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LINDA VISSTE ATT
HON VAR ÄLSKAD
GREGER VET HUR DET
KÄNNS ATT INTE PASSA IN
RYGGSÄCKEN SOM
DANIEL BAR VAR
SOM BORTBLÅST

Johannes:

”Guds omsorg har
räddat mitt liv”

”GUDS OMSORG OM JOHANNES HAR RÄDDAT
LIVET PÅ HONOM FLERA GÅNGER.”
på puben med en vän, sedan var det likadant
nästa helg och andra gången på puben ringde
de efter droger.

Johannes förklarar sin barndom som normal till en början, i den bemärkelsen att han
som barn inte tänkte på vad som var normalt och inte. ”Som barn är man ett barn”.
Detta kommer dock att ändras snabbt för
Johannes. Vid 6-års ålder blir han och hans
bror placerade på ett barnhem, följt av en
placering i familjehem innan han återigen
fick flytta hem till sin mamma.
Johannes väger noga sina ord och berättar
sakligt om händelser som utspelade sig när
han var ung. Han har under sin barndom känt
sig övergiven, varit mobbad, fysiskt slagit sig
igenom grundskolan och levt ett liv präglat av
missbruk och kriminalitet. Johannes förklarar
även att han vuxit upp inom LP-verksamheten
då det funnits en missbruksproblematik i
familjen.

JOHANNES BÖRJADE SJÄLV missbruka när han var
i 12-års åldern och han beskriver sitt missbruk
som tyst, ingen uppmärksammade honom
vilket gjorde att hans missbruk inte fanns
ordentligt dokumenterat hos Socialtjänsten.
Johannes tidigare socialsekreterare ska
även ha sagt till Johannes ”Gå ut, knarka mer
och visa dig”. Johannes förklarar att detta
skulle göra att hans missbruk blev tydligt för
Socialtjänsten och att han skulle låta polisen ta
honom för att bli synlig. Han säger att han gick
mot sin egen grav i takten som missbruket och
kriminaliteten ökade. När han väl sökte hjälp
och ville åka till Torpahemmet, fick han avslag.
En månad efter att han fyllt 18 år fick han dock
åka till Torpa tack vare hjälpkassan och genom
att hans mamma desperat ringt Torpahemmet
om hjälp. ”Torpa blev min räddning just då”.
På Torpa befann sig Johannes i 14 månader
och han beskriver att han behövde repareras
tillsammans med Herren och han beskriver sin
tid med mycket kärlek, lycka och glädje.
TIDEN EFTER TORPA blev dock inte rak för Johannes. ”Det började med att jag lyssnade på rapmusik som pumpar ut ett budskap om droger,
våld, kriminella handlingar, pengar, girighet”.
Johannes blev deprimerad, försökte hålla sig
ifrån gamla vänner, sen en dag sitter han nere
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DÄREFTER GICK DET utför för Johannes, han

Nina Eriksson hälsade på
Johannes och passade på att
fota honom (och sig själv på
denna bild).

började använda ännu mer droger än tidigare.
Han beskriver hur han kände att han svek
sin hund Nikita, sin bror, familj och sig själv.
Johannes hamnade i en situation som gjorde
att han behövde åka iväg. En vecka därefter
packade han sina väskor och drog till Stockholm utan att ha en plan, men samtidigt med
ett hopp om att få vara kvar i livet.
”Jag behövde ta mig därifrån snabbt för annars
hade jag varit död inom ett par veckor”. Samtidigt som Johannes kände att han behövde
fly för sin egen skull, för det var det bästa för
honom så kämpade han med känslan av att
han visste att han skulle såra så många genom
att fly.

EFTER KNAPPT TVÅ dagar i Stockholm ringer

Nina Eriksson till Johannes och med stor
förvåning svarar han. Nina förklarar att hon
pratat med Johannes mamma och säger till
Johannes att hon har ett ställe där han kan få
bo, stödboendet i Ursviken utanför Skellefteå.
Johannes hinner knappt tänka eller reagera
innan han tackar ja. Någon dag därefter åker
Johannes till Nina och Peppe Eriksson i Arvika, och han hade börjat tända av från drogerna
i Stockholm och väl i Arvika sover han nästan
42 timmar i sträck.

