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I dag är Renée Dahl fri från sitt 
missbruk och arbetar  

som heltidsanställd på LP.

L P - N Y H E T E R N A  2  2 0 2 22

Allt började när Renée Dahl var 12 
år och tillsammans med en kompis 
snodde en plånbok och åkte till Dan-
mark för att köpa alkohol. 

J
ag är uppvuxen här i Helsing-
borg med en styvpappa, mamma 
och tre bröder. Vi syskon hade 
tre olika pappor och jag hade 
inte någon som jag ville kalla 
pappa. Jag träffade så småning-
om en kille som stal en massa 
grejor som han sedan sålde till 
min styvpappa och mamma. Det 

uppdagades och killen och styvpappan 
åkte fast. När de kom ut igen fick jag 
ett ultimatum. 15 år gammal fick jag 
välja mellan att bo kvar hemma eller 
fortsätta vara med killen. Jag valde 
killen och blev utslängd. 

R E L AT I O N E N  T O G  S L U T och alkoholen, 
tabletterna och drogerna tog över mitt 
liv mer och mer.  Lägenheten jag fick 
efter en tid blev snabbt förvandlad 
till en kvart. Vi förstörde och gjorde 
inbrott i källaren där det var ett dagis. 
Snart var jag hemlös igen och jag 
minns vilka fruktansvärda nojor jag 
hade. Socialen hjälpte mig igen med 
ett rum och jag blev ihop med mina 
barns pappa. Fast jag blev gravid 
kunde jag inte sluta med alkoholen 
och drogerna. Dottern föddes alldeles 
för tidigt, i vecka 29. 

När vi kom hem hade pappans 

missbruk tilltagit och snart kom den 
första smällen. Lägenheten vi bodde 
i då var på sjätte våningen och vid ett 
tillfälle hängde jag i balkongräcket 
för att komma undan. En kompis 
såg det och tillsammans med polisen 
stormade han in i lägenheten och slet 
upp mig. Han lyckades övertyga poli-
serna att det var lugnt. Samma kompis 
skulle, många år senare, bli den som 
tog med mig till LP här i Helsingborg. 

J A G  B L E V G R AV I D  igen men misären fort-
satte. Socialtjänsten fick ögonen på vår 
situation och det ledde till att vi kom 
iväg på något som kallades behand-
ling. Fast det var ett riktigt konstigt 
ställe blev det tre månader som var 
relativt lugna. Så snart vi skulle klara 
oss själva blev det fullständigt kaos 
igen. Jag blev med mitt tredje barn och 
efter det kom en ny vända på behand-
lingshem.

År 1998 var jag trött och trasig. 
Barnen hade jag fått behålla men 

med ganska mycket uppbackning. Då 
fattade jag att jag måste skärpa mig så 
jag gick in i en behandling och efter 
den började jag studera. Barnen och 
jag fick nio bra år men så började min 
dåvarande man att slira med drogerna. 
På något sätt drog det ner mig och jag 
stal läkemedel på jobbet och så var 
karusellen igång igen.

Familjen splittrades och jag ham-
nade på psyket där jag inledde en 
ny destruktiv och våldsam relation. 
Nu var det mest heroin jag gick på 
och min son, som var hos mig, höll 
sina vakande ögon på mig så att jag 
inte gick under. Vi blev bostadslösa 
och höll till här i Helsingborg men 
också en hel del i Ängelholm. Vi sov 
i källare, soprum och inte så sällan 
under några buskar. Jag har legat på 
trottoarerna flera gånger på väg att dö. 
Polisen har fått slå igång mig för att 
sedan se till att jag hamnat på akuten. 

M I N  D O T T E R ,  S O M  N U  blivit vuxen, blev 
min hjälp och skaffade en lägen  het 
till mig. Jag fick ett jobb på ett hotell 
men blev uppsagd och då över tygade 
jag arbetsförmedlingen om att jag inte 
fixade att vara arbetslös. De ord-
nade ett jobb på Samhall som jag inte 
trivdes med. Min gamle vän som har 
följt mig i missbruket, och bland annat 
dragit upp mig när jag hängde från 
räcket, tog med mig till LP-kontakten 
i Pingstkyrkan. Han hade sökt sig till 

LP och under en tid sett hur jag gick 
ner mig allt mer. Då började han att 
be för mig. 

