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”Friden är från Gud”
Miriam:

LÄS OM HUR MIRIAM,KALLE, KATTA,ROBERT,JOEL OCH MARIA FÅTT SINA 
LIV FÖRVANDLADE. DE KÄNNER EN HELT ANNAN FRIHET ÄN TIDIGARE.

LP-NYHETERNA TEMANUMMER

ÄNTLIGEN FRI
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För Kalle Tiger blev det tyvärr rätt 
naturligt med alkohol och senare 
droger eftersom det fanns nära 
honom under uppväxten. En dag 
nådde han definitivt botten och det 
enda som skulle kunna fungera var 
att helt och fullt överlämna sitt liv i 
Guds hand. För dig kan det låta som 
en klyscha, men för Kalle var det att 
återvända till livet.

Egentligen är Kalle en otroligt positiv 
och glad person. Pigg och alert där få 
saker är jobbiga eller svåra. Sedan tre 
år finns han med i teamet i Cupolen 
i Linköping där Pingstkyrkan jobbar 
socialt med en koppling till Origo och 
LP. Ansvarig är Maria Nyman som 
leder arbetet.

– Det är så bra att vi samtalar myck-
et. Man måste få prata av sig och som 
team dela med sig av det vi möter.

D E T G Å R  AT T  berätta mycket om Kal-
les vardag och hans familj (gift med 
Olivia och tre barn). Men Kalles egna 
vägval till en levande kristen tro, hur 
blev det så egentligen?

– Det fanns ett äldre gäng under 
min uppväxt som var både kul och lite 
läskigt att hänga med. Tyvärr fanns 
det för mycket alkohol med i bilden 
och generositeten att dela med sig var 
även den alldeles för stor.

Kalle fastnade och tog starkare 
saker. Skolan blev lidande och han 
blev till och med avstängd. Flera år 
av missbruk började. Han erbjöds 
behandling på LP Vasastrand i Örebro 
men höll nästan på att vända i dörren.

– Jag sa till min vän som kom 
samtidigt från Linköping att drogsu-
get var för starkt, jag kunde inte vara 
kvar. Han replikerade att om jag skulle 
sticka så skulle jag aldrig komma 
tillbaka. ”Jo da svarade ja, jag kommer 
om en vecka” för atmosfären kändes 

”Mitt liv är inte längre kaos”
kärleksfull. Det dröjde 5 år innan jag 
på nytt fick chansen.

Efter de fem åren blev Kalles 
dåvarande flickvän gravid. Båda levde 
de i missbruk under tiden de väntade 
barnet. Men skulle det räcka med två 
gånger på behandlingshem och ett fast 
jobb som han trivdes med?

– Mitt liv var kaos. Men eftersom 
jag alltid velat umgås med människor 
så fanns det alltid någon inom räck-
håll vad som än hände. Jag kan inte 
minnas att jag träffat på någon som 
tagit sex överdoser och överlevt, jag är 
en av dem, säger han lågmält utan att 
på något sätt verka skrytsam.

Kalle har svårt att peka ut en speci-
ell händelse men en är när socialtjäns-
ten tog ansvaret över hans dotter som 
det brast inombords och den glada 
och pigga killen inte kände något driv 
längre.

– Jag minns att jag nästan desperat 
frågade sjukhuspersonalen: varför 
kunde ni inte låtit mig bara få fortsätta 
att somna in?

E R FA R E N H E T E N  AT T E N  Pingstkyrka 
också kan innehålla någon som bryr 
sig gjorde att Kalle 2015 stövlade in på 
Cupolen i Linköping. Där träffade han 
Andreas (då verksam inom LP) som 
hade bett Kalle att komma över.

– Andreas tog sig an mig. Han 
stöttade mig fullt ut. Jag minns mitt 
dramatiska försök till avslut med dro-
gerna. Vi stod vid busshållplatsen nära 
kyrkan. Jag tömde mina fickor från 
sprutor varpå Andreas lite smidigt 
puttade ner dem i vägbrunnen med 
ena foten. Men dagen efter var det på 
nytt kaos och efter många överlägg-
ningar hamnade jag för tredje gången 
på LP Vasastrand.

Under den sista tiden i Örebro kom 
den efterlängtade vändningen.

– Jag lärde mig att uppskatta 

samtalen och att stilla mig och be. 
Personalen gjorde allt de kunde för att 
hjälpa mig. Under utslusstiden kände 
jag mig buren av Gud. Andreas som 
följt mig på håll fanns på nytt där när 
jag återvände till Linköping. 

– Jag följde med till sommarlägret 
på Gullbranna och mitt vägval var 
definitivt, jag anmälde mig till dop i 
havet. För att få stabilitet i min tro an-
mälde jag mig till bibelskola, träffade 
fantastiska Olivia som idag är min fru.

D E T Ä R  K L A R T  att Kalle utstrålar en 
tacksamhet.

