättre 
tankar. När det hände var jag på behandling 
och var stressad i mitt inre, men nykter. Som 
en blixt från en klar himmel fylls jag under en 
skogspromenad av värme och någon säger till 
mig att ta det lugnt. För mig var det utan den 
minsta tvekan en tydlig och klar hälsning från 
en Gud som såg till just mig, just då.

Riktigt stora vågor inne-
bar att dopet i Gullbranna  
för några år sedan blev väl 
så dramtiskt.

Mikaels anteckning från 
Gudsmötet i skogen. En 
händelse han bevarar och 
ofta kommer tillbaka till.
Trots lite kaffefläckar är 
denna hälsning en av de 
få saker han har kvar från 
”förr”.
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På golfbanan möter Mikael naturen  vilket är välgörande för att minska stresspåslaget.  

”PÅ TORPAHEMMET HJÄLPTES VI ÅT 
ATT PARERA MITT FLYKTBETEENDE”

Förutom besöken på Torpahemmet så har 
Mikael ett stöd i vännerna Niklas Andersson 
och Robert Lagestrand som likt honom också 
fått hjälp till ett nytt liv via Torpahemmet. Alla 
tre är med i Allianskyrkan i Nässjö.

– Det känns riktigt bra nu, vi stöttar varan-
dra och får stöd av andra, det finns så mycket 
att vara tacksam för trots att jag för ett antal år 
sedan blev påmind om min barndom genom 
den så kallade ”Vanvårdsutredningen” för ett 
antal år sedan, minns Mikael.

Syftet men denna myndighetsutredning var 

många men främst var det att avslöja vad som 
verkligen hände alla de barn som inte fick den 
omsorg de borde ha samt att ge dem upprät-
telse och ersättning för det de fick utstå.

– De kontaktade mig och vi samtalade. 
Men, jag fick ingen ersättning och ingen ursäkt 
heller då mitt tidsintervall inte var tillräckligt 
i överenstämmande med det som utredningen 
avsåg. Men jag har även lämnat det bakom 
mig. Nu mår jag bäst av att se framåt, poängte-
rar Mikael.

A N D E R S  H Ä L L Z O N

”Social sekreterarna 
följde naturligtvis min 
vistelse på Torpahemmet. 
Gång på gång fick jag 
förlängt då alla såg att 
jag förändrades. ”
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Få av oss har nog klart för sig hur 
tufft det måste vara att växa upp 
som anhörig till syskon och föräld-
rar med både missbruk och krimi-
nalitet. Flavia i Stockholm var den 
där duktiga tjejen som bet ihop för 
att gång på gång rädda familjen från 
att haverera.

T
anken att hon skulle fått nog 
av personer som lovar brett 
men håller tunt är inte långt 
borta. Men tvärt emot den 
slutsatsen jobbar hon idag 
med gängmedlemmar och 
andra som vill hoppa av från 

ett liv i kriminalitet och destruktiva 
levnadsmönster för att hjälpa dem 
under ett skyddat boende.

– Vi får våra uppdrag från social-
tjänsten. Den som inte kan bo kvar 
här i Stockholm får hjälp på annan ort. 
Här i Stockholm hjälper vi personer 
från andra städer.

– Jag blir som en kontaktperson 
som stöttar och hjälper med olika 
ärenden. Dessutom deltar jag även i 
anhörigsamtal, jag har som sagt en 
självupplevd erfarenhet av det.

S O M  D E T M E S T  naturliga utbrister Fla-
via att hon redan i år fått vara med att 
be för tre personer som hittat tron.

–När vi skapat trygghet och tillit då 
kommer frågorna. Rätt ofta kommer 
frågan: Hur kommer det sig att du har 

så lätt att förstå hur jag har det? Det 
är med viss förvåning de inser att jag 
också delat en mörk och destruktiv 
vardag.

Flavias pappa sitter fortfarande i 
fängelse, men han gör det som bekän-
nande kristen.

