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Sol och regn gör underverk! 
AnnChristin Liljeroos Grönås PHV konsulent 

V i har skottat snö som 
aldrig förr, vi har susat fram 
både i backar och på is. 
Våra bilar har titt som tätt 
sakta glidit ned i något för-
rädiskt hål. Men nu är det 
äntligen slut på vackra snö-
kristaller som vill leda oss in 
på halsbrytande bravader. 
Vinter och snö i all ära men 
nu är jag verkligen lycklig 
över att våren är kommen 
och snart är även somma-
ren här. Något jag tror att 
jag delar med flera. 
 
Med sommaren ökar möj-
ligheterna, man tvekar inte 

att gå iväg på grund av isiga 
gator och besvärliga snöhö-
gar. Men det finns fortfa-
rande många olika slags 
hinder som vill sätta käppar 
i hjulen för oss. Ett bemö-
tande som negligerar, ned-
värderar eller osynliggör  
någon är de värsta hind-
ren till en sund och 
medmänsklig värld.  
 
Isen på gatorna försvin-
ner så småningom med 
hjälp av sol och regn. Men 
med vilka metoder försvin-
ner dåligt bemötande, be-
kvämlighet och egoism? 
Eller gränser satta för en 

ung grabb att leva livet fullt 
ut, som han uttrycker det?  
 

Ja, vi vill tro att nätverka är något för 
oss! Så många gånger är det någon 
som ringer eller mailar och vill ha 
kontakt. Dryfta en fråga, ventilera oro 
eller söka en brevvän. I våra nätverk 
vill vi kunna dela med oss av livet och 
våra erfarenheter med funktionsned-
sättning. Vi vill hitta nya vänner, tipsa 
om roliga och trevliga saker, stötta 
varandra och mycket annat. Du är 
bjuden med. Kolla detta om det är 
något för dig. 
 
Facebook är något nytt. Lite konstigt 
kan man tycka med folk som hela 
tiden meddelar sig med sin omvärld 
om vad de just nu håller på med. 
Men det finns annat också. Man kan 
skapa en intressegrupp och i den ta 
upp något till diskussion, dela med sig 
av erfarenheter, efterlysa idéer, få 
tips om bra gruppboenden med 
mera. En plats att dryfta något som 
ligger en varmt om hjärtat. Därför vill 

vi inbjuda er alla att komma med i 
PHV's  Facebook grupp – som kallas 
”PHV's vänner” (fyndigare namnför-
slag mottages tacksamt).  
 
Handikappråd hittar man oftast inom 
kommunens politiska verksamheter 
men vi har dem även inom kyrkan. 
Flera församlingar har skapat speciella 
råd för att på ett aktivt sätt bevaka de 
intressen och behov personer med 
funktionsnedsättning kan ha, liksom 
deras föräldrar och närstående. Vi vill 
få kontakt med alla er. Vi önskar sam-
ordna oss lite, ”nätverka”, för att få 
möjlighet att dela erfarenheter och 
inspiration. Hör av er till Oliver Sund-
ström som är styrelseledamot i PHV 
och pastor i Edsbyn,   
oliver@edsbynspingst.nu, eller till 
handikappkonsulent Anki Liljeroos 
Grönås på info@phv.pingst.se,  
telefon 070-686 98 34. 

Välkommen att nätverka! 
AnnChristin Liljeroos Grönås PHV konsulent 

 

”Jag drömmer om 

att leva livet fullt ut” 

sa den 17 åriga killen 

som råkar ha en cp-

skada och en utveck-

lingsstörning. 

mailto:oliver@edsbynspingst.nu
mailto:info@phv.pingst.se


En mammas berättelse 

Alla är vi någon gång svaga och behöver 

hjälp. Vem ska hjälpa oss?  Enligt Guds 
ord kan vi förvänta oss hjälp från var-
andra. “Vi som är starka är skyldiga att 
hjälpa de svaga med deras bördor och får 
inte tänka på oss själva” (Rom. 15:1).  På 
detta sätt visar vi varandra medmänsklig 
och gudomlig kärlek.  “Alla ska förstå att 
ni är mina lärjungar om ni visar varandra 
kärlek”  (Joh. 13:25) 

Ibland kan det krävas väldigt mycket av 
oss för att hjälpa en människa, men då 
kan vi tänka som Gerard Hughes skriver i 
en av sina böcker: “Vi är lika nära Gud 
som den person vi tycker minst om.”  
 
Min son är 35 år. Han är mycket glad och 
social men på sina egna villkor. Som 4½-
åring fick han diagnosen psykiskt utveck-
lingsstörd. Den första delen av hans liv 
blev jobbig. Han var oerhört glad och 

livlig men klarade inte av kontakter med 
andra.  

