
 BEROENDEVÅRD 

LP-arbetet är beroendevård på kristen 
grund som drivs av pingstförsamlingarna i 
Eskilstuna, Torshälla och Ärla med stöd av 
Eskilstuna kommun, pingstförsamlingens 
Second Hand och LP-verksamhetens 
riksförening. 

I verksamheten ingår: 

! Fältarbete 

! Utdelning av matkassar 

! Samtal enskilt och i grupp 

! Kontaktverksamhet 

Filadelfia Torshälla 

 

KONTAKTUPPGIFTER 

Så kan DU bidra! 
Bli månadsgivare! 

VI BEHÖVER 200 PERSONER  

SOM GER 100:- VARJE MÅNAD 

Behovet är 20 000:- per månad för att 

kunna utveckla LP Eskilstuna! 

 

Autogiro  

Registrera en stående överföring  
varje månad till konto 

6602 385 954 948 
 

Swish 

123 337 87 42 
 

Bankgiro  

5208-2211 

Smedjegatan 23, 63220 Eskilstuna 
lp@pingsteskilstuna.se 

Kontakt: Marita Takala 070 – 417 68 14 
 

ÖPPETTIDER: 
ESKILSTUNA 

 

 
TORSHÄLLA 

 



 

 

.FÖRVANDLADE LIV GENOM LP! 

1

2005 är Marita på semester i Aruba 
med en vän som hade vunnit mycket 
pengar. 
Hon var trött och sliten efter ett 

mångårigt missbruk. Där och då visste 
hon inte att om ca två år skulle hon ha förlorat allt, sina barn, 
sitt hus och sin hund, för att sedan leva som hemlös i total 
misär i Eskilstuna. 
Där kunde hennes liv ha slutat för så illa var det med 
missbruket, hemlösheten, hopplösheten, otryggheten och det 
planlösa vandrandet. Mitt i allt detta besökte hon ofta 
Kontakten på Café Lyktan och fick värme, hjälp och 
gemenskap. Hon lyssnade på sångerna och vittnesbörden om 
hur Jesus förvandlade människoliv. I hennes hjärta tändes en 
längtan och ett hopp om ett nyktert liv. Med hennes egna 
ord: ”…så mötte jag Gud och i samma veva fick jag sex 
månaders tvångsvård. Gud och tvångsvård räddade mitt liv. 
Jag var tvungen att förlora allt och möta min botten för att 
vilja kämpa för ett värdigt liv! Nu är jag inne på mitt nionde år 
som nykter och drogfri. Det finns inga hopplösa fall”! 

2

Leifs missbruk startade i barndomen, när han växte upp i en 
missbrukarfamilj. Senare rymde han till sjöss och arbetade 
som sjöman. Men lika lite som en panter kan springa ifrån 
sina prickar, kunde Leif fly sitt missbruk. 
Missbruket accelererade, och han hamnade i olika gäng som 
gjorde brott. Leif var hemlös under många år, när missbruket hade 
tagit över hans liv. Han drev på gatorna med andra i samma situation och hamnade på 
sjukhus, många gånger i mycket dåligt skick. Leif var på många behandlingshem, och 
togs in på tvångsvård, men inget hjälpte. 
1986 hade han druckit åtta månader i sträck sju dagar i veckan och han var totalt 
slutkörd. En dag orkade han inte följa efter sina kompisar, så han lade sig på LP-husets 
trappa. Personalen lyfte in honom och hjälpte honom med omvårdnad. Under cafémötet 
på kvällen frågade man vem som ville ta emot frälsningens gåva. Efter en inre kamp gick 
Leif fram och mötte Jesus, och detta möte förvandlade hans liv. Vid 42 års ålder blev 
han fri från missbruket. 
Leif berättar om det förvandlade livet: ”Poliser stannade ofta och frågade mig om det 
verkligen var sant att jag hade blivit frälst. Min socialsekreterare, som verkligen försökt 
hjälpa mig under missbruket, tog mig med i olika sammanhang och lät mig berätta om 
mitt missbrukarliv och min förvandling. Nu har jag varit drogfri i trettiotvå år. Det finns 
inga hopplösa fall. Varje människa är unik och värdefull.” 

LP i Eskilstuna 
LP-arbetet startades på 50-talet av Erik Edin, när han efter ett hårt missbrukarliv fick en stark gudsupplevelse som förändrade hans liv. Kristi kärlek, 
som hade tänts i hans hjärta, fick honom att vilja göra något för dem som hamnat i missbruk. Tillsammans med Lewi Pethrus startade han LP-
verksamheten. Under 80-talet började man ett arbete i Eskilstuna.  

I dagsläget består arbetet av LP-kontakten på Café Lyktan. Den kristna människosynen, med allas lika värde, är centrum och ledstjärna i arbetet. Caféet är öppet 
måndag-fredag 9-11 och 13-15. Hit kan man komma för att få fika och gemenskap. Personalen och volontärer hjälper besökarna med myndighetskontakter och med 
olika praktiska problem. Sång, musik och livsberättelser om förvandlade liv är en naturlig del av caféverksamheten. På onsdagar klockan 18.30 har man ett cafémöte 
med vittnesbörd, predikan från Guds ord, bön och varm gemenskap runt kaffebordet. 
Förvandlade liv till ande, kropp och själ i mötet med Jesus, är syftet och uppdraget för LP. Varje människa är unik och människovärdet är okränkbart. 

 


