
ETT VIKTIGT STEG MOT ETT 
FÖRVANDLAT SVERIGE...

10 nya hem i Sverige för människor i nöd!
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”Ett miljöombyte är många gånger 
fundamentalt och livsviktigt.”
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Jag vet hur det är att vara på botten. Jag vet hur det känns att förlora allt. Jag 
har hört den förtvivlade gråten från alla de som älskar mig. Jag har sett rädslan 
i min mammas ögon. Jag har känt den förödande smärtan och skammen när 
man misslyckas med att ta hand om sina egna barn. Jag har levt med vetskapen 
om att jag svikit allt och alla gång på gång. Jag har suttit i karantän, i misären 
och sett livet rinna iväg genom mina smutsiga fingrar. Flykten förvandlades till 
ett moment 22-fängelse av alkohol och droger. Jag kan detta helvete in och ut.

MEN IDAG HAR JAG FÅTT ETT HELT NYTT LIV.
Idag hör jag skratten från mina barn på morgonen. Idag ser jag lättnaden och 
stoltheten i min familjs ögon. Jag känner glädjen och friheten pulsera i hela min 
tillvaro. Mitt liv är idag fullt av hopp och kärlek.

Men vägen dit var långt ifrån spikrak. Min tro på Jesus har gett kraft att resa 
mig upp. Gemenskapen i kyrkan var de kryckor som bar mig stapplande framåt 
på den brokiga vägen till upprättelse. Kyrkan gav de vapen jag behövde för att 
kämpa mot mitt missbruk.

”MER ÄN ALLT SOM SKA BEVARAS, BEVARA DITT HJÄRTA, 
FÖR DÄRIFRÅN UTGÅR LIVET.”

Ordspråksboken 4:23

Men om hjärtat blivit krossat av åratal av mörker så räcker ofta inte viljestyrkan 
att förändras särskilt långt. Det är en livslång process att bli hel. Många 
destruktiva tankebyggnader behöver rivas. Och mycket gammalt skräp behöver 
kastas ut. Ett miljöombyte är många gånger fundamentalt och livsviktigt.
Liksom allt lära dig att förlåta och älska sig själv.

Därför tror vi att Barmhärtighetens Hus ska fungera som ett hem inbäddat av 
Guds kärlek, nåd och hopp. Kompatibelt med kompetent personal, stöd och tid 
att ta itu med de allra svåraste situationerna i livet. Men också en vacker plats 
med  genuin kärlek och tro på människors förvandling. En plats där människor 
och familjer upprättas och helas och där man inte bara släpps lös efter 
vårdvistelsen utan blir buren likt ett älskat barn fram till den dagen man är redo 
att själv vandra fram på det nya livets väg.

Det finns inga hopplösa fall.

Det finns hopp.

EN VACKER PLATS MED 
GENUIN KÄRLEK OCH TRO PÅ 
MÄNNISKORS FÖRVANDLING
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MISSBRUKET KOSTAR DET SVENSKA SAMHÄLLET

150 MILJARDER KRONOR 

ca70%  
av alla inom kriminalvården 
har missbruksproblem

20%  
någon gång under 
uppväxten haft 
minst en förälder 
med alkoholproblem

ca80% 
gärningsmän vid misshandel 
är påverkade av alkhol och 
droger

Källa: CAN RAPPORT 185; Bättre insatser vid missbruk och beroende SOU 2011:35; ;  ;     www.can.se/fakta/alkohol

ca300.OOO  
personer mellan 17-84 år fyllde 
kriterierna för beroende enligt 
tidigare systemet DSM-4 (2017)
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Vänner

Samhället

Familj Arbete Vänner

Samhället

Familj Arbete

OMGIVNINGEN PÅVERKAS STORT

VID ETT MISSBRUK 

Det är inte bara missbrukaren som drabbas av de 
negativa konsekvenserna som följer i spåren av ett 
beroende. Även familjemedlemmar, anhöriga och 
vänner drabbas, liksom skola och arbetsplatser. 
Barn till föräldrar med missbruk upplever ofta 
kaos, kriser, förtvivlan, hopplöshet och svek.
Familjer där missbruk förekommer drabbas i 
högre grad även av ekonomiska problem, våld och 
fysiska övergrepp.
Att komma ut ur ett missbruk innebär nya 
möjligheter att ta ansvar för sitt liv och sina 

anhöriga vilket i sin tur skapar trygghet och 
harmoni i nära relationer. Förutsättningarna för att 
sköta ett arbete och försörja sig ökar betydligt, 
vilket ger positiva ekonomiska effekter både för 
enskilda individer, hushåll och för samhället i stort. 
När människor bryter sig ut ur missbrukets onda 
cirkel reducerarrisken för brottslighet och övriga 
samhällskostnader minskar dessutom.

