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”Jag lever mitt i 
drömmen just nu”

Goro:

LP KARLSKRONA VÄXER
SÅ DET KNAKAR
MÄNSKLIGA MÖTEN 
I KRISTIANSTAD
MÅNGA HEJADE PÅ, 
NU ÄR LP ÅTER PÅ 
KARTAN I OSBY

Lili-Ann Karppinens (t.h.)
vittnesbörd på ”plattan” i 
Stockholm påverkade Goro
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LP I KARLSKRONA ARBETAR VIDARE 
I NYA OCH STÖRRE LOKALER

Klockan 8.00 har vi morgonsamling där vi 
bland annat brukar prata om hur vi bemöter 
varandra. Det är betydelsefullt att de som är 
här deltar i arbetet med en positiv attityd.

Arbetsdagen innebär uppgifter som skräd-
darsys utifrån individens situation.

– En del har aldrig haft ett arbete medan an-
dra har jobbat men sedan hamnat i missbruk.

Den kristna tron har sin självklara plats på 
LP. Under samlingarna delar Tomas Jönsson 
med sig av bibelord och tankar.

– Vår längtan är alltid att få se människor gå 
hela vägen till friheten i Jesus Kristus. Vi har 
flera exempel på människor som en gång kom 
till LP, men nu har familj, arbete och är aktiva i 
församlingen.

S O M  F Ö R E S TÅ N D A R E  PÅ  LP ställs han inför en 
mängd olika arbetsuppgifter.

– Det är inte alltid så lätt för människor att 
skaffa sig ett cv, komma in i a-kassan och så 
vidare. Varje dag hjälper jag någon att läsa ett 
papper, det kan handla om vart de ska gå och 
vem de ska träffa, berättar han.

I Karlskrona är LP ett välkänt begrepp hos 
såväl politiker, tjänstemän som allmänhet. 
Verksamheten har under många år välkomnat 
människor som önskar bli nyktra och drogfria 
till arbetet som bedrivs utifrån kristen grund. 
LP Karlskrona samarbetar med ett flertal 
aktörer, bland annat socialtjänsten, arbetsför-
medlingen och frivården. Patrik Lindell, som 
arbetar som frivårdsinspektör inom kriminal-
vården berättar om samarbetets betydelse för 
frivården.

– Frivården i Karlskrona har samarbetat 
med LP under en lång tid. Vi värdesätter jät-

För omkring ett år sedan flyttade LP-verk-
samheten i Karlskrona in i en ny och större 
byggnad. Tillsammans med second hand 
samt ett matutdelningsprojekt utgör LP nu 
stadens sociala center.

– Det är en förmån att kunna ha församlingens 
samtliga sociala verksamheter under ett och 
samma tak, tycker Tomas Jönsson, förestån-
dare för LP i Karlskrona.

Karlskronas nya sociala center drivs av 
pingstförsamlingen i staden. LP-verksamheten, 
second hand-butiken samt matutdelningspro-
jektet DeLa samsas nu i en 2 000 kvadratme-
ter stor lokal som tidigare disponerats av ett 
företag inom rörläggarbranschen. Det centrala 
läget alldeles intill infartsleden till centrala 
Karlskrona gör verksamheten mer tillgänglig 
jämfört med den gamla LP-lokalen i industri-
området Torskors. Tomas Jönsson framhåller 
den stora vinsten med närhet mellan de olika 
verksamheterna som tidigare fanns utspridda i 
stadens utkanter.

– Vi samarbetar och jobbar ofta med samma 
personer, säger han.

S TÄ M J Ä R N E T,  S O M  Ä R  namnet på det sociala 
centret, invigdes i april men LP-gänget har 
varit på plats sedan långt innan dess.

– Vi flyttade hit vår verksamhet i december 
2020. Under månaderna fram till invigningen 
har vi snickrat, målat och fixat med olika gö-
romål. Nu är verksamheten igång, men vi har 
fortfarande saker att ordna med innan allt är 
på plats, berättar Tomas Jönsson.

I skrivande stund utgör sju personer stadens 
LP-gäng där några arbetar med hantverk 
medan andra har sin sysselsättning inom 
second hand.

– Det är en lagom stor grupp, det blir lättare 
för mig att se varje människas behov. Alla är 
lika mycket värda, men alla kan inte behandlas 
lika på grund av att varje människa har unika 
förutsättningar.

Struktur samt värdegrund är två viktiga 
ledord för den dagliga verksamheten. Varje 
deltagare på LP måste hålla sig nykter och 
drogfri, såväl på arbetstid som på fritiden.

– Vi menar att det är viktigt att passa tider. 

