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Trampstenar 
AnnChristin Liljeroos Grönås PHV konsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Är något nytt på gång då? 
Ja, några trampstenar!  

Tillsammans med Pingstkyrkan i 
Eskilstuna och Bilda vill vi inbjuda 

till en spännande gemenskapsdag 
den 15 januari som handlar om 
just oss, dig och mig, och tramp-
stenar. 
Trampstenar, vad är det då? Jo, 
stenar vi kan gå på och som un-
derlättar för oss när vi ska ta oss 
fram i vardagen. De ligger på stra-
tegiska platser och vill uppmuntra, 
guida och leda oss, synliggöra 
vägen, och inspirera att ta ett steg 
till. Vi vill även uppmuntra dig 
som är anhörig . Vi vill lära oss 
mer som ledare.  Men vi vill även 
vända oss till dig som är kontakt-
person, kontaktfamilj, kanske 

”God man” och känner behov av 
förkovring och uppmuntran i 
tjänsten. Eller funderar på om det 
är en uppgift för dig. Vi vill inspire-
ra fler att ”våga” ta ett uppdrag 
bland personer med funktions-
nedsättning. Sist men inte minst 
vill vi synliggöra att vi finns och 
visa på en väg att gå. 
 
Mer om denna intressanta dag 
finner du sist i detta blad.  
 
Välkommen till en intressant dag!  

För sex år sedan dekorerades  

det första PHV ljuset.  

 — Tänd ett ljus i advent — 

kampanjen startade.  
Vi uppmanades att i adventstid inte 
bara tända ett ljus utan även ge ett 
bidrag till verksamheten för barn 
och unga med funktionsnedsättning. 
I år har vi inga ljus att sälja men fort-
sätter med adventskampanjen. Vi 
vill göra det för att i en liten mån få 
möjlighet att, som det står i PHVs 
stadgar, ”riva hinder så att barn, 
ungdomar och vuxna med funktions-
nedsättning får vara med i försam-
ling och samhälle”.  
 
Vi tycker att det är viktigt att ge  
vidare av den kunskap och erfaren-
het som finns för att uppmuntra, 
utbilda och stärka ledare och andra i 
våra församlingar. Därför arrangerar 
vi  den kommande konferensen i  
januari. 
 
Så här till jul får vi minnas somma-
rens Gemenskapsläger. I detta num-
mer läser vi om några som berättar 

om sina upplevelser. 
De får oss att ana  
något mycket viktigt 
och betydelsefullt. Att 
ha gemenskap under 
värdiga former. Alltså, 
du är du och  
du duger—du är värd 
massor. Dina ord, dina tankar, din 
kropp, ditt varande. Ingen ser ned 
på någon annan, ingen bojkottar 
eller förlöjligar. På lägren möts man 
med respekt för den man är, med 
eller utan funktionsnedsättning.  Det 
blev stunder av stark Gudsnärvaron. 
Då hela varelsen fick omslutas av 
Hans kärlek, i en avslappad gemen-
skap och omsorg. En lisa för själen, 
välgörande för hela människan. Det 
låter som en överdrift, men väldigt 
sant. Vi tackar Gud för dessa värde-
fulla dagar!  
 
Visst vill ni vara med och göra allt 
detta möjligt ännu ett år! Ni kan  
sätta in ert bidrag på Plusgiro 37 12 
93-2 eller Bankgiro 5648-6608. 
 
Välsignelse i advent! 

Tänd ett ljus i advent   
AnnChristin Liljeroos Grönås PHV konsulent 



”Herren är min herde mig skall intet fattas,  

Han låter mig vila på gröna ängar,  

Han för mig till vatten där jag finner ro,  

Han vederkvicker min själ,  

Han leder mig på rätta vägar för sitt namn skull. 

Om jag vandrar i dödsskuggans dal  

fruktar jag intet ett ont ty Du är med mig.  

Din käpp och stav de tröstar mig. 

Du bereder för mig ett bord i mina  

ovänners åsyn,  

Du smörjer mitt huvud med olja  

och låter min bägare fylla över.  