– Jag har allt det våra gäster dröm-
mer om: jobb, körkort, bil, en familj, 
en tro som bär och så är jag skuld-
fri. Visst är det stundtals tufft med 
studierna till socialpedagog men jag 
ser slutet.

För Kalle är det gott att se människ-
or utvecklas samtidigt som det känns 
tungt när han hör om felsteg. 

– När det gäller min roll som före 
detta missbrukare vill jag definitivt 
inte se mitt liv som bortkastat, nu 
är det en stor tillgång. Min egen 
erfarenhet är mitt starkaste verktyg i 
att bygga relationer, känna empati och 
förståelse. 

– Mina 17 år i missbruk har Gud 
vänt till något meningsfullt. Det byggs 
ett förtroende i mina tidiga möten och 
samtal till stor del tack vare det liv jag 
levt.

O F TA H Ö R  H A N  repliker som: det kom-
mer aldrig att fungera. 

– Om du vill så går det. Jag vet ju 
att det går tillsammans med Gud. 
Även om man så måste säga det 100 
gånger. Någon gång landar det min 
vän. Kanske nu när du läser detta.

Kalle Tiger
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”Mitt liv är inte längre kaos”
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– När det gäller min roll som före 
detta missbrukare vill jag definitivt 
inte se mitt liv som bortkastat, nu 
är det en stor tillgång. Min egen 
erfarenhet är mitt starkaste verktyg 
i att bygga relationer, känna empati 
och förståelse. 
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Ibland när man hör en person 
berätta om sitt liv så förundras man 
över hur han eller hon orkat med 
alla hisnande utmaningar. Katta är 
en av dem som vill berätta så du inte 
behöver tveka på att det finns hopp.

Kattas pappa dog när hon precis börjat 
första klass. Med mammans nye man 
var det mest bråk. Som 13-åring fick 
hon magsmärtor och efter två år sam-
ma diagnos som pappan haft, Crohn.

Under dessa år hittade hon pappans 

”JAG SATSADE FULLT UT PÅ ATT
BLI NARKOMAN – FÖR ATT DÖ” 

självmordslappar, utsattes för sexuellt 
övergrepp, började smygdricka alko-
hol på grund av magsmärtorna och ta 
av styvfaderns psykofarmaka.

– Skolan var också jobbig. Min 
bästa kompis pratade skit om mig. Jag 
kunde aldrig slappna av. Det enda som 
möjligtvis hade berört mig var om nå-
gon hade sagt att allt var inte mitt fel.

Men Katta fick nya kompisar, bör-
jade röka hasch och söka bekräftelse 
i sex.

– Efter en allvarlig bilolycka fick 

jag en vän på lasarettet, Petidin, ett 
morfinpreparat. Ekonomiska pro-
blem ledde till ogenomtänkta beslut, 
mer droger och dödslängtan och jag 
satsade fullt ut på att bli narkoman 
för att dö.

H O N  I N J I C E R A D E  R E D A N  amfetamin 
och letade upp heroinisterna. En 
känd våldsman flyttade hem till 
henne. Det blev psykisk terror med 
dygnslånga förhör, misshandel och 
mordförsök.
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– Många jobbiga saker hände 
men mitt i allt fanns Jesus vid min 
sida hela tiden. Visst kom tvivel 
när kristna människor dömde ut 
mig men Jesus höll mig i handen 
och jag bestämde mig för att inte 
släppa taget om Honom.
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ger en nöjd mottagare!
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– Men jag blev med barn och då förändrades 
allt. Livsviljan kom tillbaka och det gjorde situa-
tionen besvärlig. När sonen föddes var jag nykter 
men vi var bostadslösa och fick flytta runt. Det 
var en kamp att överleva.

Efter att Katta och sonen fått bo på lasarettet i 
samband med en tarmoperation fick hon kraft att 
fly från sonens pappa.

– Under tiden vi gömde oss mötte jag Jesus. 
Det var ingen himlastormande upplevelse, mer 
en stilla tro inom mig. De som börjat lära känna 
oss skrattade gott när jag berättade att jag blivit 
frälst och i meningen efter svor som en borstbin-
dare. Men Gud var vid min och sonens sida.

Ett par veckor senare hade socialtjänsten 
bestämt ett möte med sonens pappa.

– Han kom och med honom våld och droger, 
vräkning och flytt till en stuga. Mycket hemska 
saker hände i stugan men där fick jag också lära 
känna Jesus och den omsorg Han hade om mig 
och sonen mitt i vårt kaos.

N Ä R  S O N E N S  PA P PA  inte var där låg Katta och 
pratade med Jesus som var ljus och lugn och inte 
arg trots att hon inte ens kunde be Fader vår på 
grund av heroinruset.

– En gång när sonens pappa skulle slå en 
vinflaska i huvudet på mig, trots att sonen satt 
bredvid mig i soffan, så upplevde jag att det kom 
en ängel. Sonens pappa sänkte armen, släppte 
flaskan och gick ut ur rummet.

