
Till Församlingarna  

 

BOKA BESÖK FÖR LEDARSAMLINGAR,  

BÖNEDAGAR OCH MÖTEN. 

FLERA INTRESSANTA SEMINARIER KAN ERBJUDAS ER. 

TILL EXEMPEL: 

-VAD ÄR HANDIKAPP? FINNS DET? 

-KONVENTIONEN OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED  

FUNKTIONSNEDSÄTTNING—VAD BETYDER DET FÖR OSS 

I KYRKAN? 

-EN KYRKA FÖR ALLA—ÄR DET MÖJLIGT? 

-HUR GÖR VI DÅ HELT PRAKTISKT I BARNGRUPPEN? 

 

TA DEL AV VERKTYGSLÅDAN. TIPS OCH RÅD FÖR 

EN VERKSAMHET SOM INKLUDERAR MÄNNISKOR MED 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING.  
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I have a dream…  
… att fler mammor och pappor får uppleva 

att de duger, att de är lyssnade till, att de 

kan slappa av i en mjuk och varm miljö,  

att de kan känna sig vederkvickta när de 

åker hem från ett gemenskapsläger.  

… att fler unga och äldre med funktionsned-

sättning får uppleva att den begränsning och 

belastning deras situation kan skapa inte 

utesluter dem från att vara med, att deltaga 

och vara aktiv.  

… att flera av oss fattar mod och blir god 

vän med en människa med andra livsbeting-

elser än våra egna. Det är att bli rik! 

… att flera vill vara med och ekonomiskt 

bidraga till att fler kan vara med på årets 

höjdpunkt—PHVs Gemenskapsläger. 

 

Låt någons dröm idag gå i uppfyllelse! 

Var med i vår Adventsinsamling för unga 

och äldre med funktionsnedsättning att  

kunna vara med på ett läger i sommar. 

Plusgiro 37 12 93-2  
”Adventsinsamlingen” 

handikapp är inte  en egenskap 

hos vissa människor  

Förbön, varför det och hur då? 
Under åren har jag träffat på människor 

som blivit väldigt sårade av oförståndi-

ga förebedjare. Samtidigt som vi så väl 

behöver denna omsorg och förbön. Hur 

håller vi då balansen i förbönstjänsten? 

Frågor jag tror att det tål att pratas om 

lite. Jag har därför bett tre av pastorerna 

i PHVs styrelse att samtala om detta. 

Samtalet och vilka pastorerna är finner 

du på nästa sida. 

Ny medarbetare 
PHV har glädjen att  

presentera sin senaste 

medarbetar i styrelsen,  

Marlene Svanbäck från 

Umeå. Jag har bett  

Marlene presentera sig 

och berätta varför hon 

vill vara med i PHVs 

styrelse. ”Jag är lillasys-

ter till sex fantastiska 

syskon, men framförallt 

storasyster till Jessica. 

Hon är fyra år yngre än 

mig och kom till vår 

familj som tvååring. Som 

sexåring fick jag plötsligt 

en lillasyster med  

funktionshinder, rygg-

märgsbråck och utveck-

lingsstörning. Där och då 

såddes ett frö i mitt hjär-

ta att hjälpa människor 

med funktionshinder”. 

Fort s 4   

 



En böneplats—en mötesplats 

 
Thomas,  

Lasse och  
Oliver  

samtalar  
om att  
be för  

varandra. 

Pastorerna som här samtalar är  

Thomas Hallström, Lars Hermansson och Oliver Sundström. Jag som leder samtalet är Anki Liljeroos Grönås, 

konsulent på PHV.  Till höger kan du läsa delar av samtalet. Är du intresserad av att ta del av hela samtalet kan 

du gå in på hemsidan www.phv.pingst.se och läsa vidare. 

 

När du tar del av samtalet kommer du säkert få egna tankar. Egna erfarenheter poppar upp, du kan bli både glad 

och ledsen och även minnas en oförrätt. Allt detta kan vara värt att fortsätta samtala om.  