Förvandling
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Det finns många människor runt om i världen som 
genom sin tro på Jesus har fått ett nytt liv, och i sin 
tur har förändrat ett helt samhälle.
Sverige under 1800-talet präglades av 
andligt, moraliskt och socialt mörker. Det 
utbredda alkoholmissbruket var ett gigantiskt 
folkhälsoproblem, med destruktiva följder som 
våldsbrott, fattigdom, självmord och social misär. 
Det var så illa att barnen frös ihjäl vintertid när 
alkoholpåverkade föräldrar föll i oredlig, djup sömn 
framför den slocknande brasan.
I mitten av 1800-talet upplevde Sverige ett 
andligt uppvaknande där folkväckelsen berörde 
hundratusentals människor som reste sig ur 
fattigdom, misär och alkoholmissbruk. Ingen del av 
Sverige lämnades oberörd och alla samhällsklasser 

påverkades. Nykterhet och skötsamhet i spåren av 
detta uppvaknande banade väg för ökad välfärd, 
ansvarstagande och demokratisering.
Idag ser vi exempel som El Salvador, ett av 
världens våldsammaste länder med över 60 000 
gängmedlemmar, där gängkriminaliten minskar 
på grund av att en efter en hittar en tro på Jesus. 
Förra årets SVT-avsnitt från “Korrespondenterna” 
skildrar bland annat ett besök på fängelset Penal 
San Fransicso Gotera där alla 1600 fångar blivit 
frälsta. “Min framtid består i att förändra mitt liv 
och bygga upp det jag har förstört. Jag vill arbeta 
och berätta för ungdomar att gänglivet inte är bra” 
sade Douglas Alberto García som sammanlagt blev 
dömd till 42 år i fängelse för mord, vapeninnehav 
och gängledarskap.

VI VILL SE  
FÖRVANDLADE LIV

Foto: SVT
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Nutida exempel på förvandlade liv i Sverige är 
bland annat Linn Lindeman, som efter flera års 
misär, tio dödliga överdoser och otaliga resor till 
psykakuten hittade Gud och idag är fri. Våren 
2017, när Linn var några hundra meter från den 
tågräls hon hade bestämt sig hoppa framför, blev 
hon avbruten av ett torgmöte där hon fick höra 
om Jesus. Med tanken av att hon inte hade något 
att förlora bad hon en bön och återberättar att 
“från den dagen fylldes tomrummet som jag hade 
levt med hela mitt liv, på riktigt. Det fylldes med 
ljus. Ångesten, oron och det mörka hålet inom 
mig läktes och försvann.” Idag är Linn gift, har en 
liten dotter och tre bonusbarn samt arbetar som 
elevassistent på en skola i Sävsjö. Hon beskriver sig 
själv som “fullständigt fri och lever ett liv jag aldrig 
kunnat drömma om”.

Ytterligare ett exempel är Samuel Johansson, som 
bekriver sin resa från missbruk till frihet så här: 
”Den 25 mars 2019 hörde jag en präst läsa högt ur 
”Bara ljuset kan besegra mörkret” på Ria. Jag fick 
med mig ett ex av boken till källaren jag flytt till för 
att ha någonstans att bo, komma undan samhället 
och få missbruka ifred. 
Boken väckte någonting i mig. Jag fylldes av 
hopp att det fanns möjlighet för mig att ta mig 
an livet. Fyra dagar senare klev jag in på ett 
behandlingshem och bad om hjälp. Och det 
märkliga är att jag inte hade någon abstinens efter 
droger. 
Idag sprider jag evangeliet. Jag lever varje dag med 
Gud. Jag är fri och har ett liv som är fantastiskt. 
Jag tackar Jesus för det. Han har förvandlat mitt 
hjärta av sten till kött och den frid jag har drabbats 
av är den underbaraste glädjen.”

”Bara ljuset kan 
besegra mörkret”

Foto: Simon Wester

”Det fylldes med ljus. 
Ångesten, oron och det 
mörka hålet inom mig 
läktes och försvann”

Foto: Rickard L Eriksson

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. 
Jag ger er inte det som världen ger. 

Känn ingen oro och tappa inte modet.

