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 LP-kontakten i Tyresö    April 
 

Vi har just välkomnat våren med brasor och fyrverkerier, och upplever en underbar tid i vår sköna natur. 
Vi möter ljusare tider.....  Tyvärr är det inte något vi kan säga när vi betraktar alkoholkonsumtionen i vårt 
land. Det dricks mer alkohol idag per person än vad vi som svenskar gjort på hundra år. Här ser vi ingen 
ljusning och vi har tydligen ingenting lärt. Nu vet vi att man inte dricker på grund av okunskap, utan för 
att få en stunds glädje och fly bort ifrån problemen. Vi har trots vårt välfärdssamhälle inte lyckats med 
att  bygga bort relationsproblem, otillräcklighet och ensamhet.  

Öppet Hus har pågått alla helgfria vardagar, måndag, tisdag samt torsdag och fredag mellan 9 och 12. 
Det har inte varit någon stor tillströmning utan endast sporadiska besök av  den målgrupp som vi har. 
Dock har  vi haft en hel del besök av andra som vi också tror det har betydelse för att få sitta ner och 
samtala. Dessutom är vårt mål inte att ha en öppen värmestuga för ett stort antal människor, utan få 
satsa på dem som vi lyckas motivera till en förändring av sitt liv.  

Öppet Hus skall just vara till för dem som önskar en skyddad alkoholfri miljö att mötas för gemenskap, 
samtal stöd i att reda ut olika problem m.m.  

Kontaktmötena på onsdagskvällarna är fortfarande stommen i vår verksamhet dit många kommer för 
att få lyssna till hur andra blivit fria från missbruk och sjunga med i dom kristna sångerna. 

Pärleporten är en  samling som hålls på måndagar med samtal kring livsfrågor för dem som har eller 
har haft missbruk eller deras anhöriga. Det har inte varit några stora samlingar, men för dem som har 
kommit har de upplevts som mycket värdefulla .  

Arbetsträning har skett genom att några deltagit i hämtning och utkörning av varor från Second 
Handbutiken. Dessutom har ett par av våra vänner sysslat med  andra mindre göromål. 

LP Stockholm samarbetar med LP-riks som driver behandlingshem på kristen grund. På ett av dessa 
hem har vi nu två av våra vänner från Tyresö som vi håller kontakt med. 

• Personal. Göran Skoog är  f.n. anställd som ansvarig för LP-kontakten. Tillsammans med Sven 
Levin och ett antal andra frivilliga medarbetare fungerar arbetet i dagsläget bra. Förberedelser pågår 
för lösa personalsituationen till hösten. Vi arbetar nu med en lösning som kommer att innebära att 
LP-kontakterna i Haninge och Tyresö delar på en kontaktansvarig. Förberedelser görs också för att 
lösa det övriga personalbehovet. 

• En LP-ung satsning i skola är planerad och bokad till vecka 46 i höst. Då får vi hjälp av Håkan Axell 
och en grupp ungdomar, och vi kommer att erbjuda skolans högstadium och gymnasium besök och 
antidrog-information. På lördagen kommer det att bli en drogfri konsert med inriktning mot ungdomar. 

 

Statestik för januari t.om. april: Antal besök på kontaktmötena:  348 
    Antal besök på Öppet Hus       : 131 
 
Du som vill stödja vår verksamhet på LP-kontakten i Tyresö ekonomiskt kan sätta in pengar på 
Pingstkyrkan i Tyresö Pgnr: 84 19 22-8 och ange “LP-kontakten“, eller också sätta in dem på LP 
Stockholms postgiro 15 50 96-1.     
 
 
 
Våra öppettider: Månd., tisd., torsd. och fredag kl. 9-12. Kontaktmöte Onsdagar kl. 19.00. 
Telefonnummer till LP-kontakten Tyresö: 08-712 90 12 
 
Tyresö den  maj  2002 

Göran Skoog 
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