Efter en operation fick Katta på nytt kraft att 
fly och denna gång fick de skyddade personupp-
gifter. Hon träffade kristna människor, fick hjälp 
att komma till LP och fick senare även arbete i 
ortens kyrka.

– Många jobbiga saker hände men mitt i allt 
fanns Jesus vid min sida hela tiden. Visst kom 
tvivel när kristna människor dömde ut mig men 
Jesus höll mig i handen och jag bestämde mig för 
att inte släppa taget om Honom.

Hon fortsatte läsa Bibeln och be och Jesus bar 
henne genom allt och tron höll.

O C H  D E N  H Å L L E R  Ä N .
– Så ge inte upp. Det finns hopp. Det finns 

förlåtelse. Jesus står vid din sida och väntar på 
dig just nu. Och du, Han älskar Dig. 

Oändligt.

Jag letade i droger...
Jag letade i droger, i sex och alkohol
men ingen mening fanns, inget verkligt mål
Jag orkade ej leva, jag ville bara dö
men djupt inne i mitt hjärta fanns ett litet frö

En bit av evigheten, som Gud lagt ner i mig
och mitt i hopplösheten, så fick jag syn på Dig
Du stod där mitt i mörkret, mitt i våld och lögn och mord
Du var ljus och styrka och Du talade hoppets ord

En liten glimt av hopp då föddes i mitt hjärta
En liten, liten tro på en väg bort från lögn och smärta
Jag hade faktiskt letat men det var Du som hitta mig
Du ville visa att Du bryr Dig, ja att Du älskar mig

Och den kärleken den håller genom all skit här på vår jord
Och kraften finns att hämta i Ditt starka ord
I Bibeln kan jag läsa och Du talar då till mig
För jag känner det i hjärtat när orden är till mig

Och du som fortfarande kämpar och kanske vill ge opp
Lyssna noga nu för det finns ett verkligt hopp
Det finns en Gud, Han sänt sin Son och Jesus är Hans namn
och all frid och ro och förlåtelse du finner i Hans famn

För Jesus är din bästa vän och Han ser dig där du är
Han hör din bön och Han känner dig Han din enda räddning är
Ja bara lämna allt till Jesus, för det är Han som har all makt
Han kommer leda dig och skydda dig för det i Bibeln har Han sagt

Så det finns en mening, det finns ett hopp, ja det finns ett evigt liv
Det finns ett frö djupt inom dig fullt med nya perspektiv
Det finns en Kärlek starkare än död och skuld och skam
För Gud älskar dig och gör dig fri i kraft av Jesu Namn
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Robert Persson

–Jesus, ta hand om mitt liv för jag 
klarar inte av det själv.

– Den enkla bönen bad jag på kväl-
larna innan jag somnade. Efter några 
dagar tittade min kontaktperson på 
behandlingshemmet på mig och sa: 
Robert nu ser jag på dig att du är 
frälst. Han såg att jag var så glad och 
bekräftade det som hänt. Hela jag var 
annorlunda.

– Jag såg helt plötsligt med nya ögon 
på andra människor. Mitt språk var 
annorlunda. Jag tänkte på ett nytt sätt. 
Förut kretsade allt omkring mig själv 
och tankarna var kortsiktigt inställda 
på att få tag i det jag för stunden ville 
ha. 

– I min värld hade det bara funnits 
plats för mig själv. Efter bönen fick jag 
också helt nya prioriteringar. Allt som 
hade med Jesus att göra var jag väldigt 
sugen på. Ville höra mer, veta mer och 
lära mig mer. 

V I  TA R  E N  promenad i Skelleftehamn, 
utanför Skellefteå, där Robert Pers-
son bor med sin familj. Han fortsätter 
berätta om den definitiva vändningen 
i hans liv. 

–Efter många år i missbruk och allt 
vad det innebar av felaktiga beslut 
och trasighet kom jag med hjälp av 
en medarbetare i LP-verksamheten i 
Ö-vik till behandlingshemmet här i 

”Flykten in i drogerna 
blev mitt sätt att
hantera självhatet”

Ursviken. Då var det ett HVB-hem 
men numera är det ett stödboende 
som jag är föreståndare för. Jag har 
blivit kvar här efter de fem månaderna 
som inskriven för behandling.

– Varje gång jag varit på andra 
behandlingshem satt det fast i huvudet 
på mig att jag skulle ha kvar alkoho-
len. Nånting ska jag väl ha kvar tyckte 
jag. Självklart återvände jag varenda 
gång till andra droger via alkoholen. 

–  F Ö R S T PÅ L P : S  behandlingshem 
började jag fatta, eller det var nog Gud 
som gav mig insikt om, att jag måste 
erkänna att jag inte klarar att bryta 
med mitt gamla liv och bli drogfri på 
egen hand. 

