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I detta nummer får vi del av Curt Karlssons 
summering av PHVs historia. Åsa 
Kristensson berättar om sitt möte med 
funktionshinder på en kurs med PHV. 
Emma Åverling skriver om en nyutkommen 
bok.  
 
Vi tror att varje människa har något unikt att 
bidra med!  
 
Jonas Karlsson, handikappkonsulent 
 

En tillbakablick med 
framtidstro 
 

Det är mars och året är 1980! 
Viebäcksskolan (som senare blev Viebäcks 
folkhögskola) söker hitta former för den nye 
huvudmannen – pingstförsamlingarna - 
genom Stiftelsen Pingstförsamlingarnas 
Kurs- och Skolverksamhet (Pingstskolorna). 
Samtidigt förbereder PU 
(Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete) en 
flyttning från Stockholm till Viebäck för att 
samordnas med fritidsledarutbildningen. 
Dessa båda händelser sammanfaller. Jag får 
en uppmaning som handläggare för PU att 
söka forma en utbildningsdag kring frågor 
om ledarskap, föräldraskap och handikapp. 
Vi genomför utbildningsdagen och får 
många positiva gensvar. Samma sommar 
(1980) frågar några föräldrar varför det i 
pingstförsamlingarnas regi inte finns några 
läger för familjer med barn och ungdomar 
med funktionshinder. Genom samordningen 
och samarbete är det nära till beslut! 
Sommaren 1981 genomförs det första 
gemenskapslägret. Därmed är 
lägerverksamheten igång. Många kontakter 
skapas och lägren utvecklas sommar efter 
sommar. Behovet av samordning blir allt 
tydligare. De första tankarna att bilda PHV 
väcks 1988 och blir verklighet något år 
senare. 
 

En annan händelse som får stor betydelse för 
handikapparbetet är Nyhemsveckan 1991. 
Pingstskolorna får möjlighet till en offerinsamling. 
Man meddelar i samband med offerinformationen 
att om det blir tillräckligt stort offer från 
församlingar och enskilda kommer en tjänst att 
inrättas som handikappkonsulent. Gensvaret är 
tydligt. 1992 inrättas denna tjänst. Jag blir 
erbjuden detta uppdrag och är engagerad som 
handikappkonsulent åren 1992 till 2004. 
 
När jag tänker tillbaka är det många upplevelser 
som passerar. En händelse dyker upp: Vi är i en 
kyrka i Mellansverige. Flertalet av dem som är 
med har någon form av funktionsnedsättning. I 
min medverkan uttrycker jag något om att i 
hjärtat säga ”Jag är värdefull”. Så hör jag den unga 
flickan längst fram viska ”Jag är värdefull”. Fler 
börjar forma samma budskap. Till slut fylls hela 
kyrksalen av detta budskap. Den unga flickan kan 
utåt betraktas som en person med 
utvecklingsstörning. Men för mig blir hon något 
helt annat. Hon blir en röst för många som 
behöver upptäcka sitt värde som människa! Vem 
är hel? Vilka redskap använder Gud?  
 
Engagemanget måste fortsätta. Var lyhörd! Lyssna 
in behoven! Än är uppdraget inte slutfört! 
Även om jag inte är lika aktiv längre i 
handikappfrågor följer jag verksamheten så nära 
jag kan och tänker på alla mina vänner runt om i 
landet. Jag ska vara med på läger i sommar! 
 
Curt Karlsson,  
Styrelseledamot i PHVs styrelse 
 

Då Curt Karlsson och Ann-Charlotte Westling avgår som 
ledamöter för PHVs styrelse vill vi säga ett varmt tack till 
dem för deras stora engagemang i PHVs verksamhet! 
 

Personlig reflektion från 
Furuboda 
 
Min första tanke när jag kom till Furuboda var: 
Vilket fint ställe och vilken stor anläggning. Det 
har varit intressant och imponerande att se hela 
skolan och hur man jobbar för att alla människor, 
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oavsett yttre förutsättningar skall kunna göra 
samma saker som de som inte är begränsade 
av funktionsnedsättningar. Jag förstår att det 
är människor som ser möjligheterna i varje 
svårighet som arbetar på Furuboda och det 
tror jag har varit en viktig förutsättning för 
att nå dit man är idag. Det har varit 
intressant att se de lösningar som finns för 
att även de med funktionsnedsättningar skall 
kunna gå i skola, spela instrument, dataspel, 
utöva fritidsaktiviteter och mycket mer. Det 
jag också tycker mig se är att viljan kan driva 
en människa oerhört långt och med en stark 
vilja kan hon uträtta även det som ser 
omöjligt ut. För mig som kristen blir det ett 
ännu tydligare bevis på hur fantastiskt Gud 
har skapat varje människa och även om man 
är begränsad kroppsligt så finns det 
oerhörda möjligheter att utvecklas om man 
matar sitt sinne med rätt tankar och får 
påverkan från positivt håll.  
 
Jag har också sett att en kärleksfull atmosfär 
där alla får vara sig själva påverkar en 
människas utveckling på ett positivt sätt. 
Genom det ser jag ganska tydligt att vårt 
största hinder för positiv utveckling faktiskt 
sitter i vårt eget sinne. När vi låter vårt sinne 
och våra tankar förvandlas och förnyas 
istället för att påverkas av negativt 
omöjlighetstänkande kan även det som såg 
omöjligt ut bli en möjlighet. Det är därför 
Bibeln uppmanar oss till att låta sinnet 
förnyas i enlighet med Guds tankar och hans 
ord. Gud hjälper oss att se möjligheter i 
svårigheterna. 
 
Åsa Kristensson, 
Studerande vid Pingstförsamlingarnas 
Teologiska Seminarium.(PTS) åk 1, 2007 

 

Åsa deltog tillsammans med en grupp från PTS på 
Furuboda i en kurs kring bemötande, funktionshinder och 
gudsbild i mars 2007. 
 
 
 

En ny bok om ett livsöde 
 

• En annorlunda barndom, Iris 
Johansson, Forum, 2007. 

Boken handlar om en flickas barndom och 
uppväxt. Iris föddes i Västergötland i en 
storfamilj. Hon bodde i en storfamilj med 
föräldrar och andra släktingar. Varje sommar 
fanns sommarbarn från storstaden där som var 
fattiga. När Iris föddes hon gav inte ett ljud i från 
sig. Fadern tog hand om henne och bar henne var 
fjärde timme till modern så hon fick amma Iris. 
När hon var 7 veckor märkte fadern att det inte 
stämde med henne för hon reagerade inte på 
smärta. Hon kissade på sig tills hon var 9 år. Hon 
hade inget intresse för något och det bekymrade 
fadern. Man kunde inte lämna henne ensam för 
då försvann hon och de fick ordna skallgång efter 
henne. Hon bet småbarn och gillade när de skrek. 
Hon fantiserade ofta och levde i sin egen lilla 
värld. Iris vägrade borsta tänderna När hon som 
14 åring kom till tandläkaren hade hon 28 hål i 
sina tänder. Fadern vägrade lyssna när dom sa att 
Iris var utvecklingsstörd. Han menade att hon var 
underutvecklad. Skolan var bra hon lärde sig 
mycket. På den tiden visste lite kunskap om vad 
autism är. Hade den kunskapen funnits, skulle 
livet ha varit annorlunda för Iris 
 
Emma Åverling, Vetlanda 
 
Emma hörde av sig och ville göra en insats för PHV. Den 
här recensionen är ett resultat av den önskan. 


