
 

  

Till Församlingarna  

 

VI SÖKER EN FÖRSAMLING, KANSKE  I NORRA 

DELARNA AV LANDET, SOM VILL VARA MED OCH 

ARRANGERA GEMENSKAPSLÄGER FÖR BARN OCH 

UNGA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH  

DERAS FÖRÄLDRAR. HÖR AV ER TILL PHV! 

 

VÄLKOMNA ATT BOKA IN TEMADAGAR MED TILL-

GÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE FRÅGOR I FOKUS. 

 

FUNDERA ÖVER HUR NI SKA TA DEL AV POLICY-

DOKUMENTET—EN KYRKA FÖR ALLA, SE SID 3. 
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I det här numret: 

Nyhetsbrev från PHV  hösten 2009 
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  

PÅ SPANING   

med  Oliver  Sundström 
 

På resan upp till Örnsköldsvik såg jag 
rätt många skyltar som berättade om 
olika övernattnings alternativ. Många 
av dem var märkta av sommarens sol 
och regn, andra fräscha. Om jag hade 
behövt en säng att sova i var det bara 
att välja. Min lilla spaning nedan hand-
lar om det:  ”Välj rätt så blir det bra!” 
 
Mina föräldrar planerade och fick 
många fina år i mitt föräldrahem. Men 
nu ska fastigheten säljas och hela boha-
get ut. Pappa dog för tio år sedan och 
mamma har sedan dess haft ansvaret 
för huset. Mamma ska flytta till en 
lägenhet några kilometer närmare 
Örnsköldsvik. Ett helt livsverk ska änd-
ras på – kan man gardera sig för en 
sådan förändring? Vi säger att det till-
hör livet och godtar detta om än med 
smärta. 
 
Rakel, min älskade fru, och jag vi fann 
varandra när vi var unga. Efter fem års 
sällskapande, som det då hette, vigdes 
vi i Filadelfiakyrkan Härnösand 1972.  
 

 
Vårt första hem var en lägenhet i ett 
kapell utanför Piteå. Vårt kärleksbarn 
Erika visade på fars dag sitt fotavtryck 
när Rakels mage fick en extra bula. Vil-
ken farsdags present! 
Allt gick bra med själva födseln. Men 
det visade sig sedan att Erika hade fått 
en bristning i hjärnan vid förlossningen.  
 
Denna lilla händelse skulle med tiden  
visa att vår familjeidyll skulle bli rätt olik 
den vi hade planerat för. Hur garderar 
man sig för sådant? 
 
Du undrar kanske hur det är med oss 
idag? Jo, Erika finns dagtid på en dag-
centerverksamhet och planerar nu för 
ett eget boende. Utifrån hennes förut-
sättningar tycker vi att hon har det rik-
tigt bra här i Edsbyn. Eftersom hon fort-
farande behöver rätt mycket hjälp så 
tror vi i alla fall att vi är mera fäst vid 
henne och älskar henne mera än om 
hon har varit utan handikapp. Det tror 
vi i alla fall och om man nu kan göra en 
sådan värdering. 
 
Hur kan man skydda sig från detta? 
Kanske om man har en stark tro och 

→Fortsättning på sista sidan 

 

Gemenskap  -  höstens tema 
AnnChristin Liljeroos Grönås PHV konsulent 

I sommar har mycket hänt, håll 
med om det! Ja, hemma hos dig 
har det inte hänt samma saker 
som hemma hos mig, men visst 
har det hänt grejer. Men oavsett 
om vi har varit med om något 
roligt, häftigt, sorgset eller drama-
tiskt är det alltid väldigt skönt att 
få dela det med någon. Att få 
berätta och någon lyssnar på det 
jag säger. I ett radioprogram här-
omdagen resonerade de om hur 
det var att få nya vänner som 
vuxen, att det inte var så enkelt. 
För hur gjorde man egentligen? 
Barnet går ju oftast fram till andra 
barn och frågar ”får jag vara 
med?” eller ”ska vi leka?”.  Men 
hur gör man som vuxen? Alla vill 
ju ha en vän, det är väldigt viktigt. 
I detta nummer får du ett tips om 
hur man kan få inte bara en vän 
utan flera. 