– Jag hörde kristna säga att det är 
enkelt att be. I bibeln står det att när 
man bekänner och tror på Jesus blir 
man frälst. Vi är bra på att göra det 
komplicerat men Gud gillar det enkla. 
Det som hände när jag bad var att jag 
fick kontakt med Gud. 

När jag frågar Robert om hur det 
kom sig att han hamnade i beroende 
och utanförskap blir han eftertänksam 
och rösten sorgsen. 

–Jag har inte pratat så mycket 
tidigare om hur jag hade det som 
barn, säger han. Jag blev undanskuf-
fad och formades av det svek som jag 
utsattes för. Som mycket liten rycktes 
tryggheten ifrån mig och jag fick inte 

möjlighet till anknytning. Jag blev 
lämnad till mormor och morfar och 
tyckte det var konstigt att jag inte fick 
sova hemma hos mamma. 

– Pappa skulle jag få träffa på hel-
gerna men han ringde och sa att det 
kommit något viktigare emellan. Jag 
minns att jag när jag var sju år kände 
mig ful, undanskuffad och äcklig. Den 
lilla killen Robert ville bara försvinna. 
Om ingen ville ha mig så måste det 
vara något fel på mig, fast jag inte 
gjort något. 

– Flykten in i drogerna blev mitt 
sätt att hantera självhatet och känslan 
av att inte vara värd något. Jag har 
knarkat i många år på sveket jag upp-
levde som liten kille.

– I dag har jag bra kontakt med 
mina föräldrar. Jag gör allt för att ge av 
min tid och uppmärksamhet till min 
son. När jag ser på honom drabbar 
min egen barndom mig. 

–  J A G  V I L L  B Å D E  i familjen och i arbetet 
som föreståndare för LP:s stödboende 
visa att det finns en väg till ett nytt 
och upprättat liv. Jag tror att många 
som haft det som jag kan känna igen 
sig i mina erfarenheter. En enkel bön 
fungerade för mig.
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“I bibeln står det att 
när man bekänner och 
tror på Jesus blir man 
frälst. Vi är bra på att 
göra det komplicerat 
men Gud gillar det 
enkla. Det som hände 
när jag bad var att jag 
fick kontakt med Gud.”

– I min värld hade det bara funnits plats för mig själv. Efter bönen fick jag också helt 
nya prioriteringar. Allt som hade med Jesus att göra var jag väldigt sugen på. Ville höra 
mer, veta mer och lära mig mer, berättar Robert.  

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

Bibelskolan som gör teori och prakt ik Bibelskolan som gör teori och prakt ik 
möjligt, det du studerat på förmiddagen möjligt, det du studerat på förmiddagen 
kan du använda på ef termiddagen.kan du använda på ef termiddagen.

Ansök nu!

CHURCH BIBELSKOLA

Ett år där du får växa i din tro  

och samtidigt betjäna människor i 

Göteborg. Vi inriktar bibelskolan för 

dig som kommer från beroende-

problematik och social utsatthet. 

Kontakta oss: 

hanna.forsell@dreamcenter.se 

Tel: 0734-44 44 57
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Joel i Umeå bor på ett LSS boende. 
Det har nu gått fem år som nykter 
och ren från droger.
Jag stortrivs och kan egentligen inte 
ha det bättre, utbrister han.

Bakom sig har Joel ett missbruk som 
han själv rubricerar som lite konstigt.
I grundskolan uppfattades jag tidigt 
som annorlunda och blev med besked 
retad därefter. Tack och lov hade jag 
några riktigt bra vänner som beskyd-
dade mig men det säger sig självt att 
de kunde inte alltid finnas som en 
skyddsmur runt mig.

Joels föräldrar hade inte kunskap 
hur de skulle hantera situationen. 
När Joel som har en neuropsykiatrisk 
diagnos blev mobbad så gick det ofta 
ut över dem därhemma.

– För mig var det så svårt att prata 
om det som skavde, jag skämdes så.

K Ä N S L A N  AT T H E L A  tiden känna sig 
utanför ökade bara på längtan att 
passa in. I ett gäng som både drack för 
mycket och tog droger fann Joel i fri-
stad. Här kunde han vara sig själv och 
blev accepterad, han var en i gänget.

– Egentligen finns det så mycket 
som jag inte vill berätta så här öppet 
men vi gör ett försök säger Joel och tar 
sats. Kan det vara till hjälp för någon 
annan är det värt det.

En av de saker som höll på att få 
orimliga proportioner var under den 
period han blev utnyttjad av kriminel-
la genom att skriva ut dyra teknikpry-
lar på kredit.

– Jag tog amfetamin första gången 
som 18-åring. All min ångest för-
svann, jag kände mig som en kung. 
Det var detta som en person i ett nät-
verk upptäckte. Han beställde saker på 
kredit i ”mitt namn” och som motpres-
tation fick jag droger. Den gången blev 

jag räddad av min syster som insåg 
vad som höll på att alldeles spåra ur.

