
Tänd ett ljus för PHV i advent! 

Ordförande har ordet 

NYHETSBREV  

 Hösten 2008 

Sen sist har jag också 

glädjen att meddela att vi 

nu anställt  

AnnChristin Liljeroos 

Grönås från Eskilstuna 

som ny handikappkonsu-

lent på 50%. Därmed har 

efterträdarfrågan till  

Jonas Karlsson fått bästa 

tänkbara lösning. Jag vill 

så här på ordförandeplats 

säga ett varmt och hjärt-

ligt välkommen till dig 

AnnChristin och önska 

Guds rika välsignelse i 

denna viktiga tjänst!   

 

Till sist vill jag önska er 

alla en välsignad advent, 

jul och nyårstid! 

 

Thomas Hallström  

 

 

 

Kära PHV-vänner! 

Samtidigt som du som 

finns i vårt kontaktnät nås 

av detta nyhetsbrev görs 

även detta utskick till 

samtliga av landets 

Pingstförsamlingar. För 

fjärde året i rad uppmanar 

vi frimodigt församlingar-

na att göra en ekonomisk 

insats för PHV under ad-

vents och jultiden. Det är 

ingen hemlighet att vi är i 

stort behov av ekono-

miskt stöd för att vår 

verksamhet skall kunna 

fortsätta i den omfattning 

vi nu har. Men vi vill ock-

så bli föremål för förbön 

samt medvetandegöra att 

vi finns till som försam-

lingarnas resurs i frågor 

omkring människosyn, 

bemötande och tillgänglig-

het. PHV har en viktig 

funktion att fylla. Insam-

lingen ”Tänd ett ljus i 

advent” är lysande och 

genial. Det är allas vår 

Curt Karlsson (PHV's 

grundare) som kläckte 

idén för några år sedan, 

och det har varje år gene-

rerat ett välkommet bidrag 

till vårt arbete.  

 

Vi är också mycket tack-

samma för enskilda gåvo-

givare och vill som tidiga-

re år även vädja till dig att 

göra vad du kan. Ditt bi-

drag betyder mycket och 

jag vill på förhand tacka 

för ditt engagemang och 

hjärta för PHV fortsatta 

arbete. 

Tema 

Ung idag! 

Välkommen till ett nytt 

nummer av PHV's Ny-

hetsbrev. Som du märker 

ser brevet lite annorlunda 

ut. Layouten har föränd-

rats och vi kommer i varje 

nummer ha ett tema. Vi 

kommer även ha en ruta 

med något speciellt till 

församlingarna. Hoppas 

du trivs i vår nya miljö. 

Dagens tema handlar om 

den unga människan på 

väg in i tonåren och vux-

enblivandet.  

 

Du får möta Henrik, en 

ung grabb med rullstol i 

bagaget. Kloka Liselotte 

som ger oss några goda 

råd och Ida som delar sina 

tankar i en dikt.  
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Till  

församlingarna!  

Hur ser era lokaler ut? 

Skulle toaletterna bli god-

kända vid en inspektion? 

Vi bistår er gärna i att 

checka upp detta och ge er 

konkreta tips och råd. På 

hemsidan finns enkla an-

visningar om hur en han-

dikapp toalett ska se ut för 

att vara godkänd. 
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Vår önskan är också att vara till hjälp 

och stöd i församlingarna. Den 

kunskap PHV har vill vi förmedla till 

ledare och andra aktiva. Kunskap 

och engagemang måste få gå hand i 

hand och stärka vår gemenskap. 

Välkomna att höra av er. 

AnnChristin Liljeroos Grönås 

Handikappkonsulent 

 

Att vara ny som handikappkonsulent 

på PHV är något utöver det vanliga, i 

alla fall för mig. Det är definitivt 

inget vanligt arbete, inget åtta till 

fem jobb på kontoret och inget 

spring i sjukhuskorridorerna. Men 

ändå en rik kontakt med trevliga 

människor, att snacka och byta 

tankar med.  

Jag kände på en gång att det inte 

hade någon betydelse om jag hade 

kjol eller jeans, att jag inte var pastor 

utan barnmorska och skolsköterska, 

att lite ordnade arbetstider var helt 

okey samtidigt som jag har möjlighet 

att vara tillgänglig en kväll eller helg 

ibland. Tänk sen att få arbeta med 

och för alla er och våra församlingar. 