Tomas Jönsson berättar att 
målsättningen med LP Karlskro-
nas arbete handlar om att 
hjälpa människor till nykterhet 
och drogfrihet, men också att 
visa dem Jesu väg.
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LP I KARLSKRONA ARBETAR VIDARE 
I NYA OCH STÖRRE LOKALER

temycket det jobb som LP och Tomas Jönsson 
gör, säger han.

AT T F I N N A E N  arbetsplats som är villig att ta 
emot den människa som dömts till samhälls-
tjänst är inte alltid enkelt, berättar han.

– LP är en verksamhet som välkomnar 
människor med öppna armar. Man bryr sig 
inte så mycket om det som varit, man möter 
härifrån och framåt. Det finns exempel på 
människor som blivit kvar inom gemenskapen 

på LP efter att de avtjänat sin samhällstjänst, 
säger Patrik Lindell.

Tomas Jönsson instämmer vad gäller samar-
betets betydelse.

– Det är a och o. Vi arbetar med att stödja 
samma personer, då är det betydelsefullt att 
kunna bolla tillbaka om något inte fungerar, 
säger han.

Ola Karlman

Jonas Stockman, som är utbildad och erfaren elektriker, trivs med att 
jobba med elprylar på LP i Karlskrona.

Karlskronas nya sociala center Stämjärnet ryms i denna 2 000 kvadratmeter stora byggnad.

Tomas Jönsson (i mitten) uppskattar det fina samarbetet med Erika Hanson och Fredrik Åkesson, vice butikschef respektive butikschef, för second hand-butiken.
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Han levde ett framgångsrikt liv 
inom idrotten och även om alkoho-
len så småningom tog en allt större 
plats i hans liv ropade han inte efter 
någon livboj.

Men första mötet med en kristen 
människa blev starkt och ledde så 
småningom ända fram till Jesus.

– Det är viktigt att ha en trygg 
grund att stå på, då kan du också 
säga nej till sådant som inte är bra 
för dig, säger Jan-Eric Jarny, tidigare 
föreståndare för LP-verksamheten i 
Karlskrona.

F Ö R  D E N  S O M  följt idrotten i Karlskrona 
och Blekinge under åren är Jan-Eric 
Jarny en välkänd profil. Han var en 
duktig fotbollsspelare och valde efter 
den aktiva spelarkarriären att bli trä-
nare. Som tränare lyckades Jan-Eric så 
pass bra i de lokala lagen att han fick 
anbud om att bli proffstränare. Dess-
utom höll han på med boxning och 
fajtades så pass framgångsrikt i ringen 
att han en gång i tiden rankades tvåa i 
Sverige i sin viktklass.

– De första 30 åren i mitt liv var 
suveräna, efter det blev det för mycket 
alkohol. Man åkte i väg på en borta-
match och skulle fira om laget vann, 
men drack oavsett om det blev vinst 
eller förlust i matchen. Detta drev mig 
mer och mer in i alkoholen.

Första mötet med Jesus var inget 
som Jan-Eric på något sätt sökte efter, 
men det hade i allra högsta grad med 
fotbollen att göra. Han tränade ett 

”Jag fann Jesus och 
lämnade alkoholen”

lag och märkte att hans bästa spelare 
missade träningen en viss dag varje 
månad. Det visade sig att spelarens 
fru var kristen och hade den kvällen 
som sin då hon gick på bönemöte i en 
kyrka. 

F Ö R  AT T K U N N A  kompensera tränings-
frånvaron samt motivera spelarens 
plats i laget valde Jan-Eric att köra ett 
individuellt träningspass med spelaren 
i fråga. Efter en individuell träning 
bjöd spelarens fru in sin makes fot-
bollstränare på en kopp kaffe.

– Jag hade aldrig tidigare, vad jag 
visste, mött en frälst människa. I 
samma ögonblick som jag träffade 
henne förstod jag att hon hade något 
som jag saknade. Jag upplevde direkt 
att det var något mycket speciellt och 
blev nyfiken.

S Å S M Å N I N G O M  B Ö R J A D E  spelaren och 
dennes troende hustru att umgås 
privat med Jan-Eric och Ulla Jarny. 
Den troende spelarfrun bad för de 
tre övriga i sällskapet, men att be för 
Jan-Eric Jarny visade sig vara en upp-
gift som krävde ett närmast oändligt 
tålamod.

– Det gick åtta-tio år, jag trodde ju 
att jag först skulle få svar på allt. I dag 
känns det väldigt bra för mig att jag 
gick igenom den processen.

Så småningom sade Jan-Eric ja till 
att ta emot Jesus och sedan den dagen 
är hans liv inte sig likt, i en positiv be-
märkelse. Jan-Erics fru samt fotbolls-
spelaren blev även de frälsta.

Guds närvaro är inte någon naiv 

förhoppning, det är på riktigt, betonar 
han. Det har han många gånger fått 
uppleva, inte minst under alla år som 
engagerad i LP-verksamhetens bero-
endevård.