Ta gärna kontakt med en erfaren själavårdare du har förtroende för, eller kontakta PHV om du vill samtala vidare 

med Thomas, Lars eller Oliver. Gud välsigne dig. 

Thomas 

Lasse Oliver 

Den enskilde som, som önskar förbön 
– ska känna sig välkommen. 

– ska mötas av respekt, kärlek och trygghet.  

– berättar om sin önskan om att få förbön. 

– frivilligt talar om vad förbönen ska handla om. 

– bestämmer var förbönen ska äga rum. 

– önskar att bli smord med olja. Läs Jak.5:13-16 

– Tar emot förbönens välsignelser och behöver  

   följaktligen inte själv prestera någon stor bön i tro. 

 

 

Förebedjaren bör tänka på att  
– vara på samma ”ögonhöjd” som den enskilde.  

– man bör helst vara två, både man och kvinna.  

– inte lämna den enskilde på en gång efter förbönen.  

– försöka ta till sig av den nöd som enskilde har.   

– inte berätta vidare vad som sagts vid förbönen.  

– allt profeterande ska ske i ödmjukhet till den enskilde och 

   kunna få prövas. 

– det är ett stort förtroende den enskilde ger och bör tas emot 

   med ödmjukhet.  

Som start på höstens tema om förbön ger Oliver några korta sammanfattande råd till oss 

som önskar förbön och när vi är förebedjare. Ja du läste rätt. Vi kan alla ha båda dessa 

roller, men vid olika tillfällen. 

Jag tänder ett ljus i 

advent! Du då? 



Nattvard och bön på Gemenskapsläger 

Anki Oliver påminner oss om hur  Jesus gjorde när 

han bad för en människa. Att han ibland bad för  

någon i det offentliga rummet, det kan vi läsa om i 

Luk.6:17–19. Men att han även mötte människan 

avsides, i enrum, utanför byn och långt ifrån allas 

nyfikna blickar. I Mark.8:22–26 finns exempel på 

det. Jag har även sett att det inte var självklart att 

Jesus utan vidare förutsatte vad personen ville ha 

hjälp med. Det finner vi exempel på i Luk 18:41 då 

Jesus frågar ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” 

Men ibland har jag märkt att vi förebedjaren gör 

tvärt emot dessa Jesus exempel. Vi kan gå rakt på 

och säga något om att vi upplevt att vi ska be för 

personen. Detta kan vi erfara ske både i offentlighe-

tens ljus eller i ett privat forum. Både förebedjare 

och den man vill be för bör ju rimligtvis föra en dia-

log här, eller vad säger du Thomas? 

 

Thomas:  Jodå, själv brukar jag i regel fråga vad personen som 

jag skall be för vill att jag ska be. T.ex. Hur vill du att jag/vi 

skall be nu?  

 

Lasse: Jesus gick ju som vi sett till väga på olika sätt,  

nästan varje gång. 

 

Thomas: Det är sant. Men även vad man ber för, målet med 

bönen, är viktigt.  

 

 När vi själva stod i en svår situation var det skönt att männi-

skor bad om vår dotters tillfrisknande som huvudmål, men det 

var väldigt skönt och själavårdande att det fanns delmål i  

bönen  t.ex. kraft för att orka ännu en dag, att Gud skulle vara 

med vid nästa läkarbesök, nästa behandling osv.  

  

Lasse: Om vi är lyhörda för både Gud och människor, så kan vi 

säkert komma rätt. En väl utförd förbön uppfattas ofta som 

något väldigt positivt även då helandet uteblir. Om vi frågar en 

vän i svårigheter om vi får be, så blir det mycket sällan nej. 

Även om de själva inte är troende, så uppfattar de det som en 

varm omtanke.  

 

Thomas: Vi vill ju att det skall hända något när vi ber men då 

gäller det att inte förakta vardagsundren som sker. Viktigt att vi 

vågar förtrösta på Gud och utgå från att han alltid vill vara med 

oss och hjälpa oss. 

 

Lasse: Absolut, och utöver kärleken till medmänniskan vi vill 

visa, är målet med bönen även att Gud ska bli ärad och efter-

följd.  