ETT ÅR HAR SNART gått sedan Johannes klev in

på Ursvikens stödboende. Han har påbörjat
studier för att läsa upp sina betyg på en folkhögskola med målet att så småningom läsa till
behandlingspedagog.
”Även om det inte känns som att Han är där,
eller har sin hand på min axel, så är Han där.
Gud är där. Han har räddat mig från så många
situationer där jag kunnat vara död. Jag var
inte tillräckligt smart för att ta mig ur dessa
situationer, men Gud har räddat mig”.
MARIELLE LARSSON
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Fot o: Nin a Er iks s on

– Han har räddat mig från så många situationer där jag kunnat vara död. Jag var inte tillräckligt smart för att ta mig ur dessa situationer, men Gud har räddat mig, understryker Johannes.
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Linda Rogelind

”Jag visste att jag
var älskad”

“Mördad och styckad, på rymmen
från ett LVM-hem”. Så kunde en
rubrik ha lytt om vi backar bandet
några år i Linda Rogelinds liv.
Linda växte upp i en “Svenssonfamilj” i ett tryggt villaområde, dock
upplevde hon tidigt en känsla av utanförskap och sökte efter en gemenskap
där hon kunde få känna sig hemma.
När Linda var barn brukade hon ofta
vara ledsen på kvällarna och då lärde
hennes mamma henne “Gud som
haver” som Linda läste varje natt till
att hon blev tonåring. Innerst inne
hoppades Linda på att det skulle finnas en Gud och tänkte ofta “tänk om
det skulle finnas en Gud”.

FRÅN ATT LINDA första gången drack
alkohol som 13-åring var hon den
som alltid blev mest full, däckade
och gjorde saker hon ångrade sen

Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.

när hon blev nykter. Hon sökte sig
till destruktiva miljöer samtidigt som
hon försökte upprätthålla en fasad av
att leva ett stabilt liv. Vid 18-års ålder
blev hon gruppvåldtagen och vågade
inte berätta detta för någon då hon var
rädd för att få höra att hon fick skylla
sig själv. Linda försökte dränka känslorna och minnena från övergreppet
genom att festa och dricka ännu mer
alkohol.
Efter en längre utomlandsvistelse efter
studenten där Linda hade kunnat
dricka alkohol varje dag kom Linda
hem till sin hemort där det var tomt
på de människor hon hade känt. Efter
en fest möter hon en kille från gymnasietiden som nu hade börjat knarka.
Han erbjuder Linda en vecka senare
att hon kan komma hem till honom
där han även förklarar vilka droger
han har hemma hos sig, och Linda
kände direkt att hon tyckte detta var
spännande. Hon testade amfetamin
hemma hos honom, blev kvar där och
tog amfetamin varje dag i två veckor
och var helt fast.

NÄR LINDA VÄL skulle gå hem tappade

hon byxorna då hon rasat så mycket
i vikt. Till en början tänkte Linda att
hon endast skulle testa att börja knarka, men hon föll hårt för amfetaminet
som hon nyttjade under två år.
Linda blir sedan nykter och träffar en
man som blir pappa till hennes två
barn. Hon började även plugga en
fritidsledarutbildning och utåt sett såg
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det ut som att Linda hade koll på livet,
att hon hade hittat sin plats. Linda
hade dock börjat dricka alkohol under
den här tiden igen, vilket först började
med ett glas vin men som snabbt blev
en flaska om dagen och sedan byttes
till en box. Linda lämnade barnens
pappa mestadels för att kunna dricka
ifred och därefter gick det utför för
Linda.

FÖRSTA GÅNGEN LINDA blev beviljad
behandling var efter att hon langat
droger till en kille på ett behandlingshem och på vägen därifrån krockade
med en skolbuss. Ingen blev skadad,
men Lindas inre blev hårdare. Efter
den månaden hon beviljades behandling hann hon vara hemma två dagar
innan hon var hög igen och fick då ett
LVM (Lagen om vård av missbrukare
i vissa fall).
EFTER SEX MÅNADER på LVM-hem
var hon hemma i två månader innan
nästa LVM utfärdades.
Den gången bestämde Linda sig för
att stänga av, hon ville inte känna
några känslor mer. Under denna tid
lyckades Linda rymma från hemmet
och blev då utsatt för ett mordförsök i
en lägenhet. Linda försöker spela död
men våldet fortsatte och hon skrek för
sitt liv. När hon tror att hon håller på
att dö tänker hon på sina två barn och
hur de skulle få höra att deras mamma
skulle ha blivit mördad och styckad
när hon var på rymmen från ett LVMhem. Efter detta kom Linda tillbaka
till LVM-hemmet där hon var fysiskt
LP-NYHETERNA 3 2021