– Där kan sitta 15 människor 
som aldrig tidigare öppnat en Bibel, 
men nu skulle hoppa högt om man 
plockade bort den. Bibeln är fenome-
nal, den förskönar inte betydelsen av 
människans fria vilja.

I 42 år jobbade Jan-Eric på Karls-
kronavarvet, en gång i tiden en stor 
arbetsplats med flera tusen anställda. 
Kallelsen att berätta om Jesus fanns 
redan under tiden som nyfrälst och 
den är lika brinnande i dag.

– Jag skulle kunna skriva många 
böcker, det är kraft i det här.

E N  G Å N G  S A D E  en man till Jan-Eric 
att det LP gör är bra, men mannen 
betonade också att han inte trodde ett 
ögonblick på ”det där med Bibeln”.

– Då frågade jag honom vad det är 
i Efesierbrevet som du inte tycker är 
bra. Han såg förvånad ut, men dagen 
efter berättade hans fru att han kom-
mit hem och frågat om de hade en 
Bibel samt pratat om något ”efrebrev”.

Att först erbjuda te och logi och se-
dan berätta om teologi är kristendom 
på riktigt, menar han.

– Så gjorde Jesus när han gick på 
jorden. Han mötte först behoven hos 
människor och sedan predikade han 
evangeliets glada budskap för dem, 
säger Jan-Eric Jarny.

Ola Karlman

Idrottsprofilen Jan-Eric Jarny
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FAKTA:
JAN-ERIC 
JARNY 
Ålder: 82 
Familj: Hustrun Ulla, två döttrar, 
barnbarn och barnbarnsbarn
Bor: Lyckeby
Gör: Ordförande i LP-rådet.
Drömmer om: Att LP-arbetet får växa ännu mer!
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Vi finns på Patron Pehrs väg 5 i Huddinge
Tel. 08-608 05 50

www.secondhanden.wordpress.com 

SECOND HAND BLIR FÖRSTA HJÄLP!

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

LP-verksamheten i Kristianstad sit-
ter inte och väntar på att människor 
ska komma till dem.
I stället ger man sig ut på stan i syfte 
att skapa kontakter.

– Varje tisdag är vi ute och möter 
människor, berättar Ing-Marie Silwer 
som är evangelist i Tollarp – Kristian-
stad pingstförsamling.

LP:s uppsökande verksamhet inne 
i centrala Kristianstad syftar till att 

LP I KRISTIANSTAD MÖTER 
MÄNNISKOR UTE PÅ STAN 

bygga relationer med människor som 
på olika sätt har det kämpigt i livet.

– Behoven är stora, människor far 
illa där ute, säger Gunnar Sjöberg, 
mångårig LP-ledare som idag fungerar 
som mentor för arbetet.

L P - M E D A R B E TA R N A P R O M E N E R A R  på 
gator och torg med en vision om att 
synliggöra möjligheten till gemenskap, 
fika och samtal på LP-kontakten.

– Vi besöker även stadsmissionens 

café David där vi samtalar och bju-
der in folk, säger Ing-Marie Silwer.

Pingstkyrkan i Tollarp – Kristian-
stad, som står bakom LP-verksam-
heten, höll tidigare till inne i Kris-
tianstad centrum. För ett antal år 
sedan påbörjades sökandet efter en 
ny församlingslokal, vilket Gunnar 
Sjöberg hade i åtanke när han regel-
bundet körde förbi en viss byggnad 
i Näsby. En dag fick Gunnar höra att 
byggnadens dåvarande verksamhet 

www.jornestrand.se

Gunnar Sjöberg, Ing-Marie Silver och Mats  Svanström
 – Man kan se problem, men vi ser möjligheter, säger Mats Svanström, kontaktperson för LP-verksamheten samt secondhand.
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personer inskrivna hos oss. De flesta 
som kommer till oss stannar kvar här 
mellan en månad och upp till två år, 
berättar han.

Verksamheten, vars överskott 
tillfaller bl.a. PMU:s internationella 
missionsarbete, ger ringar på vattnet.

– Den är rehabiliterande, men står 
också för ett miljöarbete. Varor som 
säljs och återanvänds kommer från 
andra människors överskott, som an-
nars hade slängts, säger han.

D AV I D  S VÄ R D  U T G Ö R ,  tillsammans med 
hustrun Arnola Ceka, församlingens 
pastorspar. 

– En stor glädje för mig att då och 
då vara med vid morgonsamlingarna 
i secondhand och där dela ett Guds 
ord. Jag har även varit med ute på stan 
ibland, säger David Svärd.

Ing-Marie Silwer framhåller 
pastorsfrun Arnola Cekas bidrag till 
verksamheten.

– En stor tillgång för oss, hon har 
många bra idéer.