Sommarläger 
I sommar har många av oss fått 
just nya vänner och delat gemen-
skap på läger som PHV arrangerar.  
Att många ser fram emot dessa 
läger hela året, för det är så trev-
ligt och mysigt att träffa sina vän-
ner, är lätt att förstå. Kanske ska 
du vara med nästa år? I mitt upp-
slaget får du se och läsa mer om 
hur vi hade det. 
 
Brevvänner 
Många av oss tycker även om att 
skriva brev och kort till varandra.  
Till PHV har det kommit förfrågan 
om just brevvänner. Vill du ha en 
brevvän? Hör av dig i så fall till 
PHV. 
 
Ny i PHVs styrelse 
I detta nummer har vi även gläd-
jen att välkomna en ny medlem i 

PHVs styrelse. Det är Oliver Sund-
ström.  Vi tycker det är väldigt 
roligt att Oliver är med, glad och 
positiv och engagerad som han är. 
Så hjärtligt välkommen Oliver! 
 
I artikeln ”På spaning” får vi ta del 
av hans berättelse. 
 
 

Mor och dotter  
på stranden i 
Furuboda. 



 

  

Hälsningar från sommarens Gemenskapsläger  
i Bjärka Säby och i Furuboda! 

Ena av PHVs engagerade styrelseledamöter,  
Lars Hermansson, är även ledare på vårt läger i Furubo-
da. Här får du ta del av hans tankar. 
 
”Tidningen DAGEN skrev i augusti om en ung kvinna som 
kämpat med både oförstående människor och sitt eget 
funktionshinder, för att mot alla odds bli läkare. Att vara 
cp-skadad och läkare är tydligen så ovanligt att vissa inte 
klarar av en sådan situation. 
Enligt den definition som jag lärt mig i PHV borde det 
vara hennes omgivning som är handikappad, som inte 
kan hantera att en funktionshindrad lyckas med det som 
de flesta fullt friska har svårt att klara av. Det möjligas 
gräns sitter nog mest i huvudet, liksom våra begrepp om 
vem som är lycklig och vad som är ett bra liv. 
 
Det var länge sen jag såg så glada ansikten som på ge-
menskapslägret i Furuboda. Visst fanns det stunder då 
inte glädjen var på topp, men så är det väl med oss alla. 
Men de varma leenden som sken upp när blickar möttes 
var många. ”Du vet väl om att du är värdefull” var den 
sång som band samman allt vi gjorde. Alla menade det vi 
sjöng. Alla passade in utifrån sina personliga förutsätt-
ningar. 
 
Furuboda är en fantastisk anläggning som är väl rustad 
att ta emot alla, oavsett vilka behov man har. Lift på rum-
met är t.ex. ett ovärderligt hjälpmedel för många. Simhal-
len med sin trevliga och kompetenta personal imponera-
de, liksom väl anpassade aktiviteter inne och ute. Maten 
är alltid variabel och god. Till allt annat kan man lägga att 
hela platsen är genomsyrad av möjlighetstänkande.  
 

Det är konstigt att inte fler söker sig till Gemenskapsveck-
an på Furuboda. Många, både barn och vuxna, skulle må 
bra av den miljön.” avslutar 
Lasse Hermansson. 

Erik och Sebastian på härlig cykeltur 

Albin och Torbjörn studerar havet. 

”Du vet väl om att du är värde-

full…” sjunger Lasse vid lägerelden 

för Ulrika, Kristina, Emma  

och Ronny. 

  Sjunga, spela och dansa hör  

   verkligen lägerlivet till! 

Glada miner och härlig gemen-

skap, men vad skriver hon på 

min rygg? 