FAKTA:
LINDA
ROGELIND

Fo t o :M a r i el le L a rs so n

Ålder: 38
Familj: 2 pojkar på 11 och 9 som bor i familjehem
och är hos mig en helg i månaden och på lov.
Bor: Västerås
Gör: Jobbar i skola, är volontär i ett soppkök varje
söndag och är en del i LP Grow-teamet. Tränar
mycket, älskar att testa nya sporter! När jag vill
ta det lugnt tycker jag om att läsa.
Drömmer om: Jag drömmer om att få växa i min tro
och tjäna Gud på nya sätt och se fler människor
som kommer ifrån samma bakgrund som jag, och
få sina liv förvandlade. Jag drömmer om att ha
ett stort hus där jag kan samla människor som är
i behov av stöd på olika sätt. Kanske i eftervård
eftersom jag ser en brist på
det... Jag älskar att drömma om
framtiden och Guds planer. Jag
vet att ingenting är omöjligt för Honom. Och vad
Han än har för mitt liv så vet jag att det är ännu
bättre än det jag drömmer om!
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FORTSÄTTNING LINDA
oigenkännlig, traumatiserad och hade
dödsångest.
Väl hemma igen blir Linda hemlös,
fortsätter knarka och vilar emellanåt
upp sig hos sin mamma.
En kväll är Linda hemma hos sin
mormor för att tända av, då säger
hennes mormor “Snälla Linda, åk på
ett kristet behandlingshem, det finns
sådana, gör det, så det här slipper bli
det sista jag ser i livet”.

Tillslut hamnade Linda i Västerås, en
ny ort och hon började be mer och
läsa Bibeln. “En dag bara kom det en
varm alldeles fantastisk känsla över
mig och jag förstod att det var Guds
kärlek”. Linda fick kontakt med Citykyrkan i Västerås som hjälpte henne
med att få ett boende och efter tre
månader hade hon fått ett fast jobb.
“När jag valde att till hundra procent
gå med Jesus och gav mitt hjärta till
Honom så förvandlades mitt liv succesivt på olika sätt”.

LINDA ÅKER PÅ behandling och får

komma till Furulunds behandlingshem där hon ser människor som till
det yttre såg ut som henne men som
hade något annat i ögonen och det
ville Linda ha!
“Om Jesus fanns och kunde göra mirakel med de där människorna då kan
han det med mig också, och en sådan
chans tänker jag inte missa”.
Linda blev frälst och beskriver kärleken till Jesus som lik den när man är
nykär. Linda blandade ihop känslorna
och blev tillsammans med en kille
från behandlingshemmet vilket gjorde
att Linda blev utslängd från behandlingshemmet. Hon flyttade hem till
killen och där blev hon inlåst och
slagen.

“JAG VISSTE ATT Jesus fanns och jag var
frälst så jag hoppades ofta på att han
jag bodde hos skulle lyckas slå ihjäl

LINDAS BARN BLEV placerade enligt

Marielle Larsson och Linda Rogelind.

mig. Då skulle jag bli fri från allt mörker, min familj skulle slippa oroa sig
och må psykiskt dåligt pga. mina val,
och jag skulle få komma till himlen.
Men någonstans i allt detta elände
visste jag också att jag kan bli fri igen.
Jag visste att jag var älskad och att
det fanns ett ljus. Ett ljus som faktiskt
levde inom mig”.
Linda flydde från honom, var hemlös,
missbrukade ännu hårdare tills hon
kände att hon inte orkade mer. Linda
la sig ned på en bro och hoppades att
Jesus skulle gripa in “ta mig härifrån
om detta inte är för mig”.