– Det känns bra, säger Arnola Ceka 
ödmjukt.

LP:s vision är hjälpa människor till 
nykterhet och drogfrihet, men arbetet 
handlar även om Jesu missionsbe-
fallning att ge evangeliet vidare till 
medmänniskor. LP-verksamheten 
i Kristianstad har haft för vana att 
besöka olika platser för att sjunga och 
tala, en aktivitet man tvingats pausa 
under pandemitiden.

– Ambitionen är att vi ska ut och 
sjunga och vittna i kyrkorna igen, 
säger Gunnar Sjöberg.

Den största glädjen är att få se en 
människas liv förändras till det bättre, 
på alla plan.

– LP och kyrkan har fått betyda 
mycket för en del människor, säger 
Gunnar Sjöberg.

– Det finns de som varit illa däran, 
men nu gift sig, bildat familj och 
deltar i församlingsarbetet, säger Ing-
Marie Silwer.

Ola Karlman

skulle avvecklas och bestämde sig för 
att kontakta ställets ägare.

– Det visade sig att ägaren ännu 
inte hade lagt ut byggnaden till 
försäljning. När han fick höra om vårt 
intresse valde han att avvakta försam-
lingens process, berättar han.

Inom församlingen kom man fram 
till att det skulle bli affär. Nu har det 
gått cirka elva år sedan flytten till 
Näsby.

– Vi har utfört en omfattande 
renovering. LP-folk och andra för-
samlingsmedlemmar har stått för ett 
fantastiskt arbete, det har varit mycket 
slit, säger Gunnar Sjöberg.

Näsby, som är Kristianstads största 
bostadsområde, har uppmärksammats 
i media med anledning av oroligheter 
där våldsamheter förekommit.

– Man kan se problem, men vi ser 
möjligheter, säger Mats Svanström, 
kontaktperson för LP-verksamheten 
samt secondhand.

Den kristna verksamheten i Näsby 
berättar att de möts av stor respekt 
från människor med annan religion 
och kultur.

– Vi har inte blivit utsatta för sabo-
tage eller liknande, säger Ing-Marie 
Silwer.

S E C O N D H A N D - B U T I K E N  Ä R  en plats dit 
människor gärna kommer.

– Det här är en verklig mötesplats, 
säger Ing-Marie Silwer.

– Många kommer hit nästan varje 
gång vi har öppet. Här finns en natur-
lig gemenskap mellan olika kulturer, 
det finns muslimer som gärna är med 
på vår kristna andakt. Nysvenskar ser 
det som helt naturligt att besöka oss 
och skänka prylar till vår affär, jag tror 
att människor känner att vi vill dem 
väl, säger Mats Svanström.

Butiken är även en social verksam-
het som fyller en samhällsnyttig funk-
tion eftersom människor ges möjlig-
het till arbetsträning, utifrån var och 
ens individuella förutsättningar.

– För närvarande är cirka 15 

Församlingens pastorspar David Svärd och  Arnola Ceka gör vad de kan för att vara med i det sociala arbetet och 
secondhand butiken.
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Goro på Stockholms  gator

“När jag tänker efter, vad får en 
39-åring att gå från ett misera-
belt alkoholmissbruk rakt in i ett 
okontrollerat amfetaminmissbruk? 
Man måste vara så fylld av bottenlös 
sorg”.  

När Goro Bertz är cirka 7 år går han 
från att vara frimodig till att bli orolig 
och tappa fotfästet på grund av yttre 
omständigheter. Goro beskriver hur 
han tappade sin identitet och bar på 
skuld och skam. När han sedan testade 
alkohol för första gången som 14-åring 
blev han alkoholist på direkten och på 
sin första fylla kände han “det är det 
här jag ska hålla på med”. Alkoholen 
gjorde att Goro kände att han blev den 
han ville vara, frimodig och att oron 
försvann för stunden.  
 
G O R O  F O R T S AT T E  AT T  dricka alkohol 
och började senare “partyknarka” 
samtidigt som han kunde sköta sitt 
jobb som fotograf och studera. Vid 
25-års ålder flyttade han till Japan där 
alkoholmissbruket eskalerade. Vid 
34-års ålder flyttade han tillbaka till 
Stockholm. “På något sätt var det som 
att jag hade stannat i utvecklingen, jag 
var fortfarande en vilsen, sårad pojke i 
7-års åldern”.  

”Jag brottades 
med känslan 
att det var kört 
för mig”

Under sin tid i Japan hade Goro emel-
lanåt åkt till Sverige och Stockholm på 
besök. Under ett av dessa besök var 
han på Sergels torg “plattan”. 