 

Anki: Vem sätter gränsen och hur hanterar vi våra egna 

(förebedjarens) frustrationer och vanmakt både inför det svåra 

och ett uteblivet under? 

  

Thomas: Självklart finns det ibland stora och svåra frågor i 

samband med detta. Uteblivna bönesvar och besvikelser som 

det medför. Och som förebedjare kan man bli nedslagen och 

osäker. Varför händer det inte mer när jag ber? Sen har vi väl 

generellt en idealbild av att man skall vara stark, frisk och hel. 

Medan Bibeln talar mycket om lidande och kamp, att det som 

är trasigt och misslyckat också har ett värde.  

Lasse: Frustration och vanmakt bär vi alla i mötet med en värld 

som lider under syndafallets effekter. Mina eventuella lidanden 

måste sättas in ett globalt och allmänmänskligt perspektiv.  

Som pastor blir jag ofta överraskad över att människor ifråga-

sätter Gud när de själva hamnar i sjukdom och andra  

bekymmer. Varför har de inte bearbetat den Gudsbilden tidiga-

re?  Någon gång borde man väl ha sett lite lidande på TV t.ex.  

  

Thomas: När vår dotter drabbades av cancer skulle vi kunnat 

fastna i frågan varför. Varför händer det oss? Vi försökte vända 

på det och tänka varför inte? Varför skulle vi vara undantagna 

livets bekymmer som drabbar alla? Vår stora tillgång var ju vår 

tro och vetskapen om att den Gud som vi tror på har lovat att 

vara med oss alla dagar och ge oss kraft genom allt. Sen tror 

jag vi behöver lyfta in himlen mer. Perspektivet som ger fram-

tidstro och fyller oss med hopp. En dag blir det en tillvaro som 

är fullkomlig, ingen sorg, ingen nöd, ingen sjukdom osv.  

 

Lasse: Ja, ibland kan det vara ett tydligare vittnesbörd att  

berätta om Guds stöd genom svårigheterna, istället för ett  

helande som förklaras bort av dem som lyssnar. 

  

Jag tror att reaktioner som vanmakt och frustration är vanligare 

bland oss karismatiska kristna som tror på att Gud griper in i 

vår tillvaro. Men man får inte blanda in försmaken av den him-

melska härligheten genom det Gud gör ibland oss, med att det 

skulle finnas något slags gräddfil för oss kristna med befrielse 

från alla mänskliga problem.  

  

Oliver: Det beror inte på vilket sätt som bönen sker på, som 

kanske har fungerat vid något tillfälle, som ska förändra situa-

tionen utan att det är Gud som gör det genom Jesus Kristus. 

Det sker på grund av att Han är så mycket större än vad en  

förebedjare någonsin kan prestera. Det håller inte att försöka 

skapa sensationer och lova det som ingen kan stå för.  

 

Thomas: Förbön är ett erbjudande som vi vill ge, inte ett tvång 

eller ett måste. Men att bli föremål för förbön i en sund och  

levande församling är något av det bästa som finns.  

 

Det ligger så mycket omsorg bara i den handlingen 

att vi lägger våra händer på  varandra. 



P H V  -  P I N G S T F Ö R S A M L I N G A R N A S  H A N D I K A P P  V E R K S A M H E T  

PHV—en del av Pingst Fria 

Församlingar i Samverkan. 

 

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 

  

Plusgiro 37 12 93-2,  

Bankgiro 5648-6608 

PHV vill visa på varje 
människas unika värde, 

med eller utan 
funktionsnedsättning. 