2 0 1 8  K L E V J A G  I N  H Ä R  första gången 
och ganska snart fick jag börja jobba 
i Pingstkyrkans Second Hand och i 
LP. Nu är jag heltidsanställd i LP och 
försöker hjälpa mina vänner som 
kommer hit. 

Det finns en massa ytterligare 
detaljer i min berättelse som är mer 
eller mindre hemska men jag kan inte 
ta med allt här. Trots allt är jag glad 
att det gått bra för mina barn. Vi har 
suttit ner och pratat igenom vad som 
hänt. Det är fruktansvärt att tänka på 
allt de har gått igenom.

Fast jag inte hade några relationer 
med kristna och aldrig pratat med 
någon om Jesus så har han jagat mig. 
När jag lärde känna Jesus märkte jag 
att han varit med mig hela livet och 
det var tur för mig. Annars hade det 
varit slut. Nu älskar jag Jesus och jag 
vet att det är Han som håller i allt. 
Jesus är vägen, sanningen och livet.” 

”Jesus har jagat  
mig hela livet”
TACK VARE EN VÄN KOM RENÉE DAHL I  KONTAKT  
MED PINGSTKYRKANS SECOND HAND OCH LP

”Fast jag inte hade 
några relationer 
med kristna och 
aldrig pratat med 
någon om Jesus så 
har han jagat mig.”

’’

T E X T O C H  F O T O :  B Ö R J E  D A H L K V I S T D Ä R  I N G E T A N N AT A N G E S 
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ROLAND LINDÉN: DET ÄR ETT VIKTIGT ARBETE  
ATT STÖTTA BÅDE BARNEN OCH FAMILJERNA

Roland Lindén och Irene Järnberg, som funnits i LP-arbetet i många år, gör en sista koll inför dagens utdelning av matkassar i Pingstkyrkan Avesta.
”Under 
pandemin 
fortsatte 
vi med 
matutdel-
ningen 
som vi hål-
lit på med 
i tio år.”
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väntat i upp till åtta år på besked från mig-
rationsverket om de kommer att få stanna. 
Stressen de lever med är svår och vi försöker 
erbjuda stöd och gemenskap.

–  U N D E R  PA N D E M I N  fortsatte vi med matut-
delningen som vi hållit på med i tio år. Det trå-
kiga var att vi inte fick tillfälle att lära känna de 
som kom. Nu har vi äntligen öppnat LP-cafèet 
igen och gästerna börjar dyka upp. Det är väl-
digt viktigt för mig att ge tid och engagemang 
för våra vänner. Jag vill också betona att det 
finns hängivna medarbetare och inte minst vill 
jag nämna Irene Järnberg som varit en klippa 
och har stor erfarenhet. 

– I vår församling har det funnits ett LP-
arbete i många år och nu ser jag framför mig 
en utveckling av detta. Mina tjugo år inom 
socialtjänsten och relationer med männis-
korna som jobbar i kommunen hoppas jag ska 
bli en möjlighet för oss att hjälpa många, säger 
Roland.

V I  K O M M E R  O C K S Å in på LP:s och Pingst försam-
lings satsning på familjehem. 

– Jag har jobbat med familjebehandling, 
inom socialtjänsten, och vet att alla föräldrar 
vill sina barns bästa. Ibland fungerar det inte 
och barnen behöver komma till ett annat hem. 
Det är ett viktigt arbete att stötta både barnen 

– När man jobbar i kyrkan med socialt enga-
gemang skall man absolut inte vara rädd för 
att samarbeta med socialtjänsten. Samver-
kan när det gäller människor med speciella 
behov ger de bästa förutsättningarna. Jag 
tror att det är Jesus som förvandlar liv men 
att kombinationen av den professionella 
och den andliga hjälpen är vad många läng-
tar efter och behöver. 

Jag har fångat Roland Lindén som är ansva-
rig för det sociala arbetet i Pingstkyrkan i 
Avesta. Vi sitter och pratar i LP-lokalerna när 
det är dags att dra igång dagens program. Tre 
gentlemen sjunger och spelar i bakgrunden. 
Snart kommer Roland att dela sina tankar med 
gästerna i en stund av andakt.