“Jag hade sett Lili-Ann Karppinen 
på en scen på Sergels torg och stå 
och vittna om Jesus. Jag fattade inte 
alls hur det där hängde ihop för hon 
snackade om Jesus men hon snackade 
också om att hon hade varit en knar-
kare. Hon snackade om att hon hade 
levt i sånt mörker och sen hade Jesus 
uppenbarat sig för henne hemma hos 
henne och hon hade blivit fri från det 
här knarket, men jag såg bara en gal-
ning som stod på scen. Jag fattade inte 
alls hur det där hade gått till”.  
 
G O R O S  M I S S B R U K  F O R T S AT T E  och vid 
39-års ålder var det som att gå från 
0 till 100 när det gällde amfetamin. 
Gränserna han hade haft överskreds 
och slutligen tog han amfetamin varje 
dag. 

Det som Goro tidigare hade hört 
Lili-Ann berätta om på Sergels torg 
hängde dock i, att en människa 
kunde få ett förvandlat liv. Han hittade 
flera vittnesbörd på YouTube om hur 
människor som levt i mörker, miss-
bruk, kriminalitet eller självskadebete-
ende hade blivit räddade av Jesus. 

“Vi är alla unika, men alla vittnade 
om exakt samma sak. Jag tänkte att 
det gällde dem, men inte att det gällde 
mig då jag kände mig så smutsig och 
det kändes som en omöjlig tanke.

Även fast jag så starkt ville ha det 
som de hade”. Till dessa vittnesbörd 
fanns det emellanåt en frälsningsbön i 
videoklippet som Goro talade ut, men 
han beskriver hur han inte gjorde det 
med ett ärligt hjärta och att han inte 
lämnade över allt. “Jag tänkte att jag 
vill bli frälst, jag vill bli av med min 
ångest, jag vill börja må bra men jag 
vill fortfarande typ gå på krogen, eller 
knarka lite, men jag vill må bra”.  

E N  E F T E R M I D D A G  I  december 2019 satt 
Goro i en bil på en tom parkerings-
plats, där uppenbarades det för Goro 
att han måste lämna över allt. “Jag 

- Jag hade aldrig kunnat drömma om detta, allt är totalt förvandlat i               mitt liv. Jag lever mitt i drömmen precis just nu, men jag drömmer även om att ha en evangelisttjänst. Jag vill gå på gatorna hela tiden och evangelisera, berättar Goro t. h.  
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behövde göra ett beslut om att jag ville 
lämna allt för jag visste att jag annars 
skulle dö. Hela mitt liv var kört”. 

Han bad till Gud att Gud skulle visa 
vad han hade att vänta sig om han 
skulle välja Jesus kontra om han inte 
skulle välja Jesus. Gud visade tydligt för 
honom vad han hade att vänta sig om 
han inte valde Jesus. Där och då kom 
Goro med ett uppriktigt hjärta till Gud.

E N  M Å N A D  E F T E R  att Goro blivit frälst 
så fyllde han 40 år i början av 2020. 
Han firades av sina vänner och Goro 
tänkte “nu är ju jag frälst, så nu kan 
jag dricka alkohol utan att det händer 
konstiga saker”.

Han blev full och under nattens 
timmar ringde Goro direkt efter 
droger och satt sedan hemma och 
knarkade i flera veckor. Goro kände 

återigen att allt var kört och var rädd 
att han förlorat frälsningen, vilket 
gjorde att han inte vågade vända sig 
mot Gud i en bön. 

Under en söndagsmorgon så kände 
han att han behövde göra upp med 
Gud och hittade ett bibelord som han 
inte förstod något av. Goro sökte på 
Youtube vad det betydde men hittade 
inget svar men såg däremot en som 
hade kommenterat samma sak som 
Goro undrade över, om det var kört 
för honom? Han hittade inget svar 
men bad då om att träffa en pastor och 
en gammal “tjackpundare” som kunde 
berätta för honom att det inte var kört. 
En bön och en google-sökning senare 
efter en församling, så hamnade Goro 
i en kyrka i närheten av hans hem.  
“När jag kom in i kyrkan fanns det 
bara en massa gamla damer i 90-års 

åldern. Jag kände mig som den värsta 
personen där och jag tänkte, vem kan 
berätta att det inte är kört för mig”? 

Goro satt kvar hela gudstjänsten 
och vid slutet så ville pastorn prata 
och fika med honom då han var ny i 
kyrkan. När Goro är på väg till den 
plats där fikat skulle vara så träffar 
han på en man. Goro tar upp sin bibel 
och frågar vad bibelordet han fått upp 
betyder, om det är kört för honom?  
Den mannen berättar om sitt liv, hur 
han hållit på med amfetamin i 30 år, 
suttit i fängelset i 10 år, blivit frälst, 
halkat tillbaka och sedan kommit 
tillbaka till Herren och nu är fri.  
Mannen berättar att det finns förlå-
telse, att du alltid kan komma tillbaka 
till Herren och berättar även om LP-
verksamheten.  