Omgivningen hade väldigt liten   

förståelse för hans svårigheter och 

familjen blev ganska isolerad. 
 
I tolvårsåldern fick han tilläggsdiagnosen 
“autistiska drag”. Dessa drag har för-
stärkts alltmer under åren. Skolgången 
blev så småningom mer anpassad, men 
fortfarande var hans tillvaro ganska kao-
tisk. Först år 2006 kom min son till en 
daglig verksamhet där han fick den hjälp 
han behöver. Hans dåvarande gruppbo-
stad var inte särskilt bra men i januari i år 
blev allt bättre. Nu bor han i en gruppbo-
stad för personer med autism eller autis-
tiska drag och verkar trivas bra. 
 
I gruppbostaden får han sina behov av 
hygien, mat, tvätt och inköp tillgodosed-
da. Det blir ändå mycket tid över, särskilt 
på helgerna, då han blir lämnad åt sig  
själv. Då tittar han för det mesta på TV. 
Personalen på boendet måste ju hjälpa 
övriga boende och har mycket lite tid 
över för att bara sitta ner och  
umgås med honom. 
 
Då är väl allt gott och väl, kanske någon 
tycker. Tänk efter! 

 Behöver min son mer än mat,  

kläder och lite daglig 

 sysselsättning?  

Ja, min son behöver gemenskap med 
andra än oss föräldrar och personal. 
 
Sex timmar varje vardag är min son på 
sin dagliga verksamhet och där ryms   
många aktiviteter. Han trivs mycket bra, 
men skulle väldigt gärna vilja att den 
verksamheten varade längre.  
 
När min son ska göra något speciellt t.ex. 
delta i Special Göteborgsvarvet, en 
gruppresa med en övernattning, blir det 
krångligt. Först måste någon av hans 
personal, som han känner sig trygg hos,  
erbjuda sig att vara ledsagare. Sedan 
måste LSS-handläggaren besluta om led-
sagarservice dygnet runt. Det kan ta någ-
ra veckor, om det alls går att ordna. An-
nars får han vackert stanna hemma. Vem 
av oss s.k. friska människor skulle vilja ha 
det så krångligt om vi ville resa någon-
stans? 
 

Gud välsigne Dig att ge av Din tid 

och omtanke till någon som  

behöver din hjälp! 
 
Vi som är kristna skulle kunna göra så 
mycket för att förgylla tillvaron för såda-
na som min son och liknande personer.  
Med Guds kärlek i våra hjärtan, fantasi 
och villighet att stå i Guds tjänst kan vi bli 
någon hjälpbehövande till stor glädje. 
 

Mamma 

Gruppboende—något nytt på gång? 

Under många år har det funnits en längtan att skapa 
gruppboende med kristen profil.   
Men det har varit trögt och många kommuner har 
kanske inte varit så förstående till idén. För en tid 
sedan fick jag besked om att det återigen fötts  ett 
hopp om att få till stånd ett gruppboende.  
Flera viktiga faktorer var lösta och man ser   
framtiden an med iver och glädje.  Vi på PHV önskar 
er  alla lycka till och Guds välsignelse med fortsatt 
projektering.  Vi kommer att följa er med spänning.  
 
 

Från ett annat håll kom 
frågan om det fanns 
gruppboende med krist-
na värderingar  för en 
ung person med autism. 
Vi på PHV känner inte till 
något sådant. Är det nå-
gon som kan ge tips om 
detta så tar vi tacksamt 
emot det.  



Förra årets hitt —kan bli en hitt även för dig! 

Alla barn har sin egna konferens, 

och håller till i ett stort härligt tält. 
Under tiden deltager föräldrarna i 
stora konferenshallen.  
 
Alla unga med funktionsnedsätt-
ning erbjuds en volontär som är 
tillsammans med den unge under 
tiden de deltager i barnaktivite-
terna.  

Förra året var det premiär för umgå-
sare-special.   
 
Familjen Olsson prövade detta för sin  
dotter och är mycket förtjusta. Dot-
tern fick egen tid, en egen konferens, 
och hade det mycket trevligt. För 
familjen var det en fantastisk möjlig-
het men de är fundersamma över 
varför inte fler tar chansen. ”Var är 
alla andra som har barn med utveck-
lingsstörning eller andra funktions-

nedsättningar?” undrar de. Ja, var är  
ni, undrar även vi.  

Alla är välkomna! Är ni osäkra över 
om detta skulle passa er få ni gärna 
höra av er så berättar vi mer.  
Kontakta barn och familjepastor  
Annika Nilsson på mail  
annka.nilsson@pingsteskilstuna.se 
om ni har frågor eller vill anmäla er. 
Det går även bra att kontakta PHV så 
förmedlar vi kontakt. 

Nyhems Umgåsare  

Special!  

Läs här ! 

