
Till Församlingarna  

 

BOKA BESÖK INFÖR HÖSTENS LEDARSAMLINGAR,  

BÖNEDAGAR OCH MÖTEN. 

FLERA INTRESSANTA SEMINARIER KAN ERBJUDAS ER. 

TILL EXEMPEL: 

-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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Känner du igen oSs? 

Hej! 

Ibland märks vi väldigt mycket och ibland 

finns vi fast vi inte syns...  Men vi finns fak-

tiskt överallt och jämt. Vet du att vi tillhör 

världens största minoritet, vi barn och unga 

med funktionsnedsättning av något slag. Sen 

ska vi inte prata om alla äldre som fått någon 

förvärvad nedsättning eller helt enkelt bara 

blivit gamla och kanske inte ser så bra längre. 

Saknar du oss i din gemenskap i kyrkan? Då 

beror det kanske på att det inte funkar riktigt 

bra för oss i din kyrka. Att vi inte känner oss 

sedda och hörda. Eller att det blir riktigt job-

bigt för oss under samlingen, eller att vi helt 

enkelt inte kan ta oss in i kyrkan. Vi kanske 

inte ens vet om att vi är välkomna, men det är 

vi väl visst det? 

 

 

Nåja, vill du veta lite mer om oss så leta rätt på 

oss, bjud in oss till musikcafé eller kanske 

målarverkstan eller teatergruppen eller en helt 

vanlig gudstjänst. Vi är inte så värst farliga, ja 

inte farliga alls faktiskt, men vi kan vara lite 

jobbiga ibland. Och vi kan ju behöva någon 

som ledsagar oss en smula och som ser vad vi 

behöver för att det ska bli bra. Ta gärna och 

läs om oss i PHVs fina Känner-du-igen blad. 

Du hittar dem på hemsidan 

www.phv.pingst.se. Där ser du hur ni ska göra 

för att det ska funka.  

 

Va bra!  

Då ses vi nästa vecka—hej så länge! 
 

Känner-du-igen bladen är skrivna av Curt Karlsson,  
bilderna är ritade av Anders Parsmo.  

att känna sig hemma och 

delaktiga. 

Välkommen att ta del av 

vår Verktygslåda. I detta 

nummer ges ett litet 

smakprov vad som finns i 

den, på vår hemsida, 

www.phv.pingst.se, 

under fliken 

”Verktygslådan” finner 

du mer.  

Har du något du vill dela 

med dig av till verktygslå-

dan är du välkommen att 

höra av dig. 

I vårt förra Nyhetsbrev  

berättade vi om tramp-

stenarna. Något som 

underlättar för oss när vi 

ska ta oss till en önskad 

plats i en lite besvärlig 

terräng. Trampstenen 

hjälper oss att gå lite 

stadigare och hitta rätt 

väg. Trampstenen är ett 

verktyg att nå ett mål 

med och det kan vara ett 

sätt att förhålla sig på till 

sin omgivning. Stenarna 

finns där strategiskt 

utplacerade, lätta att se, 

lätta att använda och 

vackra att se på. Ja, ett 

fint inslag i naturen. 

 

I dagens nummer tram-

par vi fram till verktygslå-

dan. Inte vilken verktygs-

låda som helst utan en 

för dig och mig som vill 

möta människor på ett 

bättre sätt. Vi hittar tips 

och råd, exempel från 

vardagen, om hur man i 

sin verksamhet får fler 

På trampsten till verktygslåda 



 

PHV har ställt samman ett material som handlar om barn och unga med  

funktionsnedsättning i våra olika verksamheter. Hur vi kan skapa en bättre miljö, öka  

tillgängligheten men framför allt hur vi hanterar en del av de svårigheter som kan uppstå.  

Är du intresserad kan du gå in på www.phv.pingst.se, sök under fliken Verktygslådan. 

 

"Satt och slölyssnade på nyheter-

na från ekot när man i förbifarten 

säger att i samband med möjlig-

heten att göra fostervattensprov så 

väljer fler och fler att avbryta sin 

graviditet när 

 man upptäcker att barnet kanske 

bär på anlag för Downs syndrom. 

 

Tänkte vidare på min kompis  

Jonas som lever, som jag tycker 

det verkar, ett innehållsrikt och 

spännande liv. Vad är det som gör  

 

att hans liv skulle vara ett större 

problem än till exempel mitt liv? 

 

Eftersom jag då studerade på en 

tv-linje beslutade jag mig för att 

få göra en film om Jonas och hans 

vän Erik. Om deras vardag,  

intressen och mål i livet. Så 2002 

blev filmen klar som jag kallar 

"Filmen om Erik och Jonas - en 

berättelse om två unika män" Är 

du intresserad: kontakta filmaren 

Roger Svanell på TV Inter. 

ATT SE EN FILM TILLSAMMANS ÄR ETT BRA SÄTT  
ATT STARTA ETT SAMTAL PÅ. 