“Jag behövde göra ett 
beslut om att jag ville 
lämna allt för jag visste 
att jag annars skulle dö”

- Jag hade aldrig kunnat drömma om detta, allt är totalt förvandlat i               mitt liv. Jag lever mitt i drömmen precis just nu, men jag drömmer även om att ha en evangelisttjänst. Jag vill gå på gatorna hela tiden och evangelisera, berättar Goro t. h.  
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N Ä R  G O R O  VÄ L  kommer hem skrollade 
han igenom Instagram och fick då upp 
i sitt flöde att LP City ska öppna upp i 
Stockholm Citykyrkan. Goro hamnar 
på invigningen av LP City i februari 
2020 och har då precis knarkat upp 
det sista knarket han hade. 

När Pekka Liljeblom, föreståndare 
på LP City, sedan läser ett bibelord 
beskriver Goro hur han känner att han 
tvättas ren av all den smuts han bar 
på. “Jag hade inte ens vågat gå till Jesus 
och be om förlåtelse men Han ger mig 
förlåtelse ändå. Han ser mitt hjärta”.  
När Goro gick från LP City kände han 
direkt att han ville komma tillbaka och 
veckan därpå var han där igen. Goro 
sitter vid ett bord med en vän när 

Pekka kommer och sätter sig med dem 
och säger att han upplever att de ska 
vara med i teamet. 

Trots sina känslor om att Goro inte 
var värdig att vara med i teamet, att 
han endast varit frälst i 2 månader och 
för endast en vecka sedan knarkat, så 
tackade Goro ja.  

D E  T R E  F Ö R S TA  gångerna letade Goro 
efter nödutgången, han ville dra, men 
sedan kom han in i volontärarbetet. 
Efter det har Goro inte tagit droger 
eller druckit alkohol. 

Hösten 2020 börjar Goro att läsa på 
bibelskolan i Citykyrkan och under 
våren 2021 blir det prat om han ska 

gå andra året på bibelskolan. Pekka 
kommer dagen efter att Goro bett 
över detta med ett erbjudande om 
att ha praktik under bibelskolan med 
Marielle Larsson i LP Grow. 

Goro upplevde direkt att det var det 
han skulle göra och är nu med i det 
nystartade LP Grow arbetet i City-
kyrkan Stockholm tillsammans med 
Marielle.  
 
GORO VAR MED under LP-dagen i Tyresö 
4/9-21 där han fick berätta om sitt liv 
och träffade då även på den mannen 
som han mött i kyrkan i början av 
2020 som berättade om LP-verksam-
heten. 

Marielle Larsson 

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

är ett helägt svenskt familjeföretag som i över 
50 år jobbat och fortsätter jobba för en levande 
skärgård genom service inom:

www.vrangotransport.se

VRÅNGÖ TRANSPORT AB

Renhållning,transporter

och entreprenad i

Göteborgs södra skärgård

A L E X A N D E R  L I N D E R O S

LP Grow utbildningen gick av stapeln 22-23/10 i Stock-
holm. Utbildningen innehöll bland annat genomgång av 
materialen GRUND och  Det finns hopp för psykisk hälsa 
samt bemötande-kurs. Utöver detta fick deltagarna lyssna 
till Raymond Ramos från Brooklyn, New York och gå på 
Gudstjänst i Citykyrkan Stockholm och Heart Sthlm. 

Ledare var Nina Eriksson, Marielle Larsson, Chanette Lars-
son, Peter Eriksson och Raymond Ramos. 

Vill du veta mer om LP Grow?  
Kontakta Nina.Eriksson@LP-verksamheten.se  
eller Marielle.Larsson@LP-verksamheten.se 

fortsättning Goro

Några av deltagarna och ledarna på utbildningen:
Ros-Marie Weissbrodt, Marielle Larsson, Johannes Andersson, Nina Eriksson, Peter 
Eriksson, Linda Rogelind, Johanna Björnlinger ochRaymond Ramos.
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LP-GROW UTBILDNING
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Din julgåva = förvandlade liv!

Se filmen på  
www.lp-verksamheten.se/julpresenten 
där Alexander Linderos berättar mera.

3) LP-presenten 

Ju        resenten

Ju      resenten

Ju        rEsEnTeN

ju    resenten

Ju       resenten

Ju      resenten

• Samma tänk som i hjälpkassan
• Test med olika typografi
• Kan evt kombineras med julgranskulan? 

• Gå därför ut...
• Event
• Utbildning, lärjungaskap
• GåutNu-ambassadör
• Klara, färdiga, gå...

För att veta mer, kontakta:
Lili-Ann Karppinen
liliann.karppinen@lp-verksamheten.se

Vi hjälper församlingar att lyckas!

