
Pingstförsamlingarna i landet var samlade till råd-
slag i mitten av maj. För vår del innebär det att PHV 
framöver kommer ingå i det nybiladade Pingst Social. 
Under samma paraply finner vi även DiakoniPingst och 
LP-verksamheten. Vi har fått en gemensam verksam-
hetsledning och styrgrupp. PHV kommer tillsvidare 
jobba på som tidigare. Jag hoppas på vissa administrativa 
förbättringar liksom ökade möjligheter för församlingar 
att upptäcka oss. 
Vi vill därför fortsätta att uppmuntra församlingarna att 
tipsa både föräldrar och ledare om det stöd PHV kan vara. 
Även personer med funktionsnedsättningar kan själva 
behöva PHV.s uppmuntran och gemenskap. 
Tveka inte att höra av er!
På andra sidan av detta kort finns kontaktuppgifter. 
Ge det till någon som behöver PHV. Under samtalen 

Nyheter från PHV PINGSTFÖRSAMLINGARNAS 
HANDIKAPPVERKSAMHET

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

Nr2  2012

PHV i förändringens tider Pingst Social

på Rådslaget framfördes ett par nygamla önskemål. På 
hemsidan, www.phv.pingst.se kommer jag presentera 
detta och diskutera hur vi kan gå vidare. Var gärna med 
i de samtalen.

AnnChristin Liljeroos Grönås

Under några dagar i juni fick jag möjlighet att vara med 
på de årligt återkommande ekumeniska fortbildnings– 
och konferensdagarna om tillgänglighet och delaktig-
het. Dessa är förlagda till Furuboda som tillsammans 
med Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp kring funk-
tionshinderfrågor, Lunds stift, Studieförbundet Bilda 
och Sensus Studieförbund stod för arrangemanget.  
 
Denna ekumeniska konferens, som även inbjuder våra 
nordiska vänner, har flera år på nacken. För mig var det 
första gången jag var med, men förhoppningsvis inte den 
sista. Jag mötte inte enbart en grupp människor som job-
bade för samma sak som jag utan en värme och atmosfär 
som är läkande. Bara av den anledningen är det mödan 
värt att ta sig ända dit. Det visade sig att konferensens 
tema....

”En kyrka med alla: Bemötas eller mötas” appellerar 
till många livsviktiga områden i våra liv. 

Under de tre dagarna fick vi lyssna och deltaga i flera 
spännande seminarier och dialoger. Vi träffade en arkitekt 
och arkivarie som visade bilder på bra lösningar då man 
ska göra ingrepp i gamla kyrkor och lokaler för att anpassa 
dem för tillgänglighet. Vi träffade Ylva Eggehorn som tog 
oss med i berättandets kraft och hur vi kan använda det 
i våra gemenskaper och församlingar. 

Av andra medverkande fick vi exempel på vad det 
innebär att inkludera alla i en kyrklig gemenskap, och 
hur man kan tänka och agera för att vara en kyrka med 

just alla. Och då ska 
vi komma ihåg att 
det minst besvärliga 
att förändra är de där 
dörrtrösklarna som 
ska bort. 

Forumteatern Laz-
zi tog oss med på 

vardagliga djup i en arbetsgemenskap i en kyrka. Och 
vi ställde oss frågan: Vad ska förändras och vem är det 
som egentligen behöver ett helande? Kanske är det rent 
av kyrkan själv? 

Ett helande till en möjlighet att med hjärta och sinne 
dela kyrkans vardag med alla, och på de olika villkor som 
då visar sig. 

Är vi beredda till det helandet? 
Många fler upplevelser fick vi, både för magen och 

för själen. God och rikligt med mat och en härlig afton 
med musik och sång vid havet. Staffan Gerdmar och Per 
Lundahl spelade och sjöng sånger av den ryske poeten 
Vladimir Vysotskij. 

Vi var ett trettiotal personer samlade. Många fler hade 
fått plats och jag saknade alla er från frikyrkorna. Kanske 
är det den långa resan som hindrar folk från att åka dit, 
eller är det osäkerheten att inte platsa? Våra församlingar 
är representerade i Sveriges Kristna Råd och i flera av dess 
arbetsgrupper. Nästa gång du ser eller hör talas om SKR 
så stanna upp, läs och kom med!

En kyrka med alla – Bemötas eller mötas

Läs mer...om David och Samuel

Ylva Eggehorn

Diakoni Pingst
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David Juhlin och Samuel Skarsjö som också var 
med på konferensen i Furuboda har startat en as-
sistanssamordning med kristen profil. Nyhetsbre-
vet ställde några frågor till dem inför detta djärva 
grepp.  
 
Varför startade ni?
Bra fråga! Enligt oss skulle vi kunna svara med att 
ställa motfrågan; Borde det inte finnas en alternativ 
assistanssamordnare som har förståelse för vad det 
innebär att ha en kristen tro och leva ut den? Vi ville 
visa på vikten av medmänsklighet och beslöt oss för att 
driva Novum assistans utifrån en kristen värdegrund.
Det hela började för ett par år sedan. Vi träffade vänner 
och bekanta som hade assistanssamordning och bad 
dem sätta ord på vad en god assistans egentligen är. 
Vi hade också möten med mäniskor som arbetar som 
personliga assistenter eller andra yrken inom personlig 
assistans och bad dem berätta vad som kunde göras 
bättre. Det som framkom upplevdes inte omöjligt att 
tillmötesgå utan verkade snarare vara ett uttryck för 
att det saknas närvaro och intresse från samordnaren 
ifråga. Vi ansåg att det var dags för någon våga sticka 
ut och utmana branschen!   

Hur arbetar ni?
Väljer man att ha sin samordning hos oss blir man vår 
uppdragsgivare. Vi vill ha ett nära samarbete med våra 
uppdragsgivare för vi tror inte att en samordning kan 
vara statisk. Behov och önskningar förändras med tiden 
och då vill vi vara lyhörda för dessa. 

Många av dem vi pratat med inför att vi startade, sa att 
tillsättning av och att behålla personal är ett problem-
område. Det vill vi ändra på. Personlig assistent är ett 
betydelsefullt arbete och till det behöver vi betydelse-
fulla människor. Vi tror att många av dessa finns i olika 
kristna gemenskaper och därför vänder vi oss exempelvis 
till församlingar för att komma i kontakt med lämpliga 
personer för rekrytering. Vi är nu också i startgroparna 
gällande ett spännande samarbete med Örebro Teologiska 
Högskola där vi tillsammans erbjuder utbildningar som 
är särskilt framtagna för vår personal.

Hur kontaktar man er?
Alla kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.novum-
assistans.se där det också går att läsa mer om oss. Tycker 
man det låter intressant eller har tankar och idéer om vad 
vi ytterligare kan göra för att Novum assistans ska vara 
det kristna alternativet inom personlig assistans vill vi 
gärna bli kontaktade. 

David Juhlin och Samuel Skarsjö.

Blir du nödig i Göteborg …
gå då på toa i Smyrna. De har byggt en snygg och 
ändamålsenlig toalett. Kolla in bilderna så förstår 
du. Smyrnakyrkan ligger bredvid Hagakyrkan, inte 
långt från Grönsakstorget i centrala Göteborg. I 
kyrkans entré finns en stor handikapptoalett/maxi-
toalett med taklyft. Den går över hela toalettrum-
mets yta, d.v.s. inte på bara en skena. 
Alla är varmt välkomna att använda den när vår 
kyrka är öppen, vilket är den största delen av dagar-
na. Detta hälsar Anita Pilbrand (Tel. 0733-828186) 
Smyrnakyrkans omsorgsråd.
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