Samtliga fotografier från Gemenskapslägrena är tagna av I-L Stenholm, B Andersson-Löfgren, AC Liljeroos Grönås 



 

  

 
Vill du veta mer om läger är du 
välkommen att kontakta PHV. Un-
der våren kommer som vanligt in-
formation och inbjudan till somma-
rens Gemenskapsläger.   
 
För dig som är rätt nybliven föräl-
der till ett barn med funktionsned-
sättning, eller har ett lite äldre barn 
men aldrig varit med oss tidigare 
vill vi slå ett slag för Furuboda. 
Likaså om du har ett barn som mår 
bäst i en mindre grupp och med 
lugnare tempo, eller är i behov av 
fler resurser. 
 

 
Nytt för i höst är skapandet av ett 
lägerråd. Detta för att bättre sam-
ordna våra läger och resurser. Och 
skapa möjlighet för fler att vara 
med. Har du något du vill förmedla 
till lägerrådet kan du skriva, maila 
eller ringa. Kontaktuppgifter finner 
du på sista sidan. 
 

 

Unga men även lite 

äldre är med på läger. 

Här är Joel och Reijo 

på promenad i Skåne. 

 År2010 har regeringen och riksda-

gen satt som mål att bland annat all-
männa platser och allmänna lokaler 
ska vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. En mängd åt-
gärder har genomförts, men ännu 
återstår en hel del. Samtidigt har re-
geringen skrivit under FN-
konventionen ”Mänskliga rättigheter 
för personer med funktionsnedsätt-
ning” som är en viktig konvention. 
 
I lagstiftning och andra dokument 
nämns vanligen inget om kyrkors till-
gänglighet. Både Handikappombuds-
mannen och Boverket har dock efter 

direkta kontakter meddelat att kyrkor 
bör räknas in i begreppet 
”lokaler dit allmänheten har tillträde”. 
Fastighetsägaren är, enligt lagstift-
ningen, ansvarig för områden som 
handlar om en fastighets tillgänglig-
het. Man kan också väga in diskrimi-
neringsperspektivet i bristen på till-
gänglighet, även om detta ännu inte 
prövats gentemot någon kyrka. 
 
En önskan är väl att kyrkor ska gå före 
och visa vägen med ökad tillgänglig-
het, men det får väl fortfarande i 
många sammanhang ses som en 
”dröm”. När man söker definiera 
tillgänglighet är det viktigt att ha 

ett helhetsperspektiv och väga in olika 
aspekter. 
Några tips att arbeta vidare med: 

En kyrka för alla, Sveriges Kristna 
Råds skriftserie nr 12 och 12b. 

För dig som arbetar med lokaler, 
Riv hindren, Handisam 

Riktlinjer för tillgänglighet, Riv 
hindren, Handisam 

CD: Öka till Gängligheten Nu, 
Handisam 
Mänskliga rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, Regering-
ens proposition 2008/09:28 
 

Bristande tillgänglighet en fråga om diskriminering? 

Av Curt Karlsson 

   Ill. Anders Parsmo 

Policydokumentet En kyrka för alla  

handlar om kyrkornas arbete med frågor om funktionshin-
der. Dokumentet är utarbetat av Föreningen Furuboda till-
sammans med en arbetsgrupp med representanter från de 
olika kyrkofamiljerna i Sveriges Kristna Råd. Vår represen-
tant har varit Curt Karlsson. Dokumentet som är väldigt lätt 
att ta till sig finner du på www.skr.org. Vår önskan och för-
hoppning är att alla församlingar tar del av dokumentet och 
tar tid till samtal kring dessa viktiga frågor. Mina personliga 
funderingar är: En kyrka för alla—är det möjligt? Är de inte 
en fråga om trovärdighet som församling och kristen? Hur 
förhåller sig du och jag till denna fråga?  
AnnChristin Liljeroos Grönås 



 

  

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

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 

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 

→ Fortsättning från första sidan  
 

tror på under. Vi fick av förkunnare höra att det 
var vår brist på tro som gjorde att det inte 
skedde något under med Erika. Vi har kunnat 
sortera dylika påhopp. Vi har inte kunnat välja 
något annat alternativ. Vår tro på Gud och vad 
han har gjort för oss genom Jesus Kristus har 
givit oss den styrka och ork vi behövt. För oss är 
detta är ett Guds under, ja du läste rätt - ett 
Guds under!  
Detta är alltså min spaning att den kristna ge-
menskapen egentligen bygger på uppmuntran, 
samt tröst och det har vi fått. 