Johannesevangeliet 14:27
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Vi har en vision att starta 10 hem runt om i 
Sverige. De kommer att bli uppbyggda på 
följande sätt:

AKTIEBOLAG
Sverige delas in i fem regioner där varje region 
kommer starta ett aktiebolag med uppgift 
att starta två hem var. Aktiebolagen kommer 
utgå från föreningen Heart of Evangelism, 
men vara självständiga ekonomiskt och ha en 
uppstartssträcka på 3 år där vi kommer starta 
ideellt.
Första hemmet är köpt och är beläget i Östervåla, 
men planen framöver är att i första hand hyra 
fastigheter. Detta är ett sätt att förhindra en 
situation där vi står med många fastigheter och 
stora drift-kostnader.  

VÅR VISION:

10 HEM I 5 
REGIONER
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Bolag 1
Region 1

Bolag 2
Region 2

Bolag 3
Region 3

Behandlingshem

Rehabstyrelse

Behandlingshem Behandlingshem

Bolag 4
Region 4

Behandlingshem

Bolag 5
Region 5

Behandlingshem

HEM
Varje hem ska erbjuda behandlingsvård på kristen 
grund där personen ska få stöd i tre år. Första 
året erbjuds personen att bo på hemmet och vara 
omsluten av omsorg 24 timmar om dygnet. Andra 
och tredje året kommer personen att få hjälp och 
resurser till att bli en del av samhället genom att 
komma in i arbete, börja studera, få nytt boende 
och känna gemenskap. Målet är att få personen 
från en destruktiv miljö, till en konstruktiv miljö. 
Från en trasig familj, till en hel familj. Från ett tomt 
liv, till ett fullt liv.

KYRKOR
Varje hem ska ansluta sig i nära samarbete med 
ett antal församlingar för stöd och hjälp från 
kyrkornas civilsamhälle. Eftersom miljön och 
kulturen på en plats är lika viktig som byggnaden 
så ser vi ett stort utrymme för pensionärer som 
kan fungera som miljö-skapare på varje hem. 
Församlingarna har även till uppgift att ta fram en 

lokal arbetsgrupp som tillsammans kan ta fram 
finansiering som kan fungera i deras kontext.

ARBETSGRUPPER
Den lokala arbetsgruppen kommer att bestå 
av personer som har företagsanda samt 
djupa rötter i lokalsamhället och näringslivet 
som bidrar med innovativa projektideer och 
verksamheter. Dessa intiativ kan fungera som 
både ett ekonomiskt stöd till behandlingshemmen 
samt möjliggöra arbetsträning och potentiella 
arbeten för dem som behöver. Exempel på detta 
skulle kunna vara Second Hand butiker, basarer 
eller trädgårdarbeten. Allt detta kommer ske i 
samförstånd med ledningen för de lokala kyrkorna. 

Varje stad är unik och varje församling är unik så 
det kommer behövas en finkänslighet.
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””Från första gången jag fick 
höra Sebbes vision om att 

starta hem med omsorg och 
stöd visste jag att jag ville 

vara med. Alltför många unga 
människor lever i missbruk 

och psykiskt lidande och ropar 
efter hjälp. Tiden är här då vi 
inte bara kan höra utan också 
måste göra något. Det finns 

många människor med hjärtan 
att hjälpa - låt oss tillsammans 
förverkliga Barmhärtighetens 
Hus - ett hem där liv ska bli 

förvandlade och människor få 
ett hopp och en framtid.” 

Barmhärtighetens Hus är ett hem främst för kvinnor som 
har ett missbruk och på grund av ett destruktivt beteende 
riskerar förstöra möjligheterna till ett värdigt liv.
Boendet har i nuläget 12 platser och i planeringen finns 
även möjligheter till utslussningsplatser.
Syftet är att den som bor på Barmhärtighetens Hus ska 
få ett ökad självvärde och stöd till hållbar nykterhet och 
drogfrihet. De ska hjälpas med att fungera i vardagen till 
ett självständigt liv. Det kan innebära studier, arbete, sunda 
relationer, intressen och nya sociala nätverk.
Vi önskar ha ett holistiskt och förebyggande förhållningsätt 
där vi fokuserar på friskvård för hela människan; ande, själ 
och kropp.
Vi har kvalifiserad och utbildad personal i KBT, MI och 
teologi samt hälso- och träningscoach.

STÖD TILL HÅLLBAR 
NYKTERHET OCH 
DROGFRIHET

Verksamhetschef
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”Att tillsammans med Heart of evangelism få 
etablera, bygga och driva Barmhärtighetens hus 
är Guds nåd och en  stor välsignelse. Vi ber och 
tror att detta ska bli ett hem som med Guds 
kärlek upprättar de sargade och får bli en plats 
av hopp för många unga kvinnor.” 