Godhet allena och nåd skola följa mig i alla  

mina livsdagar,  

och jag ska åter få bo i Herrens hus  

evinnerligen.” 

 

Psalm 23, som du kan läsa här ovan, tycker jag 
beskriver så mycket om vem Gud är, och hur 
han ser på oss människor. Han vill oss väl och 
han vill ge oss det som är gott för oss själva och 
för vår omgivning.  
 
Den här psalmen är också ett levande bevis på 
hur stämningen är på Bjärka Säby. Idag lever vi i 
en hektisk tid där man ska vara kreativ man ska 
vara vacker, man ska vara smart och man ska 
lyckas. Svaghet och misslyckande är något fult 
någonting som ska döljas. På Bjärka Säby är det 
precis tvärtom, dit kommer man och känner att 
man bara kan och får vara som man är. Himlen 
har landat på jorden ja dessa ord skulle jag vilja 
ropa ut varje sommar när jag kommer till Bjärka 
Säby. Bjärka Säby är ett andningshål i en trasig 
värld! 

Min längtan och min dröm är att varje männi-
ska skulle få uppleva en vecka på Bjärka Säby! 
Det finns så många människor i dag som mår 
dåligt i vårt samhälle och i vår värld. Människor 
som behöver få möta Kristus och bli frälsta!  
 
Till dig som läser detta vill jag säga glöm inte 
bort att du är jordens salt och världens ljus! 
Glöm inte bort att det finns människor som 
behöver dig! De kanske säger jag är ingenting, 
kan ingenting, då vill jag bara säga att Gud har 
lagt ner en outtömlig skatt i ditt hjärta som han 
vill att du ska använda! När det är mörkt om-
kring mig, så brukar jag tänka tillbaka på Bjärka 
Säby! Jag brukar tänka att snart möts vi igen, 
snart får vi bedja och lovsjunga Gud tillsam-
mans! Under alla mina år på Bjärka Säby ”jag 
har tyvärr tappat räkningen på hur många dem 
är” så kan jag inte säga att nåt år har varit bätt-
re eller sämre! Till Bjärka Säby är det alltid lika 
befriande att få komma, ingen säger så kan du 
väl inte göra eller tänka. Utan alla får rum och 
det finns hur mycket tid som helst att ställa 
frågor och få ge uttryck för tankar och känslor. 

 

Här existerar inga masker.  
Man gråter när man vill gråta och  
man skrattar när man vill skratta.  

 

Detta kallar jag livskvalité! 
 

Det kommer nya somrar och nya läger!  
Till ett trasigt hjärta vill jag säga kom och andas 
Guds frihet och Guds nåd på Bjärka Säby! 

Ett andningshål i en brusten värld 
Av Per-Olof Dahlkvist 

 Jag som skrivit texten heter Per-Olof Dahlqvist och är 41år. Jag bor i en 

handikapp anpassad lägenhet i Berga och har gjort det sen jag var 18 år.  

I och med att jag har en cp skada sedan födseln, så har jag tillgång till assi-

stenter vilken jag tycker fungerar fantastiskt bra.  

 

Förutom mitt kyrkliga engagemang så är jag mycket sport intresserad! Det 

är allt ifrån hockey till fotboll, innebandy och handboll. Jag tycker också 

mycket om att lyssna på människor, att bara få sitta ner och prata och dis-

kutera är något som jag tycker att vi borde ta oss mera tid till både som 

församling och som privat personer.  

 

En av mina drömmar är och få äta en riktigt god tre rätters middag med 

min käraste, när jag väl hittar henne. 

 

Assistenterna på bilden heter Anneli Sköld och Johan Isaksson. 



 

Från Ulrika Storm får vi nästa Sommarminne. 

När de vackra, ljusa höstdagarna är här finns många vackra, ljusa sommardagar kvar i minnet. Furubodalägret, 

med deltagare från hela Sverige, gav mig upplevelser att spara på. Resan med familjen till Furuboda i Skåne 

blev en av de bästa veckorna denna sommar. Vi njöt av vacker natur, god mat, utflykter och förstås gemenskap 

med gamla och nya vänner. 