Roland som formulerar sina tankar omkring 
LP och kyrkans engagemang vet vad han 
pratar om. I 20 år jobbade han i socialtjänsten 
i Avesta innan han sa upp sig. Vi låter honom 
berätta:

–  I  S O M R A S  P R ATA D E  Gud med mig om att jag 
skulle få presentera ett livsalternativ på ett 
tydligare sätt i kyrkans arbete. Jag är tacksam 
att jag lyssnade och visst blev en del förvånade 
över att jag lämnade tryggheten som kom-
munanställd. Nu jobbar jag på heltid i kyrkan 
med LP och asylsökande. En del av dessa har 

och familjerna på olika sätt. Faktum är att fa-
miljehem också hjälper kommunerna att klara 
sitt uppdrag. När jag sett det från den sidan 
har jag insett att kristna familjer verkligen kan 
vara med om att göra skillnad. Jag har sett 
att det oftast inte är enkelt men en avgörande 
insats som familjehemmen gör. 

Roland avrundar vårt samtal, för att säga 
några ord till vännerna som är på plats i caféet, 
med att det är något stort att få be tillsammans 
med någon som kommit fram till att alla andra 
möjligheter är slut. Just det är en stor tillgång 
jag har när jag jobbar i kyrkan.

Roland Lindén i Avesta.

1  2 0 2 2  Ä N T L I G E N  F R I 9

• 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.

L P - N Y H E T E R N A  1  2 0 2 24

BATTERICENTRALEN
Industri & Startbatterier

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

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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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!

BATTERICENTRALEN
Industri & Startbatterier

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

Välkommen in så hjälper vi dig med 
något som du har nytta av hela livet
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Torpahemmet 
öppnar upp  
för kvinnorna
EFTER SOMMAREN STÅR UPPRUSTADE LOKALER OCH ERFAREN  
PERSONALGRUPP REDO ATT TA EMOT ÅTTA KVINNOR PÅ HELDYGNSVÅRD

Johanna Berger är biträdande verksamhets-
ledare och vårdansvarig på LP-verksamhetens 
HVB-hem, Torpahemmet. 
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ETT HEM FÖR DIG ... OM FAMILJEHEM,  
KONTAKTFAMILJER ELLER JOURFAMILJER
I samarbete med socialtjänstens 
rekryteringsavdelningar har vi i vårt 
familjehemsnätverk inbjudit till två 
träffar under april månad. Den ena 
i Pingstkyrkan i Bankeryd och den 
andra i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik.

Alla kommuner har ett stort behov 
av att rekrytera nya familjehem. Träf-
farna handlade om hur det fungerar 

att bli ett nytt tryggt sammanhang för 
någon som hamnat i besvärligheter. 

Detta är en av de saker som händer 
i det ganska nystartade nätverket. Det 
handlar också om att stötta familjer 
som har ett uppdrag och samtidigt lyf-
ta in frågan om familjehemmens stora 
betydelse. Det är en tragedi att många 
barn inte får uppleva trygghet, kärlek 

och omsorg. Olika orsaker gör att det 
biologiska sammanhanget inte förmår 
att ge barn detta. Vi vill också lyfta 
behovet av familjehem för unga vuxna 
och vuxna. De som inte fått växa upp 
i en fungerande familj behöver se och 
lära sig hur det är i ett kärleksfullt och 
omsorgsfullt hem. n

Engagemanget var stort när socialtjänstens rekryteringsenhet informerar och svarar på frågor i Pingstkyrkan Örnsköldsvik.

Det är stort att vi snart kan väl-
komna kvinnor till behandling 
igen. Personal har rekryterats och 
lokalerna blivit riktigt fina och än-
damålsenliga. På LP-verksamhetens 
HVB-hem, Torpahemmet, kommer 
det att finnas 22 platser från och 
med hösten.

Här berättar Johanna Berger, som 
är biträdande verksamhetsledare 
och vårdansvarig, med glädje om 
detta. 