Ett annat kapitel i Joels liv är ett 
giftermål som snart gick mot sin 
avslutning då den gemensamma bröl-
lopskassan mer och mer användes att 
finansiera Joels dolda missbruk.

– Jag knarkade så mycket att jag 
hamnade i pågående drogpsykoser där 

jag fick för mig att jag var jagad av ett 
känt mc-gäng.

Joel fick gång på gång panik och 
bestämde sig för att avsluta sitt liv.

– Jag gjorde en snara av ett rep som 
jag hängde upp i taket. Med snaran 
runt halsen sparkade jag undan pallen 
med påföljden att repet gick av och jag 
ramlade ner på golvet.

H A N  G I C K  C H O C K A D  och gråtande in i 
rummet intill och bad från sitt inre till 

Gud och Jesus om hjälp.
– Jesus sa till mig: ”Joel jag finns i 

ditt hjärta jag ska hjälpa dig”. Tårarna 
fortsatte, personal från boendestödet 
ringde snabbt efter en ambulans och 
jag upplevde hur psykiatrin på riktigt 
tog tag i min situation.

Efter behandling sammanträffade 
Joel med en kvinna som också bodde 
granne. Vi samtalade mycket och hon 
började be för mig. Samtidigt började 
Joel gå på LP-möten i Boden.

– En bekant från min destruktiva 
tid kom och hälsade på och jag kom 
på att nu måste jag be min bönevän 
om hjälp. Han hade nämligen med sig 
preparat som var det minsta jag skulle 
ägna mig åt.

När Joel kom tillbaka till Umeå kom 
han i kontakt med LP i Umeå där Mats 
Edin var föreståndare.

– Tron på Jesus blev på riktigt, 
jag fylldes av glädje. Trots allt det 
smutsiga jag gjort var jag ändå älskad. 
Skillnaden mellan ett rus och Jesus är 
att han, mästaren är 1 miljon starkare.

J O E L H A R  A L LT I D  haft en stor portion 
konflikrädsla.

– Om inte Gud finns hade det inte 
funnits en konflikt inom mig när jag 
kommer in på tankebanor som inte är 
de rätta. För mig är det fullt tillräckligt 
ett bevis att han finns, min Jesus.

Samtidigt med löpträningen har 
Joel hittat fram till bra fungerande 
mediciner.

– Jag fick en andra chans när repet 
brast och jag får nu finnas till för 
min älskade familj med syskon och 
syskonbarn. Drömmen vore att starta 
en löparklubb med min svåger, vi har 
också hittat varandra nu när jag är 
drogfri.

”UPPLEVELSEN AV JESUS ÄR STARKARE
ÄN EN MILJON RUS” 

Tillsammans med sin svåger löptränar Joel gärna och 
ofta.
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• 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!
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– Tron på Jesus blev på riktigt, jag fylldes 
av glädje. Trots allt det smutsiga jag 
gjort var jag ändå älskad. Skillnaden 
mellan ett rus och Jesus är att han, 
mästaren är 1 miljon starkare.
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Maria Blixt Kullander.
–Jag hade stulit en bil och Peter, 

min nuvarande man, var jagad av 
polisen han också. Vi försökte hålla 
oss undan men dom hittade oss snart 
i stugan vi hyrt utanför Sandviken. Vi 
hamnade i varsin cell på polisstatio-
nen. Jag hade ångest så de lät dörren 
stå på glänt för att ha koll. Då bad jag 
om en bibel som jag slog upp och läste 
Psaltaren kapitel 25. Plötsligt rusade 
jag ut och ropade; ”Jag har fått ett nytt 
liv. Ångesten är borta” 

– Så började min resa med Jesus. 
En fantastisk tid följde och jag var 
lycklig. 

D E T Ä R  M A R I A  Blixt Kullander som be-
rättar. Vi sitter i Centrumkyrkan som 
ligger mitt i Falun. Maria och hennes 
man Peter jobbar på LP-kontakten 
och också är ansvariga för stödboen-
det som finns i huset bredvid kyrkan. 

Maria fortsätter på sitt vackert 
klingande dalmål om hur det svängt 
för henne i livet. Vilsenhet och nyfi-
kenhet blandat med en utsatt situation 
redan som barn blev en dålig start i 
livet. Bättre perioder avlöstes av de 
riktigt dåliga. 

– Mina föräldrar jobbade jämt, 
de drev en Vivo-affär, och vi barn 

var ofta ensamma. Efter föräldrarnas 
skilsmässa och flytt till en annan ort i 
Dalarna började jag hänga med äldre 
kompisar. Alkohol testade jag när jag 
var 12 och så blev det hasch vid 14.