 

Att få tid till att sitta ner och samtala om glädje och svårigheter i livet är livskvalitet. Mötet mellan människor 

är det allra viktigaste i livet. Vi har så oerhört mycket att glädjas åt och det är bra att få samtala om det som 

ligger vårt hjärtan nära. 

 

Atmosfären på Furuboda är mycket tillåtande både vad gäller fysiska tillrättalägganden och den öppna, varma 

atmosfären. Det märks att personalen vet varför de arbetar på denna kursgård och att varje människa de möter 

ska känna att de är välkomna. 

 

Nu har vi beställt fina foton som vi sätter in i vårt sommaralbum. Där står namn på människor och platser som 

betyder mycket för oss. Bilderna ska vi titta på tillsammans i höst- och vintermörkret många gånger. 

”Jag heter Ulrika Storm 
och är styrelseledamot i 
PHV sedan många år. Jag 
och min familj har varit 
med på flera gemen-
skapsveckor på Furubo-
da. Det passar oss bra 
eftersom det finns bra 
hjälpmedel där och hela 
anläggningen är anpas-
sad för personer med 
funktionsnedsättning. 
Vår dotter Kristina trivs 
utmärkt med de möjlig-
heter som erbjuds. Kris-
tina har en sjukdom som 
heter Rett syndrom och 
behöver hjälp med allt.” 

Vi står och väntar på någon. Det är sol 

och den nya dagen bor i våra kroppar. 

När hela gruppen är samlad säger jag: 

”Nu går vi!” En man som sitter i rullstol 

tittar lite lurigt på mig då och säger: ” 

Men jag kan inte gå!!!” Sen skrattar han 

hjärtligt åt sitt eget uttalande med glim-

ten i ögat och jag kan inte annat än att 

skratta med. Sen ändrar jag mig och 

säger ”Nu rullar vi!” 

 

Jag kom till Furuboda som medhjälpare 

och visste inte vad jag hade framför mig 

riktigt. Genom bibelskolan jag gått hade 

vi fått tips om att jobba på denna läger-

gård med människor som hade olika 

funktionshinder. En vecka av gemen-

skap, bön och avkoppling för deltagarna, 

och i detta fick jag vara en del. Vi med-

hjälpare fick lite extra ansvar för någon 

eller några av deltagarna och vår uppgift 

var att förgylla deras vecka. Vad jag inte 

anade var att deltagarna skulle komma 

att förgylla min. 

 

Gemenskapsveckan på Furuboda är en 

vecka och en plats att återvända till.  

Den gav mig minnen för livet, och en ny 

insikt om att vi alla hör ihop.  
 

Vi gjorde allt tillsammans. Vi badade i 

havet och i bassängen. Vi åkte hästkärra 

och motorflotte. Vi lekte lekar och grilla-

de. Vi besökte djurparken och vi hoppa-

de studsmatta, ja:  det jag kunde göra 

kunde också alla de andra göra, bara på 

lite olika sätt.  Vi lyssnade på musik och      

 

vi spelade musik. Och vi åt. Som vi åt. 

Och framförallt delade vi vår tro med 

varandra. Allas tankar var viktiga, alla 

fick komma till tals, alla fick vara som de 

är. Även jag. De enkla sånger vi sjöng 

om änglar, om oss och om Gud rörde vid  

hjärtan och gjorde oss till en familj i 

Kristus för en vecka. Jag vill tro att vi är 

en familj än. 

 

Det som berörde mig mest, det som gav 

mig en ny syn på saker, var mina nya 

syskons enkelhet. De saknar kanske 

mycket som samhället och världen efter-

strävar, som jag eftersträvar, men de har 

något som människor lätt tappar. En 

tacksamhet inför livet. En glädje över att 

finnas till. En sällan skådad självdistans 

och ett lugn i varandet. Att bara vara det 

är nog. 