Båda hennes bröder och mamma 
delar också tron med henne. Men det 
fanns en tid då det var långt ifrån en 
harmonisk familj med mat på bordet.

– Mitt bland alla insatser för att hjälpa 
människor bort från kriminalitet och 
droger så är det alltför lätt att missa de 
anhöriga. För egen del är jag tacksam för 
den känsla att bry mig om mina anhö-
riga som jag hade redan som barn.

F L AV I A O C H  H E N N E S  storebror bestämde 
sig för att hålla familjen flytande. Som 
tolvåring såg hon hur föräldrarna tog 
nya tag vilket resulterade i en nystart 
där även en lillebror såg dagens ljus.

– Men tyvärr den förhoppningen 
blev kortvarig. Under vår uppväxt har 
vi allt som allt bara levt tillsammans 
som en hel familj under ett år. Hus-
rannsakan och polishelikopter innebar 
ett långt fängelsestraff. För mamma 
var det mycket som brast, vilket drab-
bade hennes psykiska välmående.

För Flavia innebar det en ökad vilja 
att hålla ihop familjen. 
– Som barn var jag lojal och såg ändå 
upp till pappa som min pappa. Driv-
kraft att nu kliva på ökade. Jag och 

brorsan körde på i det tysta. För mig 
innebar det också att lämna och hämta 
lillebror på förskolan när mamma inte 
orkade. Pappas kontakter innebar i sin 
förlängning att storebror kunde se till 
att vi hade mat på bordet.

Åren gick och Falvia och lillebror 
besökte pappa som just då levde i Syd-
amerika. Lillebror blev kvar och Flavia 
kom tillbaka till Sverige med en känsla 
att äntligen få möjlighet att tänka på 
sig själv.

– Nu var det min tur att börja leva. 
Trots avhoppet från gymnasiet kunde 
jag fortsätta och stå på egna ben, stötta 
mamma och även ta körkort. Inte helt 
enkelt men jag var ju fortfarande den 
där duktiga tjejen.

Trots insikten vad kriminalitet 
innebar för hennes anhöriga och killar 
i bekantskapskretsen drogs hon på ett 
märkligt sätt just till den typen.

– Jag kunde inte ta beslut om 
förändring för någon annan. När min 
första pojkvän inte alls delade tanken 
att han behövde hjälp, då var det enda 
alternativet att bryta relationen.

D Ä R E F T E R  H A M N A D E  F L AV I A  i en ny rela-
tion i Spanien som varade i tre år.
Trots min överlevnadsinstinkt kunde 
jag inte läsa av honom, en psykopat 
som duperade mig totalt. Efter tre 
år av psykisk och fysisk misshandel 
var jag tvungen att fly därifrån för att 
överleva.

”Dagen kom 
då jag äntligen 
kunde andas ut”
FLAVIA BERÄTTAR HELA SIN LIVSSTORY I BOKFORM TILL HÖSTEN
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FAKTA:
FLAVIA 
PEREZ 

Ålder: 42
Familj:Make och barn.
Bor: Quid et abor si doloriorem
Gör: Arbetar med att hjälpa f d 
gängmedlemmar till ett nytt liv. 
Drömmer om: Rectota tessequae 
nimporporem vereiunt expercimento oditatur 
atium ent rectur? 

”Dagen kom 
då jag äntligen 
kunde andas ut”
FLAVIA BERÄTTAR HELA SIN LIVSSTORY I BOKFORM TILL HÖSTEN
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Idag jobbar Flavia med gängmedlemmar och andra som vill hoppa av från ett liv i kriminalitet och destruktiva levnads-
mönster för att hjälpa dem under ett skyddat boende.

FORTSÄTTNING FLAVIA
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– Tillbaka till Sverige för att börja 
inte bara från noll utan också minus, 
Jag hade skulder, huvudvärk och oro 
över att den person jag lämnade skulle 
söka upp mig här. När min farhåga 
besannades packade jag på nytt väs-
kan för Sydamerika. Därifrån nåddes 
jag av beskedet att min före detta 
bekantskap hade blivit ihjälskjuten.