”Om man kan ha en släng av Aspergers syndrom så tycker jag att vi alla 
borde ha det. Dagens föreläsare berättade om en flicka som har just Asper-
gers syndrom. Flickan ifrågasatte varför man skulle säga “ni” åt exempel-
vis drottningen. Psykologen svarade att om hon själv skulle befinna sig i en 
situation där hon satt vid samma bord som drottningen så skulle hon nog 
ni:a henne, eftersom att hon är drottning. Flickan svarar då: 
- Alla är lika mycket värda och därför så behandlar jag drottningen på 
samma sätt som alla andra. Jag gör alltid likadant i alla situationer, det 
spelar ingen roll vem som sitter vid bordet. Jag tycker flickan har så rätt i 
det hon säger. Om vi nu tycker att alla människor är lika mycket värda, 
varför ska vi då behandla och bemöta människor olika? Varför tilltalar vi 
några med “ni” medan andra får ett “öj, du”. Alla är värda att ni:as, på 
samma sätt som att alla är värd ett “öj, du”.” Av Marlene Svanbäck Man med rullcykel 

special i Togo 

Marlene fortsätter här att berätta om sig själv. 
 

”Det där fröet har fått näring och vuxit med en 

enorm kraft och jag blir tårögd när jag tänker på 

hur mycket dessa frågor betyder för mig. Därför är 

jag väldigt tacksam över att få vara en del av 

PHVs arbete. Här finns många fler, som likt mig, 

brinner för dessa frågor och vill hjälpa till. Alla är 

lika mycket värda och alla har samma rättigheter, 

en del även särskilda rättigheter.  
 

Till vardags jobbar jag på en förskola. Där är jag 

anställd som arbetsterapeut på en ettårsavdelning 

där jag har särskilt ansvar över en pojke med en 

grav synnedsättning och dessutom ligger han efter 

lite i utvecklingen. Tidigare har jag jobbat som 

personlig assistent inom särskolan, som arbets- 

terapeut vid barn och ungdomshabiliteringen, och 

som resursperson för en flicka med Downs syn-

drom på den förskola jag nu jobbar på.  
 

Yrkesmässigt har jag alltid riktat in mig mot barn 

och unga med funktionshinder och på något vis 

har det alltid dykt upp jobb inom detta precis när 

något annat jobb tagit slut, det är jag väldigt  

tacksam över. 
 

Annars trivs jag väldigt bra i norrland och ser 

framemot en härlig vinter med mycket längdskid-

åkning. Under vintern ska jag även renovera den 

lägenhet som äntligen har blivit min efter en om-

bildning från hyresrätt till bostadsrätt. Tycker att 

veckorna är lite för korta i förhållande till hur 

mycket jag vill göra. Just nu blir det mycket bull-

bakning, pianoträning, löpning och som vanligt 

mycket tid för och med Jessica.  
 

Jag är medlem i Umeå Pingstförsamling och har 

varit det i 12 år, sedan jag flyttade från den lilla 

byn Strycksele. I församlingen är jag ansvarig för 

handikappfrågorna, men har nyligen blivit det så 

jag har inte hunnit sätta mig in i det ännu. Jag är 

även med i en grupp som hjälper och stöttar ett 

arbete i Bukavu, Kongo, där man håller på att 

bygga upp ett handikappcenter för barn med 

hjärnskador. Än så länge har jag aldrig varit utom-

lands men hoppas på att få besöka handikappcent-

ret inom en snar framtid”.  

Se Webbutsändning 16 juni 2011, klockan 14:15 

Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet 

 

Nytt från Curt Karlsson 
 

Lite om Funktionshinderpolitik—2011-2016 
Regeringen har presenterat en strategi kring frågor 

som rör politik om funktionshinder. 

I dokumentet talas om en ”politik för hela  

samhället” med många aktörer. En viktig myndighet 

är Handisam som har till uppgift att följa upp,  

analysera och dokumentera levnadsförhållanden för 

personer med funktionsnedsättning.  

Enligt faktauppgifterna har endast hälften av de per-

soner som har en funktionsnedsättning med nedsatt 

arbetsförmåga någon form av sysselsättning. Gapet 

har ökat under senare år. Kritik riktas bland annat 

mot statliga och kommunala myndigheter som  

arbetsgivare. 

 

Det 65-sidiga dokumentet är värt att studera  

eftersom det innehåller olika mål och delmål. 

 
Dokumentet ”En strategi för genomförande av  

funktionshinderpolitiken 2011-2016” kan  

hämtas från regeringens hemsida  

www.regeringen.se. 

http://www.regeringen.se

