
 

    EN FÖRSAMLING FÖR ALLA 
 

O rdet församling väcker olika känslor hos oss.  
Många har goda erfarenheter av församlingens ge-
menskap. Andra känner sig mer kluvna inför för-
samlingen, där erfarenheter av utanförskap och en-

samhet finns med i bilden. Ofta kan församlingsmiljön innehålla 
många ord om församlingens gemenskap, samtidigt som erfaren-
heterna av detta kan växla. En grupp som ofta kämpar med dessa 
frågor är familjer som har barn och ungdomar med funktions-
hinder. Det kan vara praktiska hinder som trösklar och tröga 
dörrar eller attityder kring helande som stänger den ute som 
inte är frisk. Det kan också handla om rädsla för det man inte 
förstår, tystnad eller osäkerhet. 
 

Hur kan vi skapa en församling för alla? Jag har inget enkelt svar 
på det, men vill ändå ge några öppningar: 
1. Den lilla gruppen. Vi kan sträva efter att alla som vill ska 

kunna var med i en liten grupp.  I den lilla gruppen kan varje 
person få sin rätta plats.  Vi vet att vissa personer med 
funktionshinder, som autism, mår bra av en mindre grupp 
och trygga rutiner. En mindre grupp kan möta det behovet.   

2. Tänk på lokalen. Vi kan inom PHV erbjuda församlingen  
en genomgång av sina lokaler. I projektet Mer än en ramp 
finns bra former att genomföra detta på 

3. Mångfald. Varje människa i församlingen har sin särskilda 
plats och funktion. Jag tror att den som har ett funktions-
hinder har en unik uppgift i församlingen, genom att bidra 
med sina gåvor, sin person. Den viktigaste är att kunna vara 
med på sina egna villkor. 

 

Låt oss arbeta för en församling för alla. Det kräver en hel del 
arbete, men är också  en fantastisk möjlighet. 
 

Hälsningar Jonas Karlsson handikappkonsulent inom PHV  

I det här numret: 
Kristen gruppbostad 
Läs om glädjen och kampen att 
starta en gruppbostad. 

 

På gång 
Flera nya material har kommit 
ut. PHVs nya webbplats har 
sett dagens ljus. 

 

Aktuellt 
Information från utredningar 
och andra aktuella rapporter. 

 

Tacksam men inte nöjd 
Thomas Hallström ger en per-
sonlig reflektion. 
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Vill du prenumerera på 
nyhetsbrevet, har du änd-
rat adress eller vill avsluta 
din prenumeration kon-
takta då PHV.  Adress finns 
på baksidan.  

 
Vi skickar  med ett inbetal-
ningskort för dig som önskar 
ge en gåva till PHVs verksam-
het 



 
– Det är roligt att se hur man kan 
åstadkomma en gemenskap bland 
de handikappade med ett boende 
som har en kristen livssyn, berättar 
Birgitta Höistad-Sjögren.  
Birgitta har tillsammans med flera föräld-
rar skapat en kristen gruppbostad. 
Gruppbostaden heter Birgittagården. 
Den ligger alldeles intill Birgittakyrkan, en 
kyrka inom Svenska kyrkan i Kalmar. Med 
evangeliets människosyn som grund har 
de skapat ett hem för lätt till måttlig ut-
vecklingsstörda. Idag bor fem personer 
här. Birgitta är själv förälder till en ut-
vecklingsstörd dotter och såg tidigt be-
hovet av en gruppbostad med kristen 
profil. 
 

– Det är livsviktigt att möta de utveck-
lingsstördas längtan efter Gud och hjälpa 
dem att ge uttryck för den. Det är därför 
Birgittagården har kommit till, förklarar 
hon. 
 
– Vi vill låta den kristna atmosfären finnas 
i hemmet, säger Birgitta vidare. Vi vill for-
ma ett gruppboende där man kan tillva-
rata vars och ens privata intressen. 
 
För de boende erbjuder man möjlighet 
att gå till gudstjänst i den närbelägna Bir-
gittakyrkan varje söndag.  Man äter till-
sammans på helgerna och ber bordsbön. 
De boende har samlingar, då de sjunger 
tillsammans regelbundet. Boendet har en 
kärleksfull människosyn som grund, där 
man har ett vårdat språk och en alkohol- 
och rökfri miljö. 
 

