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Hösten 2002 

LP-kontakten i nya lokaler 
Sedan mitten av september har LP-kontakten i Tyresö flyttat in i nya lokaler. Vi har fått möjlighet att hyra 
lokaler en trappa upp i samma hus där Lettlandshjälpens Second Hand ligger och där vi fram till dess 
hållit till. Vi har där fått ljusare och mera ändamålsenliga lokaler med samlingssal och kaféavdelning 
samt gemenskapsutrymmen. Där finns också kontor och lokaler för arbetsträning. 
 

Ny föreståndare för LP-kontakten 
 
Under augusti månad hade vi glädjen att hälsa en efterträdare till 
Göran Skoog välkommen som ny LP-föreståndare i Tyresö. Det är 
Elisabeth ”Bettan” Södergren, som närmast kommer från en tjänst 
på Lillvik, LP´s behandlingshem i Småland för kvinnor.  
Bettan har själv levt i ett tungt drogmissbruk, men genom mångas 
hjälp och mötet med evangeliet om Jesus Kristus fått uppleva 
befrielse ur sitt drogmissbruk. Nu vill hon satsa sitt liv för att hjälpa 
andra till ett upprättat och meningsfullt liv. 
Hon har också tidigare arbetet med antidroginformation i skolorna 
och detta kommer hon att erbjuda skolorna i Tyresö. 
 
Till sin hjälp har hon Sven Levin som nu ett antal år arbetet med att 
nå och hjälpa missbrukare och de som har det svårt. I Öppet Hus-
verksamheten arbetar även Seija Åkerlund tillsammans med 
Bettan. Dessutom finns en hel rad av medarbetare som på olika 
sätt är med och hjälper till i verksamheten. 
 

LP – missbrukarvård på kristen grund 
LP-verksamheten finns över hela landet med både vårdhem och kontaktverksamhet. I vår 
kontaktverksamhet vill vi möta människor i sin vardag på fältet och motivera till ett förändrat liv. Vi 
vänder oss då särskilt till de som har missbruksproblem av olika slag, kanske först och främst alkohol- 
och narkotikamissbruk. Den kristna människosynen om allas lika värde är grundläggande i vårt arbete. 
Alla har en framtid och ett hopp och alla är värdefulla och värda att visas kärlek. 
 

Du är välkommen att ta kontakt 
Om du själv har missbruksproblem eller någon till dig närstående så är du välkommen att ta kontakt 
med oss. För att finnas till hands för dem som vill komma ifrån sitt missbruk har vi Öppet Hus fyra dagar 
i vecka dit man kan komma för att samtala och koppla av och ta en fika tillsammans med oss. På 
onsdagskvällar är det kontaktmöten då vi sjunger tillsammans och lyssnar till människor som berättar 
om hur de upplevt befrielse ur missbruk. Här läser vi bibeln och hjälper varandra att förstå vad Gud vill 
med våra liv.   
Våra öppettider: Månd., tisd., torsd. och fredag kl. 9-12. Kontaktmöte Onsdagar kl. 19.00. 
Telefonnummer till LP-kontakten Tyresö: 08-712 90 12 
Vår besöksadress är : Bollmora gårdsväg 8 Tyresö 
 
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.     
 

Elisabeth ”Bettan” Södergren, 
ny kontaktföreståndare. 
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