LVU ( Lagen om vård av unga) vilket
Linda förklarar var hennes första
bönesvar att det skedde. Linda har
hittat sin plats i och med att Gud kom
in i hennes liv.
“Han älskar mig, Han ser inte till det
som har varit och hur jag varit, allt det
jag inte velat vara, är inte det jag är.
Det jag är, är att jag är älskad av Gud.
Från att jag var liten har jag undrat
om Gud fanns, tänk att Han gjorde
det och har gjort det hela tiden. Tänk
att Han älskar mig”

LINDA HAR IDAG levt ett nyktert liv i 2,5

år och är volontär i ett lokalt soppkök
och aktiv inom LP Grow.

MARIELLE LARSSON

Öppettider:
Tisd 11.00-15.00
Onsd 15.00-19.00
Lörd 10.00-14.00

Vi finns på Patron Pehrs väg 5 i Huddinge
Tel. 08-608 05 50
www.secondhanden.wordpress.com

SECOND HAND BLIR FÖRSTA HJÄLP!

BATTERICENTRALEN
Industri & Startbatterier

Åkaregatan 26 281 33 Hässleholm • Tel: 0451-109 16 • www.battericentralen.se
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Fot o Bör je D ah l kvis t

”ETT HEM FÖR DIG”

Ett hem för dig. Så kallar vi det viktiga nätverket för kontaktfamiljer, jourhem och
familjehem. Lp och Pingst församling har tagit initiativet till detta med Richard Svensson
och Börje Dahlkvist i spetsen. Lördagen den 4/9 var ett gäng tillsammans i Pingstkyrkan

Västerås. Fler aktiviteter och möten kommer det att bli under hösten. Vill du haka på
eller vet du någon annan som kanske är intresserad så kontakta Börje Dahlkvist i LP

Fo t o: An d e rs Hä l l zo n

GRILLKVÄLL I NORA

Anette Valdemarsson, Samuel Huss, Anna Lennartsson , Nina och Peppe Eriksson under en gemenskapskväll i Bergslagskyrkans trädgård i Nora den 24 augusti.

Alla lät sig väl smaka av kvällens godsaker, speciellt Lasse Hjulgren till
höger i bild.

NYSTART I KUMLA
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Fot o : I n g e ma r D o yle

– Vi är så tacksamma och glada! Äntligen får vi öppna lokalerna efter
lite uppfräschning . Även om vi träffats på olika aktiviteter under
corona-perioden är det skönt att ha ”huset” att komma till igen.
Jesus har verkligen visat att han bryr sej om denna verksamhet då vi
fått så mycket inredning, möbler och färg till ommålning, berättar
Ulrika Johansson som leder arbetet.
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Greger Björklund

”Jag vet
hur det är
att inte passa
in och känna
utanförskap”
Hit cyklade jag när jag var liten
grabb för att fiska. Det är två mil
enkel väg, säger Greger Björklund
och pekar ut över sjön Renoträsk.
Jag är född, uppvuxen och fortfarande
bosatt i Lilla Näverberget. Överkalix
är närmsta tätort. Boden och Luleå är
de städer där jag lagt mycket av min
aktiva tid. Jag och min bror är femte
generationen som bor på gården med
två kilometer till närmaste granne.
Den här sjön har alltid varit en skön
plats att hämta kraft på och nu gör jag
vad jag kan för att fler skall få uppleva tystnaden och stillheten här vid
Renoträsk. Här övernattade samerna
som en gång i tiden fraktade malm
till kusten från Gällivare. En plats för
återhämtning och vila, redan då.
Ett tag fanns det en verksamhet inom
LP som drev fiskeföreningen. Nu är
det jag och mina vänner här i trakten

8

som tillsammans bildat föreningen,
Renoträsk FVF Social, som sköter
det hela. Motivet bakom mitt intresse
är att bjuda hit medmänniskor för
återhämtning och vila. En del som jag
möter i LP-jobbet och andra. Det är
det som ordet ”social” står för i föreningens namn.
Att ta emot en grupp här och fixa till
så att de får fiska och grilla god mat är
något av det bästa jag kan tänka mig,
fortsätter Greger. Jag erbjuder också
föreläsningar där jag berättar om hur
det är att växa upp med funktionsvariationer. Även under corona-pandemin
har vi kunnat ta emot ganska mycket
folk. Här finns det både gott om plats
och frisk luft.
En uppväxt som min, på landet och
nära naturen, kan tyckas vara idyllisk
och oproblematisk, säger Greger, men
faktum är att det gick riktigt illa för
mig. Jag orsakade mycket bekym-