M
ånga människor i vårt 
land lever i destruktivi-
tet av många olika och 
ibland vitt skilda anled-
ningar. Många upple-
ver ett behov av flykt, 
bedövning eller tröst på 

grund av det som finns inom eller runt 
omkring dom. Det är inte ovanligt att 
tillflykten blir till droger och alkohol 
som för en kort stund bedövar livet 

eller ger en kort verklighetsflykt. Men 
snart tar drogerna över och männis-
kan blir fånge i deras grepp. Detta blir 
ett stort mörker för människan, men 
leder också till destruktiva ringar på 
vattnet. 

L P - V E R K S A M H E T E N  H A R  drygt 60 års 
erfarenhet av att rycka människor 
ut ur detta mörker och följa med på 
vägen mot ett upprättat liv. Ett hållbart 
liv. Ett liv utan flykt och fruktan. Ett 
fruktbärande liv.

Detta är vårt uppdrag. Ett svårt 
uppdrag. Det är utmanande på så 
många sätt, men vi vet att det är 
möjligt och vi får uppleva det gång på 
gång. Att det är på grund av att Gud 
har kallat oss och för att Han alltid 
finns där som vägvisare, rådgivare och 
den stora Fadersfamnen.

J U S T N U  H Ä N D E R  något väldigt viktigt i 
LP-verksamheten. Vi startar äntligen 
åter upp ett behandlingshem särskilt 
för kvinnor. 

Vi har hört nödropen ifrån kvinnor 
över hela landet, och vi upplever att vi 
måste gensvara på dom. 

Så, efter sommaren står det upprus-
tade lokaler och en professionell och 
erfaren personalgrupp redo att ta emot 
åtta kvinnor på heldygnsvård. 

Vi gläds och vi våndas och vi behö-
ver hjälp både i förbön och i form av 
ekonomiska bidrag.” 

’’ ”Vi har hört nöd-
ropen ifrån kvinnor 
över hela landet, 
och vi upplever att 
vi måste gensvara 
på dom.”

På LP-verksamhetens HVB-hem, Torpahemmet, kommer det att finnas 22 platser från och med hösten.

Vi l l  du veta mer om LP:s och Pingst  församlingsnätverk ”Ett  hem för dig”? Kontakta borje.dahlkvist@lp-verksamheten.se el ler r ichard.svensson@pingst.se 
Mer information f inns också på www.lp-verksamheten.se

F O T O :  E L I A S  G R U V B E R G E R
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Jag har vetat ända sedan jag var liten 
att jag skulle jobba med människor 
som har sociala problem. En annan 
högt prioriterad sak för mig är 
bönen. När det uppstår svåra situa-
tioner får jag stilla ner mig och få 
ro. Jag känner hela tiden att det här 
arbetet inte går att klara utan bön.

I 
Pingstkyrkan i Kumla träffar jag 
Ulrika, som varit hennes försam-
ling sedan hon var tretton, och 
som numera är hennes arbetsplats. 
I de här lokalerna bedrivs förutom 
allt annat som händer i en Pingst-
kyrka också ett stort socialt arbete. 

Ulrika är sedan något år tillbaka 
ansvarig för LP.

–  N Ä R  J A G  VA R  L I T E N  tog mina föräldrar 
sig an barn som behövde stöd för att 
det var stökigt hemma. Det har sedan 
dess varit en självklar inriktning för 
mig: säger Ulrika, och hon fortsätter. 
Jag trivdes egentligen bra med mitt 
tidigare jobb inom barnomsorgen. Det 
var roligt och det kändes som en viktig 
uppgift. Vi är familjehem för två barn 
och två biologiska barn har vuxit upp 
tillsammans med de familjehemspla-
cerade barnen. Jag var också engage-

rad i olika saker i församlingen. Mitt 
i allt detta växte en längtan fram som 
innebar att jag sa upp mig utan att veta 
vad som väntade. En period i bön och 
mer tid med familjen blev vad som 
formade framtiden. Så småningom 
öppnades dörren till detta med för-
samlingens sociala arbete. Sedan något 
år tillbaka leder jag detta.