HÄR KOMMER TVÅ FILMTIPS FRÅN VERKTYGSLÅDAN 

"Filmen om Erik och Jonas -  

en berättelse om två unika män" 

I filmen Anna-Carin och Berit möter vi  

en mamma och hennes dotter. De berättar 

på ett fint och lågmält sätt hur man kan bli 

bemött och sedd i sin församling. Vi får 

flera viktiga tankeställare och frågor att 

samtala om. Perfekt film att visa i försam-

lingen och ha som underlag för ett samtal 

om bemötande och den öppna famnen.  

Är du intressera finns den att få på PHV.  

Maila då till info@phv.pingst.se. 

Om bara en kort tid är det  
sommar och för många väntar 
något alldeles extra,  
Gemenskapsveckan! 

Både på Bjärka Säby och i  
Furuboda är det nu fullt. Många 
har varit med tidigare år men 
för flera blir det en helt ny  
upplevelse. 

Vi hoppas och ber om fina  
dagar, härlig gemenskap och 
spännande stunder kring årets 
tema: Våra sinnen.  

En söndag stod en stor 
motorcykel framme i  
kyrkan. 
 
Varifrån kom den? Och 
vad har det med PHV att 
göra? 
På sista sidan finner du 
svaret. Även på frågan om 
en motorcykel kan vara i 
en verktygslåda? 

Nyhemsumgåsare 

special  

finns för dig som är ung 

med särskilda behov och 

som kommer till  

Nyhemsveckan.  

Intresserad? Kontakta då 

 Annika Nilsson, 
annika.nilsson@pingsteskilstuna.se. 



Man ska aldrig underskatta en enda män-

niska. Särskilt inte när det handlar om 

Guds möjligheter att välsigna och använ-

da vem han vill. 

 

Vi tror att det ska vara så märkvärdigt. Vi 

jämför andras bästa sidor med våra egna 

sämsta. Det gör oss handlingsförlamade 

och försagda. Men bibeln säger att ”det 

som ingenting var utvalde Gud”.  Tänk 

om vi istället vågade ta fler positiva initi-

ativ. Men alldeles för ofta fegar vi ur. 

 

Ibland har vi funderat över vad vi kan 

göra för funktionshindrade i Åtvidaberg. 

Men det hade inte kommit till skott innan 

vi fick en fråga från en grupp vänner med 

psykiska funktionshinder. En troende 

kvinna i grannförsamlingen fick med sig 

flera vänner från dagverksamheten. Och 

nu träffas vi varannan tisdag för härlig 

gemenskap och goda samtal. En av delta-

garna har fått möta Gud väldigt starkt. 

Samtidigt måste vi anpassa varje träff 

efter vilka som kommer. Den som en 

gång tar hela utrymmet kan i sin tur bli 

alldeles tyst för att det kommer någon 

som pratar på ännu mer. 

 

Det finns stora behov och den bästa verk-

samheten i våra kyrkor är oftast väldigt 

enkel. Har du bara ett hjärta för speciella 

människor så ska Gud leda er till att få 

vara med och göra skillnad. 

Välsignelsen man får i sådana möten är 

alltid större än den man förmedlar. 

Nyss firade vi en stor högtid i familjen, 

och bland det som gav mig störst glädje 

var de som kom ifrån vår upptäckargrupp. 

Jag bjöd in några av dem speciellt och de 

glada leenden jag mötte lyste upp min 

tillvaro långt efter att de gått hem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lars Hermansson, 
pastor Åtvidaberg 

och ordförande i PHV 

Upptäckargrupp  Hämtat ur Verktygslådan av Lars Hermansson, Åtvidaberg 

För en kyrka gäller riktlinjerna  
för offentliga lokaler.  

I BFS 2003:19 - HIN 1 står om Boverkets föreskrifter och allmänna      

råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit   

allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Ladda ned föreskrif-

ten från www.boverket.se. På Bygg Klokts hemsida 

www.byggklokt.nu, finns en massa kloka och enkla råd och tips att ta   

till sig. De är framtagna efter vad våra lagar och föreskrifter säger.  

 

 

 

 

 

Deras info blad finns för  

nedladdning. Några exempel på det 

lättillgängliga materialet ser du här.  

Har ni testat tillgängligheten i  
kyrkan och i angränsande lokaler? 

Inte? Då rekommenderar vi en upptäcktsfärd i 

kyrkan. Ta hjälp av en mall så går det lättare 

och ni ser på en gång vad som behöver föränd-

ras för att det ska fungera som det är tänkt. 

Mallar hittar du bland annat hos 

www.handisam.se, 

www.byggklokt.nu och 

www.phv.pingst.se. 

 

 

I Boverkets föreskrifter anges att de 

ekonomiska konsekvenserna inte får 

bli orimligt betungande för fastig-

hetsägaren, lokalhållaren och näringsidka-

ren. Och det kan ju vara skönt att höra. 

Bidrag kan man söka på Boverket och på 

SST– Nämnden för statligt stöd till  

trossamfund, www.sst.a.se. 

 

 

 

I idéboken finns 

många bra bildexem-

pel på hur lätt  

avhjälpta hinder kan se 

ut i verkligheten. 
Andra bra informationskällor:  
Bygg i kapp Handikapp från Svensk Byggtjänst. 