– Tillsammans med min kille som 
var betydligt äldre blev det amfetamin 
i de övre tonåren. Den relationen höll 
inte och det blev en ny som varade i 
tio år. Vi levde ganska ordnat och fick 
en son. Drogsuget och mitt festande 
gjorde att vi gick skilda vägar. I den 
vevan dog mamma och jag tyckte att 
jag förlorat allt och kom i en djup 
livskris. 

– Jag drack och försökte jobba men 
orkade inte utan amfetamin. Det blev 
ohållbart och i stället för att acceptera 
en behandling sa jag upp mig och dök 
ännu djupare. 

– Mitt i min trasighet träffade jag 
Peter. Fast han visste mycket om den 
kristna tron höll drogerna honom i 
sitt grepp. Jag fick verkligen smaka på 
vad det innebär att vara medberoende. 
Enligt mig är det ofta värre än att själv 
missbruka. 

–  G U D  VA R  M E D  oss fast vi snurrade 
på och han visade det tydligt. Vid ett 
tillfälle voltade vi fyra varv med en 
bil. Ingen hade bälte men jag fick tag i 

mitt kors som jag hade om halsen och 
sa; Jesus jag vill inte dö än. Då blev 
det alldeles vitt och tyst och vi kunde 
oskadda krypa ut ur den demolerade 
bilen. 

– Nu är vi framme vid händelsen 
hos polisen i Sandviken. Jag blev frälst. 
Fick en personlig relation med Jesus. 
Jag kallar det för att bli förälskad. Det 
var den 7:e mars 2007. Jag blev döpt, 
vi gifte oss och vi var aktiva i Pingst-
kyrkan i Borlänge. 

–  M E N  D E T S K U L L E  bli en ytterligare 
vända ner i helvetesgropen. Vi häm-
tade hem mina gamla magasinerade 
möbler och där hittade vi amfetamin. 
En man som jobbade i LP såg till att 
jag efter en avgiftning fick en plats på 
ett kristet behandlingshem där jag var 
kvar i tio viktiga och fina månader.

Maria knyter ihop med att konsta-
tera att nu har jag tillsammans med 
Peter jobbat i LP många år. 

– Jag är tacksam för min goda rela-
tion med sonen och barnbarnet. Erfa-
renheterna av misslyckanden och svek 
som jag bär med mig gör mig ödmjuk 
i mötet med människor. Jag vet att 
Gud inte ger upp. Fast det kan tar tid 
kommer bönerna att bli besvarade. 

Maria Kullander

”Jag vet att Gud inte 
ger upp, fast det kan 
ta tid”
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”Vår vision handlar om att finnas 
till för vuxna som kämpar med 
ensamhet, ohälsa, drogrelaterade 
problem och livskriser”

Några rader ur Psaltaren 
kapitel 25 som Maria läste i cellen:

”Led mig i din sanning och lär mig,  
för du är min frälsnings Gud. Tänk på  
din barmhärtighet och din nåd
Herre, för de är av evighet …Herren är 
god och rättfärdig, därför undervisar han 
syndare om vägen. Han leder de ödmjuka 
rätt, Han lär de ödmjuka sin väg. 
Alla Herrens vägar är nåd  
och sanning”

Fo
to

: B
ör

je 
Da

hlq
vis

t



L P - N Y H E T E R N A  1  2 0 2 21 2

”FRIDEN ÄR FRÅN GUD OCH DEN 
GÅR BARA ATT FÅ GENOM HONOM”

där under gudstjänsten med armarna i kors 
och vägrade ta emot någon typ av frälsning. 
Men tack och lov gav Viktoria inte upp, hon 
släpade med sig Miriam till ännu en gudstjänst 
och ännu en efter det.  
 
Vid den tredje gudstjänsten kände Miriam 
att hon inte orkade stå emot mer och hon 
öppnade upp sitt hjärta, som en dörr som 
ställdes på glänt för Gud och Guds kärlek. En 
sådan fantastisk frid och en enorm kärlek bara 
flödade över henne. Gud hade sett att Miriam 
var redo och med egen fri vilja ställt dörren 
till Honom på glänt och han tog chansen och 
sparkade upp den och fyllde henne med den 
renaste formen av kärlek. Hon insåg att mag-
känslan hon känt så starkt hela livet, som hade 
försökt visa henne rätt från fel, i själva verket 
var den helige ande som försökt leda henne. 
 
Sen började Miriam att be och hon fick böne-
svar på bönesvar och hon beskriver hur det 
inte finns något som är för litet eller för stort 
för Gud.  
 
F Ö R R  K U N D E  M I R I A M  få en panikångestattack för 
att gå på middag även med en nära vän men 
idag beskriver hon hur hon går på middagar, 
samlas med människor, och tjänar i alla sorters 
situationer för när man känner att man tjänar 
Gud så känner man ett slags beskydd som lig-
ger över en. De negativa känslorna och tankar 

Miriam El Kalawy har från sin uppväxt ett 
kristet och muslimskt påbrå, hon berättar 
varmt om sin älskade morfar som är tro-
ende kristen och att han från att Miriam var 
mycket liten lärde henne “Fader vår” som 
hon haft med sig hela livet.