Se filmen!

Nu gör vi tillsammans en kraftfull jul-satsning 
så att 2022 blir ett befrielsens och upprättel-
sens år. Med din hjälp kan vi i LP säga ja till tra-
siga medmänniskor som får nej av alla andra.

Alexander Linderos berättar att han fått hjälp 
av LP när ingen annan trodde på honom 
längre.

”Jag levde på gatan fullständigt uppfylld av 
droger. Efter 22 år i missbruk tyckte social-
tjänsten att de gett mig tillräckligt många 
chanser. När jag fick ja av LP och klev in på 
Torpahemmet bröt jag mitt invanda mönster 
av flykt och bestämde mig för att stanna. Det 
är ett av de bästa besluten jag fattat i mitt liv”

• Hjälpkassan 
• Hjälp till ett förvandlat liv
• Förvandlingskassan
• Förvandlingsfonden
• Fond för förvandling
• Julfonden
• Julens 
• En vit jul 
• 

1) Julgranskula • “Låt LP vara med i dina jultankar...”
• Kan placeras mot bakgrundsbild av julgran. 

A L E X A N D E R  L I N D E R O S
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MÅNGA HAR HEJAT PÅ OCH 
NU ÄR LP I OSBY ÅTER IGÅNG
Efter några års vila har LP-verksamhe-
ten återstartat i skånska Osby. Under 
hösten har arbetet bedrivits i mindre 
skala, med en vision om att växa.

– Jesus vill att vi ska gå ut och hjälpa 
människor i nöd, säger Kent Oreds-
son som är föreståndare för LP i Osby.

Jag kliver in i Osby pingstkyrka och 
välkomnas till bords av två män som 
båda har lång erfarenhet av att jobba 
med LP:s beroendevård på kristen 
grund. Kent Oredsson och Gunnar 
Sjöberg bjuder in till gemenskap med 
kaffe och smörgåsar för den som så 
önskar. För närvarande välkomnar 
LP i Osby människor till gemenskap 
och fika under tre förmiddagar varje 
vecka.

– Just nu är det en handfull männ-
iskor som besöker oss, säger Kent 
Oredsson.

I N O M  L P I  Osby uttrycker man 
tacksamhet över stödet från Gunnar 
Sjöberg, som tidigare verkat som såväl 
regional föreståndare som förestån-
dare för LP i närbelägna Kristianstad.

– Gunnar är ett oerhört stöd för oss 
med sin erfarenhet och sitt med-
mänskliga sätt att vara, säger Kent 
Oredsson som tillsammans med Billy 
Wennerberg startat upp verksamhe-
ten.

Förutom en paus under de senaste 
åren har LP-verksamheten en lång 
historia på orten som ligger i skånska 
Göingebygden och för en del möjligen 
är mest bekant på grund av en känd 
leksakstillverkare.

– Redan under senare delen av 
1980-talet tog socialtjänsten initiativ 
till en sådan här verksamhet. 1995 
flyttade LP-verksamheten i Osby till 
Kristianstad, men Osby pingstförsam-
ling fortsatte ha sådan verksamhet 
öppen en förmiddag i veckan samt 
LP-möten på tisdagskvällar fram till 
för cirka fyra år sedan, berättar Kent 
Oredsson.
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– Allt startar i liten skala, det är viktigt att vi ber och har tålamod, berättar Kent Oredsson t. v.

– Pingstförsamlingen här i Osby 
har en historia av socialt engagemang, 
säger Gunnar Sjöberg.

Under senare tid har bland andra 
Kent Oredsson känt att LP borde 
komma tillbaka och nu har den visio-
nen blivit till verklighet.

– Vi har bett över det och det har 
känts rätt. Vår vision handlar om att 
finnas till för vuxna som kämpar med 
ensamhet, ohälsa, drogrelaterade 
problem och livskriser.

Arbete pågår med att bygga relatio-
ner med myndigheter och näringsliv 
på orten.

– Vi har bjudit in bland annat 
kommunalråd, personal från social-
tjänsten och polisen samt chefen för 
ICA Supermarket till julbord, säger 
Gunnar Sjöberg.

K E N T O R E D S S O N  B E R ÄT TA R  om den posi-
tiva feedback han mött från politiken 
och menar att namnet LP är känt och 
respekterat hos många.

– Kommunalrådet här i Osby blev 
väldigt glad och tyckte det var roligt 
att vi startar igen.

Även från allmänhetens sida har 
positiva reaktioner inkommit.

– En ateist som inte går i kyrkan 
sade att det är jättebra att vi hjälper 
människor, säger Kent Oredsson.

