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År 2008 har varit ett intensivt år med många
förändringar, men med många intressanta och
berikande möten med människor som lever i
samhällets utkanter och känner sig marginaliserade.
Lp-konfektyr med den omtyckta choklad-tillverkningen lades ner i början av året, då vi inte
hade några arbetstränande som kunde gå in i
arbetet. Chokladfabriken sändes vidare inom
LP till Karlskoga, där den under året monterats
upp för fortsatt verksamhet. Under åren hade vi
hunnit få en bra kundkrets som hörde av sig
och saknade chokladen. Men som vi hoppas
snart kan få leveranser från Karlskoga.
Arbetsträningen
Vår verksamhet har även under detta år haft
sitt starkaste ekonomiska stöd från Pingstkyrkans Second Hand i Tyresö, där vi också
varit med i arbetet med leveranser och hämtningar av möbler och även sopkörningar. Ett
stort antal cyklar som vi fått från olika håll har
reparerats och iordningställts för försäljning.
Även vår vävstuga har varit igång och de
mattor som producerats där har även de sålts
via Second Hand.

Det är varje morgon lika spännande att tillsammans få läsa ur Bibeln och ställa sig frågan
vad den har att säga till oss. Här kan alla vara
med i samtalet och inga frågor är fel. Morgonsamlingen är starten på dagen innan arbetsträning eller samtal och telefonkontakter tar vid.
Fältarbetet är också viktigt då kontakter knyts
med människor som rör sig i centrum eller dess
omgivningar. Vi har även deltagit i ett fältarbete vid Medborgarplatsen på fredagskvällar.
Under hösten har vi varit med och stöttat en ny
satsning i Vallakyrkan i Handen, som inneburit
öppet hus verksamhet och fältvandringar i
Haninge Centrum.
Kontaktverksamheten har inte haft så många
besökare, men en del kommer upp bara för att
få sitta ner och prata eller uppleva en stunds
gemenskap. En del har behov av att få låna
telefon eller samtala.
Kontaktmötena hölls under våren på
söndagskvällar i Pingstkyrkans serveringsvåning, men under hösten har vi satsat på att
ordna skjuts på torsdagskvällar till LP-city´s
möten. Detta för att vara med och göra en
storsatsning på dessa möten centralt.

LP-verksamheten är en del av Tyresö Pingstkyrkas sociala arbete som utförs genom verksamheten vid
Masten. LP- och Second Hand-verksamheten lever nära varandra och delar visionen om att vara ett aktivitetshus för alla människor. Därför ser vi med tacksamhet på samarbetet med kommunens verksamheter som
TYDA och samhällstjänsten för ungdomar. Just nu håller vi på att förbereda ett samarbete med Hästskons
Boendeenhet och Rehab.
På Masten LP center finns Göran Skoog som verksamhetsansvarig och Krister Voutilainen tillsammans med
Britt-Marie Levin, Pia Stening och Seija Åkerlund är personal med olika uppgifter. Med i arbetet finns också
Johanna Ibbing, som är huvudansvarig för Second Hand-verksamheten. Utöver dessa finns ytterligare
frivilligarbetare som är med i arbetet och stöttar.
Lite statistik för 2008:

Besök på kontakten:
150
Arbetsträningspass: (à 2-4tim.) 520

13 personer har deltagit under året i arbetsträningen kortare eller längre tid. Några under större delen av året.
Ekonomi: Vi är tacksamma för alla de som under året givit stöd till verksamheten vilket har skett i form av
gåvor, kollekter, minnesgåvor vid begravningar, sponsorintäkter samt bidrag från Tyresö kommun. Det
största ekonomiska stödet kommer dock från Pingstkyrkans Second Hand. Masten LP Center omsatte ca
850.000:- kr under 2008.

Tack för ditt stöd till vårt arbete!

Vi har sett hoppet tändas i människors ögon!!