Min vän bor ensam i  en lägenhet 
i ett så kallat trapphusboende.  
Fler boenden i egna lägenheter i området 
hör samman i en typ av gruppboende. De 
äter vissa måltider tillsammans och har 
möjligheter att besöka kontaktlägenhe-
ten. Det finns personal tillgänglig hela 
dygnet som stöttar, men man bor ensam 
i sin lägenhet och vissa stunder kan bli 
mer krävande än andra.  
 Så är det när det är dags att sova. Då 
kommer oron och det är svårt att slappa 
av för att sova. ”Vad är det som oroar 
dig?” frågade jag. ”Jag tänker på alla krig 
och katastrofer, då undrar jag  hur ska 

det gå för mig?”  ”Vad gör du då när du 
känner dig orolig?”  ”Jag kan ju alltid 
ringa personalen …. men jag brukar be 
till Gud, då blir jag lugn. Jag känner hur 
det först rullar runt inom mig och sen blir 
jag lugn. Och då kan jag sova.” ”Jag lyss-
nade på närradion, de sa att man kunde 
ringa, då gjorde jag det. Nu går jag till 
kyrkan och så känner jag er.  Jag tror att 
det kommer att bli bra för mig. 

I trapphuset bor min vän… han sa: ”Jag brukar be till Gud, då rullar något 

runt inom mig, sen blir jag lugn.” 

Vet du vem som bor  

i ditt trapphus? 



PHV vill visa på varje människas unika värde, med eller utan funktionsnedsättning. 
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PHV 

Handikappkonsulent 

AnnChristin Liljeroos Grönås 

 

Skricksta Haga 

635 13 Eskilstuna 

070-6869834 

Ordförande 

Thomas Hallström 

tele: 0226-50368 

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 

 

Ett LÄSTIPS 

från Curt Karlsson 

 

Djupt personligt 
 

Med hjälp av dagboksanteck-

ningar får man följa Henri Nou-

wen. Vid den tiden då anteck-

ningar skrevs upplevde författa-

ren en svår ångest och undrade 

om hela livet skulle rasa sam-

man. Åtta år senare upptäcker 

han sina anteckningar och upple-

ver att den ångestfyllda tiden var 

en tid av framväxande inre frihet 

med ett nytt hopp. 

 

Man kan läsa hela boken i sin 

helhet på en gång eller välja ut-

valda avsnitt. Den som lärt Henri 

Nouwens författarskap vet att 

budskapet engagerar. 

 
Henri Nouwen, Djupt personligt, 

Libris förlag 

Kärlekens lov, tolkad av Martina 
 
 

O m jag har den allra bästa rutin i  
handikappanpassning och samtalsteknik, 
men saknar kärlek, är jag bara en ekande  
asfaltering, en gnisslande hiss. 
 

O m jag har en gåva att lösa praktiska 
problem 
och vet alla hemligheterna till god  
tillgänglighet  
och om jag har tro för hela  
mänskligheten, 
men saknar en kärleksfull attityd och öns-
kan till ett gott bemötande,  
är jag ingenting. 
 

O m jag delar ut allt jag äger och om 
jag sliter sönder hela min kropp, 
men saknar kärlek,  
har jag ingenting vunnit. 
 

G åvan att lösa praktiska problem, den 
skall förgå. 
Handikappanpassning och samtalsteknik 
skall bli onödigt. 
Kunskapen om tillgänglighet skall förgå. 
Ty vår kunskap är begränsad, och de 
praktiska problemen är begränsade. 
 

M en när det fullkomliga kommer 
skall det begränsade förgå. 
 

K ärleken upphör aldrig! 
 

Martina Andin jobbar sedan 

några år deltid inom Före-

ningen Furuboda. Där arbetar 

hon dels med sommarens  

Solskens- och familjeveckor 

och dels med Furubodas 

kristna profil.  

Martina bor med sin familj i 

Örebro och har tidigare 

bland annat studerat teologi 

på Örebro Missionsskola. 

I januari hade jag förmånen att träffa  
Martina på Furuboda. Som ledare och  
representant för PHV var jag där tillsam-
mans med en grupp elever från Pingst 
Folkhögskolor i Mariannelund och Viebäck. 
Med stor värme delade Furuboda med sig 
av sitt kunnande, engagemang och varma 
hjärta för människor som har en funktions-
nedsättning. 
 
Vad jag förstår av deltagarna var de djupt 
berörda. Framför allt mötet med ungdo-
mar som studerar och bor på Furuboda 
påverkade dem starkt. Vi är tacksamma för 
detta möte och att ni alla ställde upp för 
oss. 
 
Nästa gång det är dags att besöka Furubo-
da tillsammans med Pingstskolorna kanske 
just du följer med oss.  Är du intresserad är 
du välkommen att höra av dig till PHV. 