U N D E R  M Å N G A Å R  höll LP till i ett 
villaområde en bit från kyrkan. Det 
var ganska trångt i den före detta pas-
torsbostaden men mycket värdefullt 
hände där. Efter en skadegörelse av lo-
kalerna blev det naturligt att flytta hela 
LP-arbetet till Pingstkyrkans lokaler. I 
samband med det kom jag in i arbetet 
och sättet att jobba förändrades en del 
men med fokus på samma människor. 

På måndagskvällarna serverar vi 
mat och har en andakt. Då kommer 
det många i olika åldrar och livssi-
tuationer. Vi hade inte fått plats med 
mer än hälften av dessa i de gamla 
lokalerna. På kvällstid kan också de 
som har en sysselsättning vara med. 
Medarbetare som har jobb på dagarna 
kan också engagera sig.

På onsdagsförmiddagarna har vi 
öppet med frukost och andakt. Då 

kommer de som inte har något att 
göra på dagarna. Medelåldern är lite 
högre och vi får finnas till för de som 
ofta har en tuff livssituation.

På fredagarna inbjuder vi till ”en 
stilla stund” Då är det fokus på samtal 
och bön. Vi finns helt enkelt till för 
att betjäna de som vill be och samtala 
med någon. 

U L R I K A S Ä G E R  AT T H O N  och hennes 
medarbetare drömmer om att kunna 
utveckla ett familjearbete. Vi har 
lärt känna en hel del familjer som vi 
försöker att odla relationerna med. 
Myndigheterna har uttryckt intresse 
av att tillsammans med oss möta 
behoven som både de och vi ser. Vi vet 
inte vad det kan bli av detta men vi vill 
gärna utvecklas för att ännu fler ska få 
hjälp och stöd.

– Jag leder bönearbetet i vår för-
samling och har en övertygelse om, 
utifrån mina egna erfarenheter, att 
bönen förändrat synen på mig själv, 
Gud och andra människor. Bönen har 
verklig påverkan på vardagen, och det 
skulle jag vilja berätta om för många, 
avslutar Ulrika. 

Ulrika Johansson är ansvarig för 
LP-arbetet i Pingstkyrkan Kumla.

”Bönen har  
påverkan på 
vardagen”
EFTER EN PERIOD I BÖN OCH MER TID MED FAMILJEN ÖPPNADES  
DÖRREN FÖR ULRIKA JOHANSSON TILL FÖRSAMLINGENS SOCIALA ARBETE 
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REGIONALA LP-DAGAR

JÄRNA

På LP-dagen i Järna som äntligen 
blev av efter att ha fått flyttas 
fram gång på gång under pandemin 
var det Gunilla Israelsson som höll 
i trådarna. I det välbesökta mötet 
nedverkade familjen Liljeros. Två 
av tre dalar av familjen sjunger 
tillsammans med Gunilla på bilden. 

FALUN

Från LP-kontakterna i Härjedalen och 
Dalarna kom ett glatt gäng till Falun 
för att vara med på en regiondag. 
Maria och Peter Blixt Kullander, längst 
till höger, var inbjudare och värdar. 
Här har vi gänget i solskenet utanför 
LP-stödboendet, som Centrumkyrkan 
ansvarar för, med Maria och Peter som 
föreståndare. Glädjande nyheter denna 
dag var att i Avesta har LP-kontakten 
omstartats, som vi skriver om på annan 
plats i denna tidning och i Mora kommer 
det att öppnas upp ett LP-arbete inom 
kort i Hope Dalarna.

STOCKHOLM, CITYKYRKAN

Pekka Liljeblom hälsar välkommen till en härlig LP-dag i centrala Stockholm. Närmare bestämt i det vackra caféet i Citykyrkan. Ett 70-tal personer kom, delade glädje, gemenskap 
och blev uppmuntrade av Semias Schenberg, Lili-Ann Karppinen med flera. 

www.skattepunkten.se
Tel: 031-711 20 70

Skattepunkten AB
Få ordning på  
allt som rör  

redovisning och skatt!

NYTT 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
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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
ROBERTSFORS  0934-200 84
SANDVIKEN 026–248880
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 .  072-403 10 11
ÖSTERSUND Tel.  070-670 35 10

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

Redaktion och medverkande i detta nr:
Börje Dahlkvist, Marielle Larsson, Semias Schen-

berg, Ola Karlman och Anders Hällzon.