Gunnar Sjöberg påminner om att 
en följd av pandemin blivit att männ-
iskor med missbruksproblematik 

dragit sig undan in i isolering.
– Allt startar i liten skala, det är 

viktigt att vi ber och har tålamod, 
säger Kent Oredsson och berättar 
att pingstförsamlingen, med pastorn 
och föreståndaren Johan Stenström i 
spetsen, helhjärtat stöder återstarten 
av LP:s verksamhet.

Den som har arbetat länge inom LP 
märker skillnader mellan då och nu.

– Tidigare lärde man känna en 
person på socialen med vilken man 
hade ett samarbete som fungerade bra, 
säger Gunnar Sjöberg.

De båda rutinerade LP-ledarna har 
många gånger märkt av samhällets 
behov av civilsamhällesorganisationer 
som LP.

– Frivården efterlyser sysselsättning 
åt människor, frivården gillar LP, säger 
Gunnar Sjöberg.

LP:s verksamhet ser först och 
främst till den enskilda människans 
unika värde, men Gunnar Sjöberg 
menar att samhället också borde titta 
på de ekonomiska aspekterna ur ett 
långsiktigt perspektiv.

– Om vi säger att det kostar en 
miljon kronor att rehabilitera en miss-
brukare hamnar samhällets kostnad 
på kanske tio miljoner om personen 
blir kvar i missbruk och kriminalitet. 
Tyvärr ser man ofta kortsiktigt, säger 
han.

Ola Karlman
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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
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– Om vi säger att det kostar en miljon kronor att rehabilitera en missbrukare hamnar samhällets kostnad på kanske tio miljoner om personen blir kvar i missbruk och kriminalitet. 
Tyvärr ser man ofta kortsiktigt, säger Gunnar Sjöberg t. h.

”Vår vision handlar om att finnas 
till för vuxna som kämpar med 
ensamhet, ohälsa, drogrelaterade 
problem och livskriser”
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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...

 
Klimatsmart & prisvärt

Välkommen in och fynda!

www.pmu.se/secondhand/kristianstad
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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
Redaktion och medverkande i detta nr:

Börje Dahlkvist, Marielle Larsson, 
Semias Schenberg, Ola Karlman 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, nov. 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. 070-545 94 16
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 

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   

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. 072-406 10 54 
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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Kom och följ mig!
Jesus sade: ”Kom och följ mig, jag skall göra dig till människofiskare”. 
Matt 4:19
Texten, som är hämtad från Matteus evangelium, passar väldigt bra in 
på vad LP- verksamheten är och vad vi vill verka för. LP vill visa på vä-
gen till Jesus, LP vill uppmuntra till att följa honom och har förtroende 
för den process som Gud inleder då vi kommer till honom, i det att han 
vill göra oss till ”människofiskare”, till lärjungar.

Det finns en inbjudan från Jesus till alla människor, en inbjudan om att 
komma till honom. 
Att komma till Jesus är som att komma hem, hem till trygghet och 
kärlek. Mänskligheten är sprungen ur Gud själv, det är Gud som skapat 
oss. Han har ett mål och en mening med våra liv. När Jesus säger ”kom 
till mig” så innefattar det så mycket mer än vad vi först kanske tänker 
på, som:  kom nära mig, låt mig få ta hand om dig, lägg ditt liv i mina 
händer, jag vill leda dig, jag hjälper dig. 

Här startar en livsförvandling och den startar med att du och jag hör-
sammar Jesu kallelse att närma oss honom. 
När vi närmar oss Jesus vill han ta hand om våra liv, han vill hela och 
upprätta det som är trasigt. I hans närhet är vi i processen där vi blir 
mer och mer lika honom. Denna process är inte alltid enkel, det handlar 
om att låta Jesus forma, prägla och fylla oss med sitt ord och sin vilja, 
han vill göra oss till något (jmf Matt 4:19). 

Bibeln säger ”vi är hans verk, skapade till goda gärningar”. Att vi är hans 
”verk”, kan också översättas med ”konsthantverk”. Att vara i Guds närhet 
är att låta honom forma oss till den lärjunge han vill att vi skall vara. 
Även om processen kan vara tuff vill jag uppmuntra till att stanna kvar 
i hans närhet. Han vet vad som behöver göras i våra liv och han gör det 
i kärlek. 
Nu vill jag uppmuntra dig som ännu inte tagit steget till Jesus att inte 
vänta längre. 
Ta steget och gör det nu! 
Idag kallar Jesus på dig, han säger: 
”Kom och följ mig, jag vill göra dig till människofiskare.”

SEMIAS 
SCHENBERG 
Verksamhetsledare
LP-verksamheten

POSTTIDNING B
Returadr. LP Verksamheten
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma

Avs: Skilltryck AB
Logatan 12
56831 Skillingaryd
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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 
www.lsisourcing.se | 0370-61 55 50

En väl vald present
ger en nöjd mottagare!