”Att satsa på att hjälpa andra är en god 
investering. Guds välsignelser har ingen 
begränsning.”

”Hela våra liv har handlat om att hjälpa 
människor med olika svårigheter komma på 
den rätta vägen. Om det är något vi vet, så är 
det att människorna där  ute behöver ett hem 
som Barmhärtighetens Hus. Därför ser vi detta 
som ett bönesvar då det inte finns ett hem för 
brustna kvinnor idag. Vi är så tacksam till Gud!” 

Bosse & Stella Ahlvin

”Barmhärtighetens Hus vill vara ett hem och 
en hjälp för kvinnor i utsatta situationer. Vi vill 
förmedla kärlek och ge hopp för en ny framtid 
för den som hamnat i hopplöshet.”
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BUDGET FÖR:

BARMHÄRTIGHETENS HUS 
ÖSTERVÅLA 

Förutsättningarna (Budget 12 månader löpande)

Fastighetslån 4 000 000 kr

Ränta 3 %

Socionom / behandl ass 1 st

Behandlings assistent 2,5 st

Behandlings pedagog 0 st

Avd förest 1 st

Antal platser: 12

Täckning per månad 0,68

Antal anställda 4,5

Barmhärtighetens Hus är ett hem främst för kvinnor som har ett 
missbruk och tillsammans med ett destruktivt beteende riskerar förstöra 
möjligheterna till ett värdigt liv. 
Boendet har i nuläget 12 platser och i planeringen finns även möjligheter till 
utslussningsplatser.
Syftet är att den som bor på Barmhärtighetens Hus ska få ökad självvärde 
och stöd till hållbar nykterhet och drogfrihet. De ska hjälpas med att fungera 
i vardagen till ett självständigt liv. Det kan innebära studier, arbete, sunda 
relationer, intressen och nya sociala nätverk.
Vi önskar ha ett holistiskt och salugent förhållningsätt där vi fokuserar på 
friskvård för hela människan; ande, själ och kropp.
Vi har kvalifiserad och utbildad personal i KBT, MI och teologi samt hälso- 
och träningscoach.

Kostnader 12 mån

Inackorderingskostn 297 000

Fastighet o lokalkostnader

Avskrivning och ränta 105 000

El, värme, sophämtning, underhåll 360 000

Inventarier och förbruknings 
material 120 000

Administration 180 000

Personalkostnader

Löner 2 691 000

Tot kostnader 3 923 000 kr
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Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. För vissa känns det kanske 
övermäktigt att initiera en vision som innebär tio ny hem i ett samhälle som 
nedmonterar sådana verksamheter i hög fart. Men vilket är alternativet? 
Statistiken talar sitt tydliga språk. Familjer krossas, många mammor gråter och 
riktiga människor med riktiga liv dör. Missbrukets tentakler har letat sig in i alla 
samhällsklasser och åldersgrupper. Det är baksidan av statistiken. Nöden är så 
stor och därför behövs stora visioner. Tio hem är bara en droppe i det hav av 
åtgärder som behöver göras.

När föreställningen breder ut sig att det är statens ansvar att hantera alla 
samhällsproblem och att ta hand om människor i nöd, är det lätt att tänka att 
vi själva inte ha något ansvar. Men för alla som följer samhällsutvecklingen är 
det väldigt tydligt att det offentliga inte klarar av den uppgiften själv. Därför 
behöver vi alla hjälpa till. Om vi ska sitta och vänta på att myndigheterna ska 
lösa problematiken så kommer vi inte att se en förändring.

Vi tror att samhället gör så gott de kan, men vi tror att personlig solidaritet, 
medmänsklighet och kärlek talar ett språk som resulterar i förvandlade liv. 
Kärlek är inte bara ord men även handlingar. Ensamma klarar vi aldrig av att 
genomföra denna vision, men med Guds hjälp och ditt engagemang kan vi ro 
detta i hamn. Vi behöver alla hjälpa till, vi behöver alla göra någonting och vi 
behöver göra det nu.

KÄRLEK TALAR ETT 
SPRÅK SOM RESULTERAR I 
FÖRVANDLADE LIV



heartofevangelism.com

Vill du stötta projektet? 
 

Konktakta: Jan Lund 
Telefon: 0705-83 17 00

E-post: jan@heartofevangelism.com