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

Grafisk produktion: PW Design.
Annonser: Älska försäljning.

Tryck: V-TAB, juni 2022.
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LP-KONTAKTER:

BEHANDLINGSHEM:

STÖDBOENDEN:
LP-KÄLLAN STÖDBOENDE 
076-527 03 54
Vätt inge Gårdsväg 1,  135 40 Tyresö

ÖREBRO HOLMENS  
STÖDBOENDE 
070-792 54 17
Törngatan 1,  703 83 Örebro

DEBORAHUSET SYD  
STÖDBOENDE 
072-020 71 83
Huskvarna

SVEG STÖDBOENDE 
076-631 43 55 
Kyrkogatan 19, 842 32 Sveg 

SÄFFLE FLATEBYN  
070-568 00 62
Annevigatan 34, 661 31 Säff le

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 
0910-32904
Kolbacksvägen 1,  932 37 Ursviken

TIMRÅ STÖDBOENDE 
070-57 97 244
c/o Pingstkyrkan Köpmangatan 38, 
861 31 Timrå

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

LP-VERKSAMHETENS  
RIKSKONTOR

GUSTAVSLUNDSVÄGEN 18, BROMMA

 Postadress: Box 15144, 167 15 BROMMA
 Tel:   08-619 25 10 vx
 Mejl:  info@lp-verksamheten.se
 Hemsida: lp-verksamheten.se
  lp-grow.se
 Gåvobankgiro: 900-4896
 Swish: 9004896

www.jornestrand.se

STÖD OSS! 
DIN GÅVA BETYDER MYCKET FÖR LP-VERKSAMHETEN!

Swish: 9004896 
[Märk betalningen “LP-verksamheten”]

Gåvobankgiro: 900-4896
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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

Värnamovägen 2
VARBERG

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

Inlämning: 
Mån-Fre 8-16

Hämtning: 
Tel: 0340-67 66 63



R
ubriken är en strof hämtad ur en sång vi sjunger i 
vår kyrka ibland. 

När jag sjunger den sången tänker jag på 
berättelsen i Johannes 23, det handlar om Petrus 
och lärjungarna som hade varit ute och fiskat 
hela natten, utan att få en enda fisk.

I texten befinner vi oss i perioden mellan påsk 
och pingst, lärjungarna verkar uppskakade och förvirrade. 

J E S U S ,  S O M  K A L L A D E  dem vid namn, honom de valt att följa 
och lämna allt för, han var nu borta, han dog på ett kors 
framför deras ögon och på ryktesvägar fick de reda på att 
Jesus inte längre var kvar i graven, att han hade uppstått 
från de döda. Den uppståndne hade visat sig två gånger 
för dem, men de förstod inte att det var Jesus. Förvir-
ringen var stor hos lärjungarna. Det är i detta känslotill-
stånd som Petrus säger “jag ger mig ut och fiskar”, “nu går 
vi tillbaka till det gamla”, nu är det som vanligt igen”. Han 
får med sig de andra lärjungarna. De ger sig ut och fiskar. 
Men, den natten fick de ingen fisk.

Just i det läget när det varken känns bra eller fungerar 
särskilt bra för lärjungarna, står Jesus där på stranden 
och frågar: Hur är det? Har ni något att äta? Eftersom 
lärjungarna fortfarande var ute till sjöss, ca 100 meter från 
land, behövde Jesus ropa till dem. Jesus var ivrig, han ville 
att de på väg in mot land skulle förstå vem han var och att 
han står framför dem livs levande. Tidigt på morgonen 
står Jesus där i deras natt och lyser med sin närvaro. Han 
står där och säger, det är lugnt, jag är med er. Ända sedan 
skapelsens morgon har solen gått upp varje morgon, 
mörker blir till ljus.

D E T TA K A N  FÅ VA R A  en påminnelse för oss, att på samma 
sätt som solen går upp varje morgon så vill Jesus lysa med 
sin nåd och kärlek över oss. 

Klagovisorna i bibeln säger: ”Herrens nåd är inte slut, 
hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny 
– stor är din trofasthet”.

Som solen går upp!

SEMIAS
SCHENBERG 
Verksamhetsledare
LP-verksamheten
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