Äntligen kunde hon andas ut, men 
förvirrad och trasig visste hon inte var 
hon skulle börja.

– Jag hade ingen kraft att börja om, 
ingen kraft till någonting. Jag hade 
kommit till en riktigt mörk punkt i 
mitt liv.

S O M  G U D S  U T S T R Ä C K TA  hand stod han 
bara där en dag. Leo min nuvarande 
man uppvuxen i kristet hem från Syd-
amerika som också älskade att spela 
fotboll och gjorde det riktigt bra.
Efter provspel i några stockholms-
klubbar fastnade Leo för Assyriska 
och hamnade i och med det i Flavias 
kusiners vänskapskrets.

– Jag var först helt ointresserad av 
en vänskapsrelation. Men trots det 
började vi umgås. Hos Leo mötte jag 
en omsorg och kärlek som jag inte 
kunde förstå var på riktigt. Vi umgicks 
ännu mer och hade så roligt tillsam-
mans. Jag kunde öppna upp och 
berätta det jag varit med om och han 
lyssnade.  Allt jag burit på, en bland-
ning av skuld och skam, sånt som 
jag höll inom mig för att skydda min 
familj. Allt klickade och vi bestämde 
oss för giftermål i oktober 2010.

De var enormt trygga tillsammans. 
Allt de bestämde sig för bara flöt på. 

– Men när jag blev gravid med för-
sta son kom min uppväxt tillbaka. Jag 

vet hur jag tänkte, ”du kommer inte 
fixa att vara förälder för du vet inte 
hur det är”. Vad hade jag att ge mitt 
barn, bara destruktiva minnen?

D E T VA R  D Å  Leo satte ord på vem Jesus 
var. 

– Innan visade han mig med hand-
lingar sedan började han förklara att 
det finns någon som kan visa dig vä-
gen att vara förälder. Jesus kunde hela 
mitt inre. Då började vi läsa Bibeln 
tillsammans och besöka en försam-
ling. Frälsning helige anden och allt.
De gick till den spansktalande försam-
lingen Ichtus.

– I den miljön fick jag en stark rela-
tion med Jesus. Men allt skedde inte 

bara över dan, det fick ta sin tid. Det 
fanns mycket att be om förbön och 
läkedom för. Flera i den församlingen 
ställde verkligen upp för oss och blev 
våra förebedjare. Idag är vi sedan fyra 
år med i Hillsong.

Till hösten kan du läsa mycket mer 
om det Flavia gått igenom och den 
vision för framtiden hon delar i bok-
form. Sjöbergs Förlag kommer ge ut 
den och Flavia är tacksam att få dela 
sitt vittnesbörd.

– Kom ihåg att Jesus har omsorg 
om dig och vill bli din vän. Sök upp 
en kristen person i din närhet och 
jag lovar dig, livet får ett helt annat 
innehåll!

A N D E R S  H Ä L L Z O N

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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”SEDAN JAG KOM HIT FÖRSTA 
GÅNGEN HAR JAG GILLAT VÄR-
MEN, GEMENSKAPEN OCH DE 
TREVLIGA MÄNNISKORNA”  

Mitt i Sveg, metropolen i Härjedalen, 
finns Pingstkyrkan med LP-kontakten. 
Där träffar man Alf Lax sedan snart 
ett år. LP slog upp portarna i oktober 
förra året och det har hänt mycket 
sedan dess.

Alf, som förestår kontakten, berät-
tar att det snabbt kom människor som 
visade sig vara nyckelpersoner. Här i 
Sveg, med sina 3 000 invånare, känner 
nästan alla varandra. När någon som 
känner många och är väl känd tar ett 
avgörande beslut om att lämna det 
gamla och börja ett nytt liv så sprider 
sig detta.  

Två av de som hittat till LP-kon-
takten och i sin tur spridit att den 
finns är Carina Helmerson och Sture 
Hallstensson. Båda sjunger med i LP-
kören och är aktivt med och skapar 
en öppen ock skön atmosfär. Sture är 
tacksam för att han lärt känna Alf och 
fått mycket stöd av honom. 