mer för mina föräldrar och mig själv.
Varken dom eller någon annan i min
omgivning och allra minst jag själv
hade någon kunskap om vad ADHD,
Bipolär sjukdom eller Dyslexi var för
något.
När jag var 11 år höll jag på att hamna
på barnhem efter att jag ställt till
med ett vansinnigt otyg i skolan. Det
var kraftig ångest och skoltiden var
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Greger Björklund om sig själv:
Jag börjar dagen mellan halv fyra och halv fem
med en kopp kaffe och ett samtal med Jesus
om den nya dagen.
Favoritbibelord som hjälpt mig alla år är
Hebreerbrevet 13:5 ”Gud själv har sagt:
Jag skall aldrig svika dig eller överge dig”
Mina intressen är gården i Näverberg som jag
sköter tillsammans med min bror Kenneth.
Fiske och jakt och sjön Renoträsk.
Jag brinner för att hjälpa människor som har
det som jag har haft det.

Greger Björklund om Renoträsk:
En vackert belägen fiskesjö i Bodens kommun.
En plats för eftertanke och frid.
Det finns Harr och stora Abborrar och så
planterar vi in 450 – 500 Regnbåge varje år.

Fo t o :B ö r j e D a h lk vi s t

Renoträsk är ett projekt med social inriktning.
Vi serverar god mat, kokar kaffe och delar med
oss av livet.

Det finns flera grillplatser, en liten stuga med några sovplatser och en brygga som är anpassad för
den som är rullstolsburen eller behöver rullator. Båtar finns det också och mycket fisk i sjön.

ett elände. Kände mig som den där
fyrkantiga pluggen som skulle ner i ett
runt hål. Livet fortsatte med dåliga beslut och svåra konsekvenser av dessa.
27 år har gått sedan jag efter många
stormiga år kom till LP:s behandlingshem. Sedan dess har jag varit en del av
LP-verksamheten. När jag ser tillbaka
är jag tacksam över alla som fått hjälp
här uppe i Norrbotten. Jag har varit
föreståndare på flera LP-kontakter, re-

2 2021 LP-NYHETERNA

gionansvarig, verksamhetsutvecklare
och från september är jag regionledare
för Norrbotten, Västerbotten och
Lappland.
Att ha med politiker, beslutsfattare
och de som jobbar professionellt med
beroendeproblematik och neuropsykiatriska funktionsvariationer har
blivit mer och mer betydelsefullt för
mig. Jag ser att det finns ett intresse att

lyssna till mig som har erfarenheter av
hur det är att leva i utanförskap och
frustration över att inte passa in.

BERÄTTAT FÖR BÖRJE DAHLKVIST
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Fo t o : Da n i e l B e rg e r

Pappa Mikael Nyborg fick förmånen att vara dopförättare. Här får Daniel en bamsekram av sin far.

”RYGGSÄCKEN SOM DANIEL BURIT PÅ
VAR SOM BORTBLÅST.”
Centralt i Nässjö har Torpahemmet
ett utslussboende. I ett av rummen
bor Daniel. Han behöver den tryggheten i de steg han tar ut mot ett
”vanligt liv” fri från droger och med
en levande tro på Jesus som är den
som är med men också varit med
när det var som tuffast.
– Jag funkar så att jag behöver tid
på mig. Samtidigt behöver jag en
trygghetszon som jag själv kan utvidga
succesivt.
I mitten av augusti i år avslutade
Daniel ett kortare jobb på OKQ8 i
Nässjö. Flera av hans vänner inom LP
har från ledningen av macken fått förtroendet att pröva på ett vanligt jobb.
Niklas Andersson som i stora drag
gått samma väg som Daniel har blivit
ett stöd som Daniel kan ringa när han
behöver.
– Jag har varit utsatt för både misshandel och dråpförsök som skapat
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en inre stress vilket inneburit att jag
har svårt för större folksamlingar.
Det fanns tider jag knappt vågade gå
utanför dörren. Allt detta kopplat med
droger bidrog till att jag som är en
öppen och vänlig person slöt mig mer
och mer. Att ständigt gå och vända sig
om med rädsla för påhopp skapar ett
adrenalinpåslag som sliter på psyket.