Som barn var Miriam deprimerad, hon blev 
utfryst, skadad psykiskt och fysiskt av bland 
annat skolkamrater. “Jag tänkte att det inte 
var konstigt att de gjorde så mot mig för det 
var det jag ansåg att jag förtjänade. Att det var 
värdet jag såg i mig själv.  Den synen har varit 
med mig sen dess till stunden jag blev frälst”. 
Miriam berättar att hon varit väldigt utåtage-
rande, skrikit, slagits och burit på en känsla 
som varit väldigt mörk. Känslan har varit fylld 
av ilska, ångest och panik som bubblat år efter 
år. I de mörkaste av stunder kunde Miriam 
känna att den enda lösningen för henne var att 
avsluta sitt liv, att hon inte förtjänade att leva.
 
U N D E R  G Y M N A S I E T I D E N  L Ä R D E  Miriam känna 
Viktoria, en tjej i klassen som var kristen. 
Miriam hade förutom sina mor- eller farför-
äldrar aldrig träffat någon som varit troende. 
Konceptet med tro och Jesus var något helt 
nytt och förvirrande. “Jag och Viktoria gick på 
en internatskola som låg på en liten ö utanför 
Kramfors, på kvällarna brukade vi lägga oss på 
en brygga och bara prata om livet och Jesus”. 
Miriam ställde Viktoria inför otaliga frågor 
om Gud, om Jesus och om tro. För att kunna 
greppa vad det innebar att vara troende, vad 
det innebar att vara ovillkorligt älskad, utan 
att behöva prestera eller på något annat sätt 
förtjäna kärleken från Jesus. Att det räckte att 
bara finnas och bekänna sin tro till Honom. 
Efter ett par år hälsade Miriam på Viktoria i 
Australien där Viktoria gick bibelskola. 
 
Viktoria fick med sig Miriam och hennes vän 
som hon rest med till en gudstjänst och väl där 
bubblade bara något slags vrede inom henne. 
Allt pastorn sa kändes som lögner och luren-
drejeri. Genom hennes bild av sig själv som en 
arg, elak och nästintill miserabel människa var 
det till en början omöjligt att känna sig värdig 
den kärlek som erbjöds. Därför stod Miriam 

När Miriam började be fick hon 
uppleva bönesvar på bönesvar.
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”FRIDEN ÄR FRÅN GUD OCH DEN 
GÅR BARA ATT FÅ GENOM HONOM”

som tidigare funnits inom en inser man inte 
är känslor från Gud och därför inget att lägga 
någon vikt vid.  “Gud använder de situationer 
du tyckt varit mest jobbiga till att i stället vara 
de situationer där du tjänar honom bäst ”. 
 
”Även fast jag kan ha mörka dagar så går det 
inte att jämföra med tidigare. Man kan dels må 
bra men sedan kan du må bra på grund av att 
du är fylld med frid. Friden är från Gud och 
den går bara att få genom Honom. Den är mer 
fullkomlig än att vara glad, har du Guds frid 
och något händer dig så påverkar det inte dig 
på samma sätt som utan friden”. Med Guds 
frid över Miriam faller hon inte längre ner i 
djupa mörka hål och hennes syn på hennes 
värde som Guds barn, skapad i Hans avbild 
går inte att jämföra med synen hon hade på sig 
själv för några år sedan. ”Det är svårt att vara 
människa men vi kan rikta blicken på Jesus 
och se hur vi ska leva våra liv. Bibeln är full 
med lärdomar och hur man kan leva livet på 
bästa sätt”.  
 
I D A G  S T U D E R A R  M I R I A M  till jurist och vill arbeta 
med juridiska frågor som kan hjälpa männ-
iskor att få ett bättre liv, hon vill även fortsätta 
tjäna och berätta om Jesus. 

–Det är svårt att vara människa men vi kan rikta blicken på Jesus och se hur vi ska leva våra liv. Bibeln är full med lärdomar och hur man kan leva livet på bästa sätt, säger Miriam.  
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Miriams tips till dig som är nyfrälst  
eller vill hitta en gemenskap: 
* Ladda ner appen “Bibel” och läs olika läsplaner.  
* Läs om Jesus i Bibeln.  
* Googla fram en kyrka/församling och gå dit, det 
finns många inom kyrkorna som vill träffa dig. 
Det viktigaste är att ta det första steget. 
* Ta kontakt med människor, var inte rädd för att 
prata med den som sitter bredvid dig på bussen 
eller tåget. Gud vill att vi ska mötas och när du 
minst anar det träffar du en fantastisk människa 
som förändrar ditt liv till det bättre.