– Den nyvunna tron och steget att 
låta sig döpas är det bästa som hänt i 
mitt liv säger han. 

Carina uttrycker sin glädje över att 
ha fått vara med och knyta kontakter 
mellan sina vänner i Sveg och folket 
i LP. 

– Sedan jag kom hit första gången 
har jag uppskattat värmen gemen-
skapen och de trevliga människorna 
säger Carina.

Lars-Ivar Nilsson, pastorn i Här-
jedalens pingstförsamling, strålar av 
glädje när han berättar att det numera 
är så många härliga människor som 
han inte tidigare sett i kyrkan. 

– Nu kommer de och går här i 
församlingen och vi gläds över deras 
närvaro och engagemang. Vi har till 
och med kunnat starta en LP-kör un-
der Alfs ledning. Det är inte illa mitt 
under Covid-19. 

När kontakten startade skrev lokal-

pressen att alla är välkomna men att 
de flesta som dyker upp har upplevt 
ensamhet och utanförskap vilket ofta 
beror på beroendeproblematik. 

– Så har det blivit säger Alf och 
fortsätter med att konstatera att LP-
kontakten har blivit känd och att det 
pratas om den. Både ute på stan och 
ibland de som jobbar med de sociala 
frågorna i kommunen är intresset 
stort för det vi gör. Vi odlar relationer-
na med de som jobbar professionellt. 
LP är ett komplement till det som 
samhället gör. Vi har olika roller, är 
beroende av varandra och samarbetar 
för människornas bästa.

– Vi sjunger mycket. Sången öppnar 
upp och skapar atmosfär, säger Alf 
som av många både gamla och nya 
vänner förknippas med en gitarr och 
sina sånger om Jesus. 

–Vi har också fått bra kontakt med 
ungdomar som ofta samlas vid land-
märket här i Sveg, den stora bruna 
träbjörnen. Motorintresset är stort 
och Epa-traktorerna står på rad. Vi ser 
fram emot att kunna vara ute och lära 
känna dom ännu mer nu när det blir 
varmare tider, säger Alf.

B Ö R J E  D A H L K V I S T

TILLSAMMANS SKAPAR DE 
EN GOD ATMOSFÄR I SVEG
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Alf Lax med sin gitarr. Det är så många känner honom, 
föreståndaren för LP-arbetet i Sveg

En av dom som bidragit till att LP blivit känt i Sveg är 
Carina Helmerson.

Det bästa som hänt i mitt liv är att komma till tro på Je-
sus, bli döpt och vara med här säger Sture Hallstensson 
som tycker att sångerna handlar om honom och sätter 
ord på hans tankar.

 Pastor Lars-Ivar Nilsson är glad över alla nya vänner och 
trivs när LP-kören sjunger.

2  2 0 2 1  L P - N Y H E T E R N A
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”Håll dig borta från droger för det 
är farligt”. Det fanns en tid då alla 
mammors påstående räckte gott 
och väl som markering att här går 
gränsen. Idag är det tyvärr inte en 
tillräcklig markör. Retoriken har 
hårdnat, det finns otroliga pengar 
att tjäna för en begynnande can-
nabisindustri eller de som säljer 
illegalt. Den individualistiska män-
niskosynen lyser igenom, varför ska 
jag ta hänsyn till min medmänniska?

F
rågorna är många men 
svaren har också blivit fler. 
Unga debattörer kliver fram. 
Influensers och tv-serier vå-
gar testa gränser påhejade av 
en drogindustri som ser varje 
framsteg som ett led i något 

större, där det finns stora pengar att 
tjäna genom exempelvis en legalise-
ring av narkotika.

Nykterhetsrörelsen som varit folkbil-
dare under decennier i vårt land, finns 
de med i dagens samtal på digitala 
medier, på skolgården, i den politiska 
högborgen?