 
”Min bön och önskan är  

att när livet inte blir som man 
tänkt sig ska den kristna gemen-
skapen finnas där som en resurs 
för stöd, gemenskap och tro.” 

 
 Hälsningar Oliver Sundström / Edsbybo 
 och pastor i Pingstförsamlingen. 

Ett LÄSTIPS 

 från Curt Karlsson 

 

Orden och tystnaden 
 

Orden behövs – de som hjälper 

oss att tala om det allra viktigas-

te, ibland det svåraste. Men ock-

så tystnaden. Så kan man presen-

tera boken Orden och tystnaden 

– en bok om tillit med Lars 

Björklund som författare. I bo-

ken finns många goda tankar 

både om ordens begränsningar 

och möjligheter. 

 

Författaren är numera kaplan på 

Sigtunastiftelsen och har tidigare 

arbetat som sjukhuspräst. 

 

”Själva livet är ordlöst, dess dju-

paste innehåll anar vi i mellan-

rum, i tystnaden.” 

 

Lars Björklund, Orden och tyst-

naden, en bok om tillit, Libris 

förlag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Togos huvudstad finns mas-
sor av skolor. En av dem är en 
dövskola. Det sägs att det är 
den enda dövskolan i landet, 
och den drivs av pingströrel-
sen EADT. 

Skolan har ett stort landområ-
de, och för många år sedan 
fanns det en internationell 
handikapporganisation som 
hjälpte till att bygga upp sko-
lan. Skolan ser fortfarande 
ganska OK ut, även om mycket  
börjar bli lite slitet. Undervis-
ningsmaterial är det ont om, 
men de lärare som arbetar på 
skolan är duktiga. 

Sedan ett antal år tillbaka har  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              foto Barbro Franzon 
 
 
handikapporganisationen av-
slutat sitt stöd till skolan, och 
Pingströrelsen beslöt då att   
driva den själva. 

Ett fantastiskt arbete! 

 Skolan har idag ca 110 elever. 
En del bor självklart i Lomé-
området, andra har släktingar 
där de inackorderas och ett 30
-tal bor på skolan under myck-
et enkla förhållanden. Långt 
från föräldrarna, försöker de 
30 pojkarna laga mat, tvätta 
kläder och få ett fungerande 
liv. En svensk pingstförsamling 
har sett till att det numera 
finns en vuxen på plats, en 
internatföreståndare, som 
finns till pojkarnas hjälp. 

Pingströrelsen i Togo vill inte 
att de döva barnen ska göm-
mas undan och inte få en 
chans till utbildning, därför 
satsar de på skolan, och en 
hängiven personal – där flera 
är döva – sliter hårt. 

Med små möjligheter gör de 
storverk, och som besökare 
slås man av den varma positi-
va atmosfären som finns på 
skolan. 

 Flera elever har multihandi-
kapp. Det har inte personalen 
någon utbildning kring och 
skolan är inte anpassad för 
detta. Men vad gör man när 
hjärtat är stort? Jo, man försö-
ker och gör sitt bästa, och det 
blir i alla fall bättre än att man 
skickar hem handikappade 
barn till ensamhet, utanför-
skap och isolering! 

 Pingströrelsen i Togo är ett 
fint exempel på en kyrka som i 
konkret handling visar att alla 
har verkligen samma värde 
och alla behöver få en chans! 
När man försöker och gör sitt 
bästa kommer man riktigt 
långt! 

  

Utblick—till dövskolan i Togo  
av Elisabeth Rambrandt 