DROGERNAS INSTEG HOS Daniel är ett
tidigt kapitel.
– Vi var ett killgäng i Karlstad
som triggade varandra att tänja på
gränserna. Jag lärde mig snabbt att ta
på mig en mask och var inte den som
alltid höll tillbaka stundens ingivelse.
Daniels far Mikael Nyborg (regionledare inom LP) som finns med i
samtalet och lyssnat bryter tystnaden.
– Dessutom var inte jag närvarande
som pappa. Daniel var bara 6 månader
då vi som föräldrar gick skilda vägar
och jag hade fullt upp i mitt eget miss-

bruk. Idag är det en helt annan Daniel
som jag fick förmånen att döpa på
pingstdagen i en gudstjänst i Baptist/
Alliansförsamlingen i Nässjö.
– Ja det var stort, understryker Daniel som först ger en bakgrund till det
han upplevt under det här året 2021.
– Efter åtta månader på anstalt så
kände jag att nu måste det ske en förändring. Fortsätter jag så här kommer
jag ganska snart att dö i missbruket.
Säkert bidrog pappa Mikaels förböner till att Daniel ställde frågan om ett
kristet behandlingshem. För tio år sedan fanns en möjlighet att komma till
Örebro och dåvarande LP vasastrand,
men Daniel var inte redo.
– DET HÄNDER ATT kriminalvården
kliver in och ger sitt stöd till alternativ
till anstaltsvård och kopplat till socialtjänsten fick Daniel sex månaders behandling på Torpa, en sådan glädjande
öppning minns Mikael.
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Fo t o : An d e rs Hä l l zo n

– Frisbeegolf är kul, ger frisk luft och är spännande, tycker Daniel.

För Daniel var dagarna innan resan
till Torpa fyllda av nervositet. I minnet
hade han en kort tid på en 12-stegsbehandling som för honom blev alldeles
för kompakt. Skulle det bli likadant
nu?
– Även om det tog ett tag för mig att
inse att ska jag få det här att funka så
måste jag gå in för det till 100%. Han
däruppe såg att nu var det dags.
– Alternativet att åka tillbaka till
min hemkommun där jag blixtsnabbt
skulle lägga ett pussel vem som sålde
vad i drogsammanhang? Varför skulle
jag utsätta mig för den testen och
riskera att knarka ihjäl mig.

TORPAHEMMET BLEV FÖR Daniel en

känsla av att komma hem.
– Helt otroligt, ett bemötande och
omsorg med värme och kärlek som
var på riktigt. Jag fick snabbt en til�lit till personalen som hjälptes åt att
jobba med olika bitar hos mig. Jag
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hade dessutom ett litet försprång i
behandlingen då jag blev tvingad att
lämna drogerna på anstalten.
Att komma till ett kristet behandlingshem var inga konstigheter för
Daniel.
– Självklart vet jag att det finns de
som har svårt att samtala om Gud.
För mig var det inget märkvärdigt.
Ofta när jag kommit in i en kyrka har
jag känt en frid ända sen jag var liten.
”Han” har på något sätt funnits med
mig hela tiden.

PÅ PINGSTDAGEN I maj var det som
sagt dop i baptist/alliansförsamlingen
i Nässjö. Daniel var en av dem som
döptes.
– Jag känner så här, jag vet att det
här är rätt väg, det kan inte vara på
annat sätt.
Daniel beskriver den första tiden
som lyckorus på rosa moln. Samtidigt
uttrycker han en irritation att han inte

insett det tidigare.
– Det var min tur nu att ta ställning,
nu är det Jesus och jag.
Dessutom märkte jag rent fysiskt att
något hände genom att ställa frågan
till sig själv. Var är ryggsäcken, den var
som bortblåst.

EFTER ATT HAN bestämt sig för att tro på
riktigt finns en längtan att lära sig mer
om bibeln.
– Jag har precis börjat på Mariannelunds folkhögskola. Eftersom
jag vill känna trygghet kommer jag
inledningsvis att pendla till skolan och
det vore som att uppfylla en dröm att
få jobba med människor framöver,
förutspår Daniel.