– Som rörelse stod vi inför en väg-
valsfråga som ledde till att vi inom 
NBV fick bollen och bestämde oss för 

att anta utmaningen, berättar Peter 
Moilanen som är ansvarig.
Arbetet som backas upp av 15 organi-
sationer (däribland LP-verksamheten) 
har varit igång i två år och går under 
namnet NPC-Narkotikapolitiskt 
Center.
– Vi vill kort och gott vara en snabbfo-
tad nätverksbaserad tankesmedja som 
levererar analyser, debatt och folkbild-
ning, deklarerar Peter.

Peters roll är att koordinera frågor 
som någon kollega eller någon i 
nätverket fördjupar sig i. Antingen så 
bidrar medlemmarna i NPC ekono-
miskt eller som flera valt att göra, man 
bidrar genom att någon eller flera i 
organisationen ger arbetstid till NPC. 
Målet är att ett påstående eller en fråga 
som känns aktuell bearbetas på djupet 
för att sedan mynna ut i en analys. I 
samtalet med Peter hinner vi titta som 
hastigast på tre aktuella spår just nu. 
Legalisering med strålkastarljuset mot 
Nordamerika och avkriminalisering 
och länder som Portugal och Norge 
samt ANDTS-strategin.

– I takt med att Kanada och ett antal 
delstater i USA legaliserat finns det 
röster som vill rita om vår karta också. 
Det som händer i Nordamerika, det 

stannar inte där. Det byggs just nu 
upp en legal cannabisindustri som ser 
en målgrupp på mer än 100 miljoner 
människor framför sig. De är här nu 
och lobbar för fullt med sina produk-
ter, upplyser Peter.

– I debatten nämns ofta vår relativt 
höga narkotikadödlighet samt att kon-
sumtionen ökat. Detta är ett bevis på 
att vår narkotikapolitik inte fungerar. 
Att vi behöver göra förändringar i nar-
kotikapolitiken står klart men det är 
långt ifrån säkert att avkriminalisering 
eller legalisering skulle vara lösningen. 

För att ge en extra knorr på argu-
mentet brukar man enligt Peter också 
uppmana till att titta på Portugal där 
man efter avkriminaliseringen såg en 
minskad dödlighet.
– Vi har tittat på det här och gjort en 
rapport om Portugal där bland annat 
dödligheten ingår.
– Är dödligheten här hos oss högst i 
Europa? Det går knappast att påstå.
Kollar man däremot mätmetoder tycks 
vi i vårt land vara bäst på att mäta. 

Även i samtalet inom Norge brukar 
ingången vara hög dödlighet. 
– En fråga som faller sig naturligt, är 
det avkriminaliseringen som är lös-

Peter Moilainen på NPC

”Vår uppgift är att bidra 
till en human, restriktiv 
narkotikapolitik”



92  2 0 2 1  L P - N Y H E T E R N A

– Vi vill kort och gott vara en snabbfotad nätverksbaserad tankesmedja som levererar analyser, debatt och folkbildning, deklarerar Peter.Moilainen på Narkotikapolitiskt Center.

ningen på de som dött av en överdos, 
hur ser deras sista år ut i livet? Det 
finns nämligen en studie som visar 
att 9 av 10 har haft kontakt med det 
offentliga. 
– Som jag ser det är det vården som 
inte tycks fungera optimalt. Personer 
med ett beroende söker uppenbarligen 
hjälp hos vården, de är kända där och 
det gäller alltså även dem som dör av 
en överdos. Då borde man väl söka 
lösningen inom vården, snarare än i 
en avkriminalisering.

Den hetaste frågan just nu är nog hur vi 
i Sverige ska förhålla oss till förslaget till 
ny ANDTS-strategi tror Peter. Alltså: 
Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och 
Spel. 
– Regeringen har lagt fram ett förslag 
som riksdagen förhoppningsvis tar upp 
före sommaren. Alla säger att förebyg-
gande arbete är viktigt men de medel 

som anslås har minskat över tid.