 

Jag vet inte hur det gick till, men det var 

en vecka att växa i. Kanske var det just 

det att få finnas till för någon annan, att 

få fokusera på någon annans behov och 

glömma sig själv. Att få förgylla någons 

liv för en stund. När vi tar bort fokus från 

oss själva och sätter det på någon annan, 

då märker vi vilka vi är och vad vi är 

skapade för att leva för varandra och på 

det viset för Gud.  
 

Som det står i Matt 25:40 ”Sannerligen, 

vad ni har gjort för någon av dessa mins-

ta som är mina bröder, det har ni gjort 

för mig” 

 

Jag hoppas på att få träffa er där! 
Guds gränslösa frid, er allas Rebecka.  

En gemenskapsvecka på Furuboda – ett 
nytt perspektiv på livet. Av Rebecka Stridsberg 



Curt Karlsson kommer här med 
 två aktuella boktips. 

Ulles mamma 
 

Journalisten och chefredaktören för tidningen Dagen berättar i 

boken om sig, sin dotter 

Ulrika och övriga familjemedlemmar. I boken får man följa 

Ulrika från födelsen, under skoltiden och flytten till eget boen-

de. Den som läser Dagen har regelbundet har mött Ulrika i 

olika sammanhang signerade Elisabeth Sandlund. Det är som 

det är en nära vän man möter. 

 

Om frigörelse och eget boende skriver författaren: ”En viktig 

förutsättning för att processen ska ha sin gång är att man vågar 

känna tillit till de personer som tagit över det direkta ansvaret 

för barnets väl och ve”. 

 

Boken väcker många tankar och kan bilda underlag för olika 

samtal, inte minst frågor 

om gudstro och helande. 

 

Ulles mamma, om livet med en vuxen  

handikappad dotter, Elisabeth Sandlund,  

Libris förlag 

Annorlunda syskon 
 

Det finns inte särskilt många böcker om syskon till barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning. Därför är boken ett väl-

kommet tillskott. Författare är Frida Blomgren som dokumen-

terar olika upplevelser och händelser och som själv har två 

syskon med funktronsnedsättning. Man får följa några personer 

i olika skeenden. Detta kommenteras sedan av Maria Wanker 

som är psykoterapeut. 

 

”Man formas att se möjligheter istället för svårigheter, och det 

har jag med mig i allt i livet”. 

 

Annorlunda syskon, syskon med funktionshinder, Frida Blom-

gren, ICA Bokförlag 

 

Att vara syskon till någon 

med funktionsnedsättning är 

inte alltid det lättaste eller ro-

ligaste. En del kan känna sig 

bortglömda av föräldrar och 

andra. En del kanske får ta ett 

allt för stort ansvar hemma. 

För andra finns inga bekym-

mer alls. Oavsett hur det är 

vill PHV ge plats för och upp-

muntra syskonen. Om önske-

mål finns kommer det därför att på nästa 

års Gemenskapläger erbjudas särskilda 

samlingar just för syskonen från 8 årsål-

dern. Har du funderingar kring detta är du 

välkommen att höra av dig. 

I höst har man i Sverige genom 
olika utbildningsinsatser upp-
märksammat FN:s konvention 
om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. 
Detta för att bidraga till att un-
danröja hinder för att nå de mål 
som sats upp. Konventionen är 
från 2006 då den antogs av FN. 
2008 ratificerade (antog) Sverige 
FN:s konvention och trädde i 
kraft 1 jan 09.  
 

Sverige har därmed juridiskt 
förbundit sig att främja, skydda 
och säkerställa rättigheter för 
personer med funktionsnedsätt-
ning.  

Ur det särskild utbildningsmate-
rialet kan man läsa att: 
”Personer med funktionsnedsätt-
ning behövs”  
och vidare:  

”Staterna tycker att samhället 
har stor glädje och nytta av per-
soner med funktionsnedsättning. 
Alla kan utvecklas och få det 
bättre om personer med funk-
tionsnedsättning kan vara med 
som andra i samhället.”  
 