ANDERS HÄLLZON
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Från den första september leds
LP-verksamheten av duon Semias
Schenberg och Johanna Berger. Tillsammans kommer de ansvara för en
verksamhet som inrymmer allt från
en församlingsförankrad LP-kontakt till professionell behandling.
LP-kontakterna drivs lokalt men
flera boenden och behandlingshem
har LP-riks som ansvarig.
Johanna Berger, numera biträdande
verksamhetsledare hade redan en
framträdande roll inom LP som vårdchef. Men för Semias blir rollen som
verksamhetsledare ett nytt kapitel,
även om ledarskap är något han redan
lever med. Dels är han regionledare
inom LP-väst och även pastor med
social inriktning i Pingstkyrkan och
dessutom ansvarig för PMU Second
hand i Varberg.
– Jag har under min uppväxt alltid
sett upp till tidigare ledare inom LP.
Tanken att jag själv en dag skulle ta
på mig den ledartröjan kändes först
lite främmande. Men när jag före
sommaren fick frågan och bearbetat
och bett över saken blev mitt svar ett
rungande JA.

Fo to : An de rs H äl l zo n

SEMIAS SCHENBERG OCH
JOHANNA BERGER ÄR NU
LP-VERKSAMHETENS
NYA LEDARDUO

Johanna Berger och Semias Schenberg, LP-verksamhetens nya
verksamhetsledare

Semias efterträdde Hans Wikström
den 1 september men än så länge med
bara 50 procent. Till nyår blir det 100
procent och till dess behöver ersättare till Semias vara på plats hemma i
Varberg.

FÖR JOHANNAS DEL så blir det en del
förändringar.
– Jag har släppt min biträdande roll
på Torpahemmet och hinner inte finnas med i behandlingen på individnivå vare sig på Torpa eller Tyresö där
vi har ett stödboende.
– Min arbetsdag fortsätter att utgå
från Viebäck, jag vill absolut inte
släppa kontakten på individnivå. Allt
jag gör ska andas den pulsen att det
är individen som är i centrum. Därför
är det så gott att dela en kaffestund
med personalen eller säga hej till våra
gäster här.
Johanna leder dessutom processen
med uppstarten av ett nytt HVB-hem
för kvinnor på Viebäck, något vi från
LP-Nyheterna får återkomma till.
– Just nu formaterar vi nya bolaget,
Torpahemmet AB för att få allt att
funka i rätt tid. Förutom bra upphandlingar och offerter så ber vi om att rätt

personer knyts till arbetet.
Framför sig ser Semias och Johanna
två stora huvudspår som behöver
fortsätta att utvecklas.
– Det ena är där vi jobbar professionellt med behandling. Det andra, med
det enkla vittnesbördet om förvandlade liv genom en personlig tro. Denna
helhet som tillsammans gör LP unikt
och så fantastiskt spännande att vara
en del av, börjar Johanna och Semias
fortsätter.

– VI BRUKAR UTTRYCKA det så här - LP

vill stödja församlingar att vara på
den svages sida, ge råd så att de lyckas
hjälpa människor att hitta vägar ut
till olika hjälpinsatser. Dessutom har
vi en roll som opinionsbildare där vi
vill ge argument och energi till att den
sociala insatsen kan fungera. Rent
konkret kan det exempelvis för att
nämna något innebära en utåtriktad
LP-kontakt, ett förebyggande ungdomsarbete, en bra secondhand med
möjlighet till sysselsättning.

ANDERS HÄLLZON

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

Fo t o : An d e rs Hä l l zo n

Den 25 augusti samlades regionledare och anställda inom LP-riks för att säga ett tack till Hans Wickström och
samtidigt ett välkommen till Semias Schenberg och Johanna Berger.

Marielle Larsson, Nina Eriksson och Johanna Berger

Förbön för den nya ledarduon.

Tillsammans bygger vi mer
än ett boende
– vi skapar ett hus att älska.
En tårtbit är aldrig fel även i stunder av avsked.
För Hans del så vill LP-Nyhetrena lyckönska honom
i det nya uppdraget som rektor för Härnösands
folkhögskola.

Vireda, 578 92 Aneby. Tel. 0390-310 55
www.lovsta-trahus.se
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Styrkan är att
aldrig ge upp...
Box 75 • 330 33 Hillerstorp
Telefon 0370-37 36 30
www.smemo.se

BOKA GRATIS

HEMBESÖK
ring mig direkt på

0709-95 00 12
Med vänlig hälsning
Anders

BYT LUCKOR

Vi måttanpassar
till alla kök!