I regeringens samsjuklighetsutredning 
visar det sig att allt för många hamnar 
mellan stolarna. Peter är klar över att 
det saknas resurser.
– Öppenvården har ökat jättemycket 
medan institutionell vård minskat 
med 40 procent under 20 år. Ja, det 
är enklare och billigare att hitta en 
lösning i hemkommunen men än så 
länge vet ingen om resultatet blivit 
bättre. Saknas det ett bra fungerande 
nätverk på hemmaplan borde det vara 
logiskt att erbjuda hjälp med helt nya 
relationer. Behandlingsinsatser ser 
olika ut för olika individer.

– Men, tillägger Peter, det finns också 
en stor bakomliggande fråga som 
ständigt återkommer i debatten och 
det är avkriminaliseringen. Riksdagen, 
SKR, folkhälsomyndigheten, alla tre 

har sagt att de vill ha en utvärdering 
av narkotikalagstiftningen. Regeringen 
ser gärna en utvärdering men inte en 
utredning om en avkriminalisering. 
Frågan är om de vill ha med krimina-
liseringen i en utvärdering?

– Alla är överens om att den nar-
kotikarelaterade dödligheten måste 
ner. Det förebyggande arbetet och 
vårdkedjan borde vara svaret. En tidig 
vårdkedja med fokus på arbete och 
bostad. Men ändå hamnar debatten 
om att vara för eller emot avkrimina-
lisering. Avkriminalisering kommer 
inte lösa dödlighetsfrågan och det vi 
befarar är att konsumtionen dessvärre 
kommer öka, konstaterar Peter med 
stor tydlighet.

A N D E R S  H Ä L L Z O N

Läs hela reportaget på 
www.lp-verksamheten.se
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”Vår uppgift är att bidra 
till en human, restriktiv 
narkotikapolitik”
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Du kan vara en av de vi söker efter. 
Vi kommer under detta år ha några 
som hjälper oss med att hitta gåvogi-
vare till LP.
Du hjälper oss att leta människor som 
vill bli månadsgivare. 
Vi kommer att belöna de LP-ambas-
sadörer som fått in fem nya månads-
givare med en LP t-shirt och når man 
tio månadsgivare en långärmad LP-
munkjacka från LP-verksamheten.  

Är du intresserad av att veta mera 
eller bli en LP ambassadör tveka inte 
att höra av dig till Robert Eklund på 
huvudkontoret. 
Maila: robert.eklund@lp-verksamhe-
ten.se

Du som anmäler dig till LP-ambas-
sadör registreras och får därefter 
hemskickat ett kit med prylar för 
förberedelse för hur du går tillväga. 
En tygkasse med trycket ”Gudstjänst 
pågår”, LP-pennor, gåvobrev och 
informationsblad. 

NU LETAR VI BRINNANDE PERSONER 
SOM VILL BLI LP-AMBASSADÖRER!
VAR MED PÅ EN NY VARIANT AV INSAMLING

HAR DU FÅTT HJÄLP AV LP 
OCH VILL GE TILLBAKA?

Här kommer en hoppfull berättelse 
om LP-verksamhetens första LP-
ambassadör. 
 
Rose-Marie Weissbrodts liv har verkli-
gen inte varit en dans på rosor. 
Hennes liv var tufft redan från början 
med övergrepp och mobbning som 
övergick till att hon började med alko-
hol och droger vid sju års ålder. Livet 
fortsatte på denna väg kantat av våld 
och mörker upp i vuxen ålder. När 
hon förlorat vårdnaden om sina barn, 
åkt in och ut på fängelser var hon nära 
att ge upp livet.

Rosmarie fick höra talas om Lillvik, 
som tidigare var LP-verksamhetens 
behandlingshem för kvinnor. Det 
skulle komma att bli hennes bästa val 
hon gjort, övertala socialtjänsten om 
att få åka dit och spendera månader 
där på läkedom och bygga en relation 
med Jesus. 
”Dom öste över mig med kärlek och 
jag lärde känna Jesus på en annan nivå 
som var helt fantastiskt”. 
Rose-Marie blev sedd, lyssnad på och 
fick hjälp att bygga upp sin självkänsla. 
Där fick hon redskapen hon behövde 
för att kunna komma tillbaka till sam-

hället och leva ett drogfritt liv. 
Efter att Rose-Marie hade varit på be-
handlingshemmet gick hon igenom en 
stor sorg då hennes fästman gick bort 
och hon började må väldigt dåligt.