Fantastiska och revolutioneran-
de ord, eller hur? Tänk när alla 
börjar praktisera det man skrivit 
under! Kolla upp i din kommun 
vad som hänt och hur de i prak-
tiken  följer  den nya konventio-
nen. 
 
På Handisam 
(www.handisam.se) finns möjlig-
het att ladda ned och läsa hela 
konventionen, hur man tänker i 
Sverige och hur olika hinder till 
att uppnå målen ska kunna tas 
bort.  

Aktuellt i höst 

Bilderna i detta nummer är tagna på PHVs Ge-
menskapsläger på Bjärka Säby och Furuboda.  
 
Blir du sugen på att följa med så finns informa-
tion om nästa års läger på hemsidan i   
februari.  Du är välkommen med!  

Gemenskapsläger 2011! 

Nästa år kommer vi att inbjuda till  

Gemenskapsläger  v 27, 4-9 juli på Bjärka 

Säby och v 29, 18-23 juli på Furuboda.  

Reservera dessa datum. Möjlighet att ansöka 

kommer i februari. Håll då ögonen öppna på 

PHVs hemsida, www.phv.pingst.se.   

Anmälan kommer att ske direkt via hemsidan. 



Hej Roger Svanell!  

Vad sysslar du med? Vad filmar du? 

Jo, jag var på läger i sommar och 

filmade lite. 

Vad då för läger? 

Jag var med på PHVs Gemenskapsläger på Bjärka 

Säby. Väldigt mycket folk. Många filmrutor.  

Blir det någon film då, som vi får se? 

Ja, kanske det. Jo, men det tror jag. Vet bara 

inte när det blir klart. Men jag hör av mig när det 

finns något att visa. 

Kul, vi väntar med spänning! 

Som den minnesgode läsaren kommer 

ihåg hade vi förra hösten ett reportage 

från Togo i Västafrika. Vi berättade 

bland annat om en skola med internat 

för döva barn. Skolan drivs av en för-

samling och får viss stöttning från 

Sverige.  

 

I våras var fyra pastorer från Togo 

och Benin på besök i Sverige. De var 

här genom ett utbytesprogram med 

Sverige för barn och ungdomsledare . 

En kall vårkväll var de tillsammans 

med sina tolkar och värdar  hemma 

hos oss. Under tiden vi satt och sam-

talade fick jag frågan om det vore 

möjligt för dem att göra samma sak 

eller något liknande i sina länder. Jo, 

det trodde jag nog. Skulle jag även 

kunna tänka mig att besöka länderna, 

hålla seminarier för pastorer och leda-

re och berätta. Jo, även det kunde jag 

tänka mig. Nu är dessa planer  i full 

gång. I februari bär det av till Västaf-

rika. 

  

Vad är det då som intresserade dessa 

vänner så mycket? Vad är det de vill 

att jag ska förmedla?  

Svaret är ganska okomplicerat. En av 

pastorerna sammanfattade enkelt 

”Jag förstår att vi inte riktigt insett 

att dessa människor är värdefulla 

både för Gud och för oss. Vi ska göra 

allt för att de ska kunna vara med i 

gemenskapen. Jag ska personligen gå 

och hämta en av grannarna nästa 

gång, och bära honom till kyrkan. 

Han måste få vara med han också”. 

Det handlar om ett synsätt. Att bejaka 

varandra, innesluta inte utesluta. 

 

Det kommer att bli mycket spännande 

att få resa ut med PHV i bagaget och 

sprida lite av dess tankar och  

ideologi.  

 

Boverket, Handisam, LSS och andra 

institutioner som stöttar oss här i Sve-

rige finns inte där men jag tror det 

finns något annat. Något man kom-

mer långt med, och det är ett villigt 

hjärta, sitt engagemang och uppfin-

ningsrikedom. Naturligtvis behövs  

även byggstöd, specialskolor, utfor-

made redskap, assistans och annat… 

och det kommer säkert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inför denna resa har jag en önskan. 