OCH LÅDOR
PÅ DITT KÖK
Smart, smidigt och
prisvärt

HANS WIKSTRÖM

LP-verksamheten
NYTT KÖK MED SMART KÖKSRENOVERING

TM

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

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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Västerås

Värnamovägen 2

VARBERG

021-81 07 20
Stockholm
08-19 40 00
Gävle
026-14 08 00
Uppsala
018-51 07 20
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BEHANDLINGSHEM

STÖDBOENDEN

TORPAHEMMET

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

Viebäck Björkhaga
571 91 Nässjö
Tel 0380-37 35 85
torpa@lp-verksamheten.se

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

LP-KONTAKTER

BEROENDE

VÅ

R

Å

K

RI

ST

EN GRUND

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
KARLSKRONA
Tel. 0455-69 49 79
KRAMFORS Tel. 076-3164471
KRISTIANSTAD Tel. 073-5259607
KRISTINEHAMN
Tel. 072-396 41 88
KUMLA Tel. 076-0224746
KÅLLEKÄRR/TJÖRN
Tel. 070-3542950

P

P

Å

K

RI

ST

EN GRUND

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. 073-686 88 25
HAGFORS Tel. 070-645 65 20
HALLSTAHAMMAR
Tel. 070-677 00 20
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R

D

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,
Nina Eriksson och Anders Hällzon.
Tips till redaktionen kan ges under adress:
info@lp-verksamheten.se

LANDSKRONA Tel. 070 3843769
LINKÖPING Tel. 013-25 38 66
LJUSDAL Tel. 070-815 13 38
LULEÅ Tel. 0920-22 55 09
MALMÖ Tel. 070 - 756 24 85
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-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

Annonser: Michael Skoglund Tel: 076-163 85 59
Tryck: V-TAB, sept. 2021
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POSTTIDNING B
Returadr. LP Verksamheten
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma
Avs: Skilltryck AB
Logatan 12
56831 Skillingaryd

Tack Alla!
Det har varit en stor förmån för mig att få varit verksamhetsledare för
LP-verksamheten. En verksamhet som har en fantastisk historia av att
hjälpa människor ut ur missbruk, beroenden och destruktivitet.
För vi vet att ett liv i missbruk leder obönhörligt till isolering och utanförskap. När beroendet tar över så har inte människan egna resurser
att klara av att vända om utan man blir slav under det man missbrukar. Detta är något förunderligt att även den starkaste människan
åker dit. Det verkar som att det som människan ger sig hän åt med
omåttlighet tar över viljan och livet. Detta är en tankeställare för oss
alla. Av den anledningen behöver vi hjälpas åt att hjälpa människor ut
till befrielse och frihet.
Under mina år i LP har jag fått följa många människor som har brutit
med sitt missbruk. Verksamma behandlingsmodeller, engagerade LP
medarbetare, församlingar och så det stora, att få möta förlåtelse, försoning och upprättelse genom evangeliet kraft. Att få se detta på nära
håll är så vackert så det är svårt att förklara men man känner i hjärtat
att det är det viktigast vi kan ägna våra liv åt att göra.

HANS WIKSTRÖM

Jag vet att LP kommer att fortsätta hjälpa människor, eller frita
människor som jag brukar säga, till nya upprättade liv också i fortsättningen.

avgående verksamhetsledare

Jag kommer nu att engagera mig som volontär för LP lokalt där jag
bor. Vi har just startat upp ett litet stödboende som vi hoppas ska ge
stöd för människor i utsatthet.
En sista uppmaning: Var med och stötta LP arbetet, det är en verksamhet som hjälper människor som inga eller få andra hjälper, därför
behövs LP arbete också i fortsättningen. Så länge det finns sargade
människor så är vårt uppdrag att förbinda deras sår och ge dem ett
nytt hem.
Allt Gott till er alla!

GARI – SSF godkänd batteribackup
för inbrottslarm klass 1-4

En väl vald present
ger en nöjd mottagare!
www.lsisourcing.se | 0370-61 55 50
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Smartcharge unik 3 stegs laddare
.

ger maximal prestanda och livslängd
på batterierna.

Dashboard
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