Tack vare Hjälpkassan kunde hon 
komma tillbaka till den platsen hon 
tidigare blivit överöst med kärlek från. 
Där fick hon återigen läka i trygg 
miljö.
Rose-Marie är en människa som visar 
att det finns hopp. Nu vill hon sprida 
hoppet vidare till dig. 
 
Den gåva du ger till LP-verksamheten 
eller till hjälpkassan räddar liv, på 
riktigt. 
Vill du bli månadsgivare? 
Maila  info@lp-verksamheten.se

M A R I E L L E  L A R S S O N

www.jornestrand.se

Rose-Marie Weissbrodt
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Vill du hjälpa oss här och nu? 
Klipp ut hälsningen om LP-verksamhetens swishnummer 

och QR-kod nedan och tejpa upp i den miljö du rör dig i. 

Tack för att du hjälper oss att hjälpa fler!

Alternativt utan QR-kod
Swisha din gåva till

9004896
märk: LP

Ge din gåva till LP-verksamheten via Swish
1. Öppna Swish

2. Scanna QR-koden

3. Godkänn - klart!
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Den 20:e maj gick en invignings-
fest, som hette duga, i DC Church 
av stapeln. Alla som ville vara med 
kunde inte, på grund av rådande 
restriktioner, släppas in samtidigt 
på innergården. Där bjöds det på 
sång, hamburgare och tal. Mats-Peter 
Runegrund som ansvarar för försam-
lingsplanteringen hälsade glädjestrå-
lande alla välkomna. Sedan var det 
Smyrnakyrkans pastor som höll tal 
och utbringade ett fyrfaldigt leve för 
den nya LP-kontakten. Smyrna är mo-
derförsamling till det nya och växande 
församlingsbygget.

Semias Schenberg, regionledare för 
LP i västra Götaland, var tillsammans 
med Börje Dahlkvist från LP-riks på 
plats. 

Allt handlar om att möta slitna 
medmänniskor som av en eller annan 
orsak hamnat i utanförskap. Det har 
varit DC:s fokus ända sedan starten 
och nu får vi hjälpas åt på ett ännu 
tydligare sätt, sa Semias och Börje. LP 
vill vara en resurs och tillsammans 
kan vi möta och hjälpa trasiga och 
utsatta vänner till ett upprättat liv i 
frihet. 

En ettårig bibelskola drivs också i 
DC:s lokaler tillsammans med bland 
annat LP med en unik kombination av 

INVIGNING AV LP-KONTAKT 
I DREAM CENTER CHURCH GÖTEBORG
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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 

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

teori och praktik.  
Vi önskar LP-kontakten och allt 

annat i DC Church allt gott och är 
övertygade om att det blir en plats 
fylld av tro, hopp och kärlek.

B Ö R J E  D A H L K V I S T

www.lsisourcing.se | 0370-61 55 50

En väl vald present
ger en nöjd mottagare!

Mats-Peter Runegrund på DC Göteborg tar emot LP-skylt och blommor från Semias Schenberg (regionledare) samt 
Christian Bergström (LP-kontaktförest. Varberg)
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Bildtext.....

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

Louise Wallerstedt och Ernst Schouster är två i teamet som 
kommer att vara på plats på LP-kontakten.
– Vårt primära uppdrag är att möta människor och berätta om 
Jesus, samt visa att de är älskade där de är. 
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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...