Jag skulle vilja ha med ett piktogram, 

anpassat efter Västafrika och deras 

vardag. Finns någon som har möjlig-

het att hjälpa till att få fram ett så-

dant? Hör i så fall av dig. Det vore ju 

toppen om vi kunde ha med och visa 

på ett konkret och enkelt hjälpmedel.  

 
(piktogrammet på bilden är från abilia) 

PHV och mission—snart finns vi i Västafrika! 
AnnChristin Liljeroos Grönås PHV konsulent 

”Ett ljus i mörkret, en stilla låga  
mot mörkrets makter, världens plåga.  
Ett ljus för livet, ett ljus för hoppet,  
en bön i omsorg och i tro”.  
 
Ur Ungdomsmässa Svenska Kyrkan  

Tänd ett lju
s i  

advent 
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PHV 

Handikappkonsulent 

AnnChristin Liljeroos Grönås 

 

Skricksta Haga 

635 13 Eskilstuna 

070-6869834 

Ordförande 

Lars Hermansson 

0120-10313, 070-6661747  

info@phv.pingst.se 

www.phv.pingst.se 

  

Pingstförsamlingarnas  

HandikappVerksamhet (PHV) är 

uppbyggd som en stiftelse 

 

PHV är en del av Pingst Fria 

Församlingar i Samverkan. 

 

Huvudman är 

Pingstförsamlingarnas Skol– och 

kursverksamhet.  

  

Plusgiro 37 12 93-2,  
Bankgiro 5648-6608 

PHV vill visa på varje 
människas unika värde, 

med eller utan 
funktionsnedsättning. 

Vi önskar er alla en God 

Jul och Ett Gott Nytt År! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boka in den 15-16 januari!  
Då vi bjuder på en väldans bra helg i Eskilstuna.  

Nya perspektiv—en dag om att möta det funktionshindrande 
 

Helgen är till för dig som vill veta mer, uppmuntras och utvecklas. Du är barn- och ung-

domsledare, eller har annan ledarfunktion i församlingen. Du önskar stöd och uppmunt-

ran i din roll som mamma eller pappa. Du undrar om du kan ha en roll att fylla i för-

samlingen. Kanske är du kontaktperson eller God man, eller funderar du över att bli det. 

Ja, alla är ni välkomna! Inkluderat den diakonala nätverksträffen. 

 
Ur programmet: 

 Att få ett barn med funktionsnedsättning – Hur blev vardagen? 
 Micael och Kristin Lahtinen berättar. Efterföljande samtal. 
 Vänder sig till föräldrar men andra kan ha god glädje av det.  
 
 ”Ulles mamma”  
 En föreläsning med Elisabeth Sandlund, författare, om hur det är att vara  
 förälder till ett vuxet handikappat barn.  
 

 Verktygslådan med parallella seminarier med bland andra Curt Karlsson 
 

a. För barn och ungdomsledare – Att hitta fungerande redskap för att i  

gruppen på ett bra sätt bemöta och arbeta med barn och unga med  

funktionsnedsättning. 

b. Om och för kontaktpersoner – Kontaktfamilj – God man. 

Ett uppdrag för en kristen? 

c. Att vara anhörig/anhörigstöd/väntjänst och Diakoni  

Start lördag kl 14.00. Närmare information om tider finns på hemsidan. 

Vid dagens slut gör vi en gemensam sammanfattning och avslutar med en andakt.  

Under dagen får vi fika och middag. 

Söndagens gudstjänst medverkar Elisabeth Sandlund med flera.   

 

Anmälan och kostnad: Om du tänker vara med hela lördagen vill vi att du  

anmäler dig. Kostnad för hel dag är 100 kronor. Väljer du att komma på ett enstaka 

seminarier är det fritt. Anmälan görs till PHV info@phv.pingst.se eller  

Annika Nilsson Pingstkyrkan Eskilstuna, på mobil 0768- 900202.  

 

Detta är ett samarrangemang med PHV, Bilda och Pingstkyrkan i Eskilstuna. 

FÖRENINGS 

BREV 