Vad har varit svårt med att starta 
en gruppbostad? 
– Kommunen, svarar Birgitta direkt. Hon 
berättar att de inte fick tillräckligt med 
bidrag till verksamheten från början, utan 

hamnade i ekonomiska problem. De upp-
levde sig motarbetade av viss personal på 
kommunen, då kommunen var tveksam 
till privat drivna gruppbostäder. Tack vare 
kontakter med rätt personer inom kom-
munen fick de till slut samma bidrag som 
kommunala gruppbostäder. Genom stora 
ideella insatser från föräldrar och perso-
nal kunde den ekonomiska situationen 
redas ut. Idag går Birgittagården bra eko-
nomiskt  Relationen 
till kommunen funge-
rar bättre. Stiftelsen 
äger fastigheten och 
anställer personal. 
Kommunen ger ett 
verksamhetsbidrag 
som ska täcka verk-
samheten. 
 

Vad har ni för drömmar inför fram-
tiden? 
– Det vore roligt att göra de boende 
mer synliga i gudstjänsten. Vi har haft öp-
pet hus för Birgittakyrkan en gång och 
vill ha det varje år. Vi räknar med att stå 
för kyrkkaffet någon söndag. Birgitta ger 
uttryck för konkreta idéer som kan öka 
de boendes delaktighet. 
– Vi vill gärna se någon grupp med ung-
domar från frikyrkan också, som kan 
komma och sjunga med de boende. Sång 
tycker de om, avslutar Birgitta. 
 

När jag lyssnar till Birgittas kamp och 
glädje i att få skapa en gruppbostad på 
kristen grund berörs jag stark. I praktisk 
handling lyser evangeliets syn på männi-
skan fram i vårt samtal. Tänk om vi kunde 
skapa fler gruppbostäder på kristen 
grund med hjälp av föräldrar och försam-
lingar. Birgittagården i Kalmar är ett ex-
empel på att detta går. 
 
 

Jonas Karlsson  handikappkonsulent inom PHV 

KRISTEN GRUPPBOSTAD 

”Vi vill låta 
den kristna 
atmosfären  

finnas i 
hemmet”  



 
 
 

 

 
PHV HAR FÅTT 
EN NY WEBB-
PLATS 
 
Här finns information, material 
och aktuella händelser. Gå in och 
titta du också.  
Adressen är: 

www.phv.pingst.se 
 
 

 
Vägar till möte är titeln 
på ett material om psykiska funk-
tionshinder. Tanken med materia-
let är att man exempelvis i sam-
talsform ska kunna arbeta med 
frågor som rör psykiska sjukdo-
mar, psykiska funktionshinder och 
församlingsverksamhet.  
Beställ genom att kontakta PHV. 

 
Helt i Guds hand heter ett 
nytt material som PHV tagit fram. 
Materialet beskriver en kristen 
människosyn. Bibeltankar blandas 
med dikter och samtalsfrågor. Ma-
terialet finns att hämta på PHVs 
hemsida. Beställning kan också ske 
genom att kontakta PHV. 
 

Känner du igen heter PHVs 
uppskattade informationsmaterial 
om olika funktionshinder. Nu har 
PHV tagit fram en ny version med 
ny text och ny layout. Curt Karls-
son har skrivit den nya texten. An-
ders Parsmos bilder finns kvar och 
illustrerar materialet. Beställ genom 
att kontakta PHV. 
 

En församling för alla 
heter det seminarium som PHV har 
ansvar för under Rikskonferensen 
för barn– och ungdomsledare i 
Pingstkyrkan, Jönköping, 4-6/11. 

Personlig assistans 
Den 1 januari 1994 infördes Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
Lag om assistansersättning (LASS). För många 
var detta en stor händelse som innebar många 
positiva förändringar. En del problem har ock-
så blivit tydliga i olika utvärderingar och un-
dersökningar. Socialstyrelsen har samman-
ställt en inventering av forskningsläget kring 
personlig assistans. Man visar också på de 
kunskapsluckor som fortfarande finns. ”Det 
finns problem inför framtiden i fråga om finan-
siering och rekrytering. Inskränkningar av per-
sonkretsarna och andra former av förändring-
ar diskuteras”, sägs det bland annat i samman-
fattningen. Läs mer: Personlig assistans, en in-
ventering av forskningsläget, Socialstyrelsen,  
nr 2005-123-27. 
 

Barn och funktionshinder 
Tillsammans med Specialpedagogiska institu-
tionen har Socialstyrelsen på uppdrag av re-