Nyfiken på Jesus?
Du är skapad för att ha gemenskap med Gud. Utan den 
relationen är livet kämpigt. Gud har inte gjort det svårt för 
dig att ta emot kärleken och friheten som det innebär att 
bli frälst eller född på nytt.
”Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin 
ende Son, för att de som tror på honom inte skall 
gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin 
Son till världen för att döma dem utan för att 
rädda dem”   Johannesevangeliet 3:16, 17

Vi vet att en personlig och ärlig bön Vi vet att en personlig och ärlig bön 
innebär kontakt med Gud. Guds kärlek innebär kontakt med Gud. Guds kärlek 
som han visat i allt det som Jesus sa och som han visat i allt det som Jesus sa och 
gjorde är till för dig och när du ber säger gjorde är till för dig och när du ber säger 
du tack och tar emot. du tack och tar emot. 

Så här kan du be:Så här kan du be:
Jesus, jag kommer till dig som jag är.Jesus, jag kommer till dig som jag är.
Tack för att du älskar mig och dog i mitt ställe.Tack för att du älskar mig och dog i mitt ställe.
Tack Jesus för att du besegrade synden och döden.Tack Jesus för att du besegrade synden och döden.
Förlåt mig min synd, allt dåligt jag tänkt och gjort.Förlåt mig min synd, allt dåligt jag tänkt och gjort.
Jag ger mitt liv till dig och vill att du tar hand om mig.Jag ger mitt liv till dig och vill att du tar hand om mig.
Från och med nu tillhör jag dig. Från och med nu tillhör jag dig. 
Tack Jesus.Tack Jesus.
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HANS WIKSTRÖM
LP-verksamhetenNYTT KÖK MED SMART KÖKSRENOVERING

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

I sammarbete med Anders Henningsson, 1Kök i Tenhult

TM

Smart, smidigt och
prisvärt

BYT LUCKOR
OCH LÅDOR
PÅ DITT KÖKVi måttanpassar

till alla kök!

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

Med vänlig hälsning
Anders

Västerås
021-81 07 20
Stockholm

08-19 40 00
Gävle

026-14 08 00
Uppsala

018-51 07 20 

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

Styrkan är att 
aldrig ge upp...

Värnamovägen 2
VARBERG

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

Inlämning: 
Mån-Fre 8-16

Hämtning: 
Tel: 0340-67 66 63
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LP-VERKSAMHETEN
Box 15144 • 167 15 BROMMA

Tel 08-619 25 10 vx

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

Gåvobankgiro 900-4896

Swisha din gåva till 9004896

utkommer normalt med 4 nr under året
Tidningen utges av LP-verksamheten 
Ansvarig utgivare: Semias Schenberg

Redaktion och medverkande i detta nr:
Börje Dahlkvist, Janne Berglund,
Elias Nestander, Marielle Larsson 

och Anders Hällzon.

Tryck: V-TAB, mars. 2022
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D 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

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
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. 0734-444 45
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. 08-6081010 
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
TUMBA Tel. 08-530 303 10
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 Vi finns för dig som vill samtala vidare....
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Nyfiken på den här tidningen?
Där trasigt blir helt och hoppet börjar spira. Så vill vi att 
LP-verksamheten skall fungera för medmänniskor som sliter 
med livets utmaningar. Attityden som vi bär med sedan 
LP-verksamheten startade är att det inte finns några hopp-
lösa människor. Under en lång rad år har vi sett att det som 
verkade vara helt kört plötsligt blir fullt av ljus, liv och glädje. 

De personer som du läser om i den här tidningen represente-
rar det. De är ställföreträdande hopp. Det du läser om deras 
liv och hur det har vänt från kaos till harmoni hoppas vi blir 
en personlig hälsning till dig. 

I LP-verksamheten möter vi dig utifrån ett kristet förhåll-
ningssätt. Vi har ett antal ledord som visar på vår attityd: 
Befrielse, Betjänande, Tro, Samtida och Alla människors 
unika värde. 

Lokala kyrkor runt om i landet är ansvariga tillsammans med 
LP för att det finns mötesplatser som kallas LP-kontakter. 
Det är en välkomnande gemenskap. De flesta som kommer 
dit är inte vana vid att gå i kyrkan eller speciellt religiösa. För 
de som behöver och är motiverade att ta emot hjälp för att 
komma loss från något som man fastnat i, alkohol, droger, 
ensamhet, utanförskap av olika anledningar, erbjuds en rad 
alternativ. 

Några är: Hem för vård och boende (HVB), stödboende, 
sysselsättning och framförallt nya sociala sammanhang. Ofta 
samarbetar vi med socialtjänsten.

Vill du veta mer om LP-verksamheten, vad vi gör och var vi 
finns  
så kolla på vår hemsida: www.lp-verksamheten.se 

Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett mail till:  
info@lp-verksamheten.se

POSTTIDNING B
Returadr. LP Verksamheten
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma

Avs: Skilltryck AB
Logatan 12
56831 Skillingaryd

BÖRJE DAHLKVIST 
LP-verksamheten
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