Vilken gåva jag har fått!  

Under flera år arbetade jag i 

Sydamerika. Även där träffade jag 

barn med funktionsnedsättningar 

och deras föräldrar. En dag föddes 

en liten grabb med ryggmärgsbråck. 

Hur det gick med honom kan vi 

återkomma till. Men det jag tänker 

på idag är mamman som letade efter 

andra mammor med samma 

erfarenhet. Hon var i stort behov av 

att träffa någon som också fött ett 

barn med en så grav skada.  

Att finnas med i ett nätverk där man 

kan träffa andra med liknade 

erfarenheter och behov är mycket 

värdefullt. Pingstförsamlingarnas 

Handikapp Verksamhet vill vara en 

del av ett sådant nätverk. Vårt mål 

är att stödja alla med någon typ av 

funktionsnedsättning, familjerna och 

vännerna. Vi vill också både skapa 

och förmedla kontakter som kan 

vara berikande i vardagen.  

Ny på jobbet 

Sida 2 

Liselottes goda råd. Liselotte Nilsson, Mullsjö i ett samtal med AnnChristin. 

Idag pratade jag med Liselotte, en 

ung kvinna som haft det mycket 

jobbigt men nu fått det bra. Genom 

alla de svårigheter hon levt med 

sedan barnsben har hon fått myck-

et klokskap som hon här gärna 

delar med oss. 

All funktionsnedsättning syns inte 

utanpå och det kan försvåra kon-

takten med andra, menar Liselotte. 

Det kan vara svårt för andra att 

förstå detta. Då är det bra om man 

själv orkar vara öppen. Av och till 

missuppfattar dock Liselotte vad 

andra menar. Då kan det hända att 

hon bokstavligen gör det personen 

sagt och inte förstår att det kanske 

var bildligt talat. Något hon nu lär 

sig att hantera. 

Som ung blev Liselotte lätt arg. 

Vredesutbrotten var vanliga. I sko-

lan blev det jobbigt och kamrater-

na tyckte om att mobba henne. 

Numera är det lugnt och hon har 

börjat lära känna sig själv på ett 

nytt sätt. 

Liselotte som fått diagnosen 

ADHD och autism menar att det är 

lätt att fastna i sina diagnoser och 

identifierar sig med dem. Och det 

är fel, säger hon. Man måste ac-

ceptera sig själv, se sig själv som 

en individ, värd att älska. Både 

hennes Gode Man, några kloka 

personer i kyrkan och på jobbet 

har hjälpt henne att se vem Lise-

lotte egentligen är. Våga se och ta 

emot sig själv, är hennes råd till 

både den unge och äldre.  

En annan sak som ligger Liselotte 

varmt om hjärtat är att skriva ned 

sina tankar innan man säger dem, 

och ger det till någon. Det blir inte 

så stressat då. Även den som får 

tankarna nedskrivna på det sättet 

får tid att läsa och tänka innan hon 

svarar. 

För Liselotte är det viktigt med 

struktur och att få växa vidare och 

mogna som människa, i lugn och 

ro. 

Liselotte tycker om sin församling 

även om den är stor och hon en-

dast känner ett fåtal. Hon längtar 

också efter gemenskap med andra 

kristna, unga eller lite äldre, som 

har liknande erfarenheter som hon 

själv. Kanske kan det bli så snart, 

säger Liselotte och drömmer om 

sommarens gemenskapsläger. 

LÄSTIPS 1 

I Vårdguiden för Stock-

holms län har i nr 1/2008 

Temat: Neuropsykiatriska 

diagnoser, Udda barn.  

Om man inte får pappers-

tidningen kan temat läsas 

på www.vardguiden.se 



Möt Henrik—vår kompis! I samtal med AnnChristin 

Henrik går i 6:e klass i en liten skola 

på landet. Han har en tvillingbror 

som heter Johan och som också är 12 

år. Tillsammans tar de skolbussen 

när det är dags att åka hem. För  

Henrik tar det lite längre tid än för de 

andra att ta sig upp och ned från bus-

sen. Det blir så när ena benet och 

armen inte riktigt har samma styrsel 

och kraft som det andra benet och 

armen. Men Henrik är en tålmodig 

och glad grabb. ”Man får be en  

kompis om hjälp” säger han. 

Busschauffören tar fram rullstolen och tillsammans fäller de ut den. Idag 

ska Henrik och Johan besöka sina kompisar Joel och Daniel som bor en bit 

upp från stora vägen. Solen skiner och det är en härlig höstdag. Snart bör-

jar ungdomsgruppen och scouterna och skyttet en ny termin, något Henrik 

tycker riktigt mycket om. Visst är det lite besvärligt med rullstolen i hajk-

hagen och det är nog det sämsta med en rullstol att man inte kan ta sig 

fram överallt. Fast Henrik använder inte alltid sin rullstol. Och det går bra, 

konstaterar han. ”Men ibland ramlar jag och det är inte alltid någon som 

hjälper mig upp”, suckar Henrik. ”Sen är det gräsmattorna, dom måste 

vara bra klippta så jag ser alla små stenar och tuvor som sticker upp. An-

nars snubblar jag och ramlar”. 

I ungdomsgruppen ska man visst leka en lek nu och hoppa på ett ben. ”Det 

är lite svårt”, säger Henrik och kommer istället upp till mig i köket för att 

prata en stund. Jag bjuder på våfflor men älsklingsrätten är pannkakor. 

Roligast i skolan är NO och just denna termin har sexorna börjat med nå-

got som heter Lego Techno league. Man bygger visst tekniska saker med 

lego, det är kul. Annars gillar Henrik att spela TV-spel och bada i poolen 

när han inte skjuter luftgevär i klubben. Henrik och brorsan är duktiga och 

har fått flera medaljer. För en tid sedan blev Henrik inbjuden av OS mästa-

ren i skytte Jonas Jakobsson att vara med och träna med honom några da-

gar. Det var häftigt och inspirerande! 

Riktigt vad Henrik vill ägna sig åt i framtiden vet han ännu inte, det är 

mycket som lockar. Just nu går diskussionen hög bland grabbarna om vil-

ken högstadieskolan de ska välja… musik är bra, fotbollsklassen då och 

skolan som lockar med jägarexamen eller varför inte technoinriktningen? 

Ja, det är mycket man ska ta ställning till och valet är inte alltid lätt. Att 

vara ung är underbart men kan vara nog så knivigt på både ett och annat 

sätt. Henrik och Johan har en positiv och bra familj som guidar grabbarna 

framåt. Jag tror säkert att de hittar rätt.  

Vi tackar Henrik för att han ville dela med sig av sina tankar till oss, och 

naturligtvis är han välkommen tillbaka till mitt kök. Kanske blir det pann-

kakor då. ”Skriv att jag tycker att det är jobbigt när folk stirrar på mig” 

säger Henrik till avsked. ”Det är bra att Joel och Daniel känner mig, så att 

de vet!” 

Sida 3 Hösten 2008 

Aktuellt   

Rapporten ”Onödig ohälsa” 

från Statens folkhälsoinstitut (fhi), 

skriven av Ylva Arnhof, visar att 

det är 10 gånger vanligare med 

självupplevd ohälsa bland personer 

med funktionsnedsättning än hos 

den övriga befolkningen. Den psy-

kiska ohälsan är tre gånger högre. 

En stor del av ohälsan är dock på-

verkbar och rapporten ger förslag på 

hur förbättringar kan ske. I rappor-

ten finns även en genomgång av 

folkhälso– och handikappolitiska 

planer. Om du vill ta del av rappor-

ten finns den på fhi,  

ISBN: 978-91-7257-547-9.   

www.fhi.se. 

 

Hur mår föräldrarna?  

Man vet också att föräldrar till barn 

med funktionsnedsättning också 

har en ökad ohälsa. Ingrid Olsson 

på Stockholms universitet håller nu 

på att kartlägga behoven för det  

stöd dessa föräldrar behöver. Vi 

återkommer om detta när kartlägg-

ningen är färdig runt jul. 

Skolverket publicerade i okt –08 

rapporten ”Tillgänglighet till 

skolors lokaler och valfrihet 

för elever med funktionsned-

sättning” .Intressanta slutsatser 

att ta del av. Rapporten finns på 

www.skolverket.se. 

Design för alla! 

Publika informa-

tions symboler för 

ökad tillgänglighet. 

SIS, TK 493. Här 

ses teckenspråk. 
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Snälla mamma, lyssna! 

Snälla mamma, lyssna 

Jag är rädd 

Rädslan överfaller mig 

Och det knyter sig sådär hårt i magen 

I flera år har jag drömt om att bo själv 

Och ta hand om mitt eget liv 

Men nu, når det snart är dags 

Så hugger det till i själen 

Och oron väcker sig stark i mitt inre 

Jag känner mig inte som en vuxen än 

Jag vill krypa ihop i din famn, mamma 

Och gråta en skvätt 

Men tårarna är slut 

Barndomen är över nu 

Och framtiden väntar med stora steg 

Det är svårt 

Även om jag är starkare nu 

Så är tankarna tunga att bära 

Jag vill bara att allt ska ordna sig 

Men det kommer nya och svåra saker 

hela tiden 

Jag orkar inte 

Kan någon förstå och hjälpa mig? 

Jag är rädd 

Snälla mamma, lyssna 

Det är svårt  

Och det gör ont  

Att bli vuxen! 

 

Av Ida Lindblad 2007-04-15 17:02:23 

Barnombudsmannen tycker till — vad tycker du? 

med funktionsnedsätt-

ning kan behöva ha 

tillgång till en anpassad 

information.  

I de kristna leden har 

man av och till inte ansett 

detta så viktigt att 

diskutera. Men det har 

allt mer uppmärksammats 

och måste naturligtvis 

även inbegripa den unge 

med en 

funktionsnedsättning.  

Vad har ni som läsare för 

tankar och erfarenhet om 

detta? 

 

Som PHV tidigare berättat 

godkänner Sverige FN:s 

konvention om rättigheter 

för personer med funk-

tionsnedsättning (Ds 

2008:23). Med anledning 

av dagens tema – den 

unga – vill jag lyfta några 

aspekter som Barnom-

budsmannen (BO) har 

lämnat i sitt remissvar till 

Socialdepartementet 

(Diarienummer: 9.1: 

0373/08), väl värt att tän-

ka och reflektera över.  

BO vill komplettera be-

slutet för att Sverige ska 

kunna leva upp till kraven 

i de olika artiklarna 

utifrån ett barnperspektiv 

och funktionsnedsättning. 

I artikel 23 Respekt för 

hem och familj påpekar 

BO att: Det behövs en 

ökad medvetenhet kring 

ungdom med funktions-

nedsättningar och deras 

kärleksrelationer. Att 

särskilda mottagningar 

som kan ge svar och stöd 

till dessa ungdomar 

önskas. Att ungdomarna 

med funktionsned-

sättningar inte får den 

information och råd om 

sex, relationer och 

samlevnad som andra får 

BO påpekar att personer 

Sida 4 

Pingstförsamlingarnas  

HandikappVerksamhet (PHV) 

är uppbyggd som en stiftelse 

 

PHV är en del av Pingst Fria 

Församlingar i Samverkan. 

 

Huvudman är Pingstförsam-

lingarnas Skol– och kursverk-

samhet.  

 

PHV vill visa på varje männi-

skas unika värde, med eller 

utan funktionsnedsättning. 

 

 

 

● Handikappkonsulent 

AnnChristin  

Liljeroos Grönås  

PHV, Skricksta Haga 

635 13 Eskilstuna 

tele: 070-68 69 834 

● Ordförande 

Thomas Hallström 

tele: 0226-50368 

 

Postgiro 37 12 93-2,  

Bankgiro 5648-6608 

www.phv.pingst.se 

LÄSTIPS 2 

Lästipset du får här kan 

hjälpa oss att få ökad 

förståelse för just den unga 

människan med 

funktionsnedsättning.  

Jag vill rekommendera dig 

att ta tid med att läsa 

antologin.  

AnnChristin 

 

Strutsen vingar – en 

ungdomsantologi. Unga med 

funktionshinder skriver, 

2005. Utgiven av Sisus.  

ISBN: 91–973014-0-X. 

Sommarens läger var underbara, 

roliga och hjärtliga.  

Tack till alla som var med, deltagare, ledare 

och köksor, som gjorde lägren så bra. 

Vi jobbar för att  ännu fler ska få möjlighet  

att komma med och dela denna gemenskap.  