Bygg för alla utgiven av Svensk Byggtjänst och Bygg Klokt tillsam-

mans.  Handisam ger ut flera användbara tips och råd för utformning 

av lokaler, bemötande attityder med mera.  

EFTERLYSNING! 

Har du en funktionsnedsättning och svårt att hitta ett jobb. Då vill vi inbjuda till en träff där du kan dela dina 

tankar och idéer med andra kristna i liknande situation. Hör av dig till info@phv.pingst.se.  



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. 

Rampen 
AnnChristin Liljeroos Grönås PHV konsulent 

I vår kyrka har vi en ramp upp till estraden.  

Förr var jag lite stolt över den. Det är liksom inte 

alla kyrkor som har en så vacker 

ramp, och en ramp som alltid finns 

där redo att användas (jag vet, bil-

den är suddig men rampen finns 

faktiskt där). Numera är jag lite 

mindre stolt. Rampen är nämligen så 

väldigt brant och lite märkligt place-

rad intill ett hörn. Jag har tänkt att 

man måste vara både snabb och 

stark i sina armar, och inte det mins-

ta klumpig för att kunna ta sig upp 

för rampen utan hjälp. ”Det är aldrig 

någon som klarar”, har jag sucka för mig själv.  

Men en söndag hände något. En man, sittandes i 

en rullstol, kom farande i full fart. Ville man väcka 

mig så var det nu fixat. Förbifarten fick håret att 

fladdra, ja nästan i alla fall. Mannen i stolen sikta-

de in sig på rampen, gjorde en skarp vänster sväng 

och tog sats upp för rampen. Jag höll andan, ”Det 

går inte” sa jag lite halvhögt. Men jo då, där satt 

jag med lång näsa… lurad! Vipps hade han tagit 

sig upp på estraden,  strålande glad. (Här måste jag 

inflika att vi inte ska misstro varandra om att klara 

det ena eller det andra, vi kan ta så fel).  

Killen hade en svart klumpig MC väst på sig, 

coola glasögon och hästsvans. Glad och snäll såg 

han ut. Men vad hade vi fått upp för typ på talar-

stolen? Jo, en kille som varit pastor och som har en 

motorcykel och en väst det står Christan Crusaders 

på. Kent Revedal är medlem i den kristna motor-

cykelklubben, som även är hans stora intresse.  

För en tid sedan råkade han dessvärre ut för en 

olycka och skadade ryggen så illa att han inte läng-

re kan använda sina ben. Nu hade 

han och klubben kommit på besök 

till vår kyrka. 

Efter mötet fick jag en liten prat-

stund med Kent. När vi stod där 

och pratade kom en kvinna fram 

och ville be för honom om ett he-

lande. Modigt tänkte jag men rea-

gerade likväl lite på det. Men Kent 

såg glad ut och tog gärna emot 

förbönen. Så här efteråt har jag 

funderat lite över det. Återkommer 

vid ett senare tillfälle med vad de tankarna ledde 

till.  

Innan vi sa adjö berättade Kent att han skulle till 

en kille i närheten. De hade träffats på sjukhuset. 

Även han behövde få del av MC gemenskapen och 

med frälsaren.  

Med sig till kyrkan hade Kent och kompisarna 

motorcyklar. Ett par ståtliga sådana hade de även 

tagit upp på estraden. Då var det bra att ha ramp. 

Trots att den inte främst är till för motorcyklar 

utan för folk. Och  inte var så bra. Hur ska den då 

vara för att funka bäst? Här nedan finns passligt 

nog en enkel instruktion om just ramper. 

 

Så kan en motorcykel och en ramp fin-
nas med i verktygslådan. De kan locka 
till många tankar och upplevelser av olika 
slag, både på våra vägar, i en kyrka lik-
som i gemenskapen med Gud. 

PHV fick ett boktips 

av en läsare som skrev 

så här: ”Fick idag i min 

hand infoblad från er 

med bl.a. boktips. Jag 

vill tipsa om en bok 

som betytt mycket för 

mig och min familj. Bo-

kens titel ”Det barn vi 

fick” av Åsa Hagberg 

på Verbums förlag.  

Hälsningar Mirjam—

moster till Gabriel snart 

8 år en downis med 

adhd och autism.” 

Vi önskar er 

alla en skön 

sommar! 

     
     Bilden är från Bygga  

     Klokt, den är inte  

     skalenlig. Men visar  
     principen 
 
Lutningen på rampen är kanske det viktigaste, men även 

bredden och halkskyddet. 

  

Rampen ska inte vara brantare än 1:20 (5 cm/m jämfört med 

vår kyrka där rampen istället ökar med ca 30 cm/m), en 

kortare ramp på max 6 meter får inte vara brantare än 1:12. 

Bredden ska vara minst 1,3 meter och naturligtvis ha en 

hård och halkfri beläggning, ledstång på båda sidor.  

Den får inte svänga eller luta i sidled och ha en friyta på 2x2 

m och naturligtvis ett litet avåkningsskydd på minst 5 cm 

högt. Ja, det är lite att tänka på men tänk så inbjudande och 

befriande för alla som vill in i kyrkan eller medverka från 

estraden.  Lycka till med era byggen! 

Hur ska då Rampen se ut? 