 

Baazgatan 9, 431 61 Mölndal
Tel: 031-27 57 00 
(tis-tor kl.10-12)
info@molndal.pingst.se

Gudstjänst söndagar  
kl. 11.00
Ring för mer information,  
eller gå in på vår hemsida.
www.molndal.pingst.se

Pingstkyrkan i Mölndal
Pingstkyrkan Secondhand
Södra Ågatan 10
Tel: 031-27 40 40
Öppettider: Ons 12-18, Lör 11-14

Mer information:
www.molndal.pingst.se/secondhand
eller vår Facebooksida!

Öppettider: 
Ons 11:00-18:00, Lör 11:00-14:00

Mer information:
www.molndal.pingst.se/secondhand
eller vår Facebooksida!
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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, Marielle Larsson, Ofelia Wadskog, 
Simeon Hagström 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, juni 2021

B E R O E N D E V Å R D
 P

Å
 K

R
I S

T
E

N
 G

R
U

N
D

B E R O E N D E V Å R D
 P

Å
 K

R
I S

T
E

N
 G

R
U

N
D

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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Jag har hört så många...
Jag har hört för många legaliserngs-lobbyister säga att avkriminalisering är 
ett litet steg emot legalisering. 

Jag har hört för många tonåringar i risk-zoon för drogberoende säga att 
det finns dom som tycker att det ska vara tillåtet att ha droger för eget bruk 
och då kan det väl inte vara så farligt med droger. 

Jag har hört för många säga att poliser är elaka och när dom följer lagen 
innebär det att folk dör i onödan. 

Jag har hört för många säga att de fått stämpeln som hopplösa på grund av 
sitt drogbruk. 

Jag har hört för många säga att eftersom jag klarar att ta droger så ska det 
faktum att många andra dukar under inte få mig att känna mig dålig för att 
jag knarkar.

Peter Moilainen, på NPC (Narkotikapolitiskt centrum) som kommer till 
tals i denna tidning, hävdar att den individualistiska människosynen lyser 
igenom. Varför skall jag ta hänsyn till min medmänniska? Detta i kombi-
nation med att det finns massor av pengar att tjäna för drogindustrin gör 
att politiker, debattörer, ledarskribenter och influensers väljer att propagera 
för en mer liberal drogpolitik.

Jag vill lyfta avkriminaliseringen för eget bruk. Påtryckare vill framstå som 
de snälla som inte vill att människor skall dö i samma utsträckning som 
nu, på grund av droger. Vi i Sverige är effektiva i att föra statistik. Jämförel-
ser med andra länder är vanskliga. Men på tok för många dör en drogre-
laterad död. Vilket säger oss, det vi redan vet, att bruk av droger leder till 
döden.

Skulle avkriminalisering för eget bruk innebära att färre dör? Portugal av-
kriminaliserade och dödligheten gick ner ett tag för att nu vara på samma 
nivå som före reformen. 

Polisens befogenheter och den avskräckande faktorn som fortsatt nej till 
avkriminalisering innebär är en mogen och en ansvarsfull politik. Ett 
massivt samhälleligt avståndstagande, inte emot den drabbade missbruka-
ren, men emot drogers utbredande är en barmhärtig hållning. Vi behöver 
fortsatt stå tillsammans och på bred front göra allt vi kan för att färre skall 
dras in i beroende. Drogbruket ska minska inte göras mer accepterat. 
Detta är barmhärtigt och anti-individualistiskt. Sedan må ledarskribenter, 
influensers, drogindustrin och en och annan drogliberal politiker tycka 
vad de vill.

Vi i LP, och många med oss, vet att det finns en väg ut i frihet. Beroende 
och ett liv i dimman kan bytas mot en tillvaro med alla sinnen vid dess 
fulla bruk. Hjärnan, kroppen och själen tar inte skada av drogfrihet. Bar-
nen och de unga är värda en ansvarstagande vuxenvärld som är beredd att 
ta kampen för deras framtida trygghet. 

Därför skall vi fortsätta kämpa för att många fler får möjlighet till vård och 
behandling som utgår från individens förutsättningar och behov. Sverige 
behöver en reformerad syn på vård och behandling för de som fastnat i 
beroende.

BÖRJE DAHLKVIST 
LP-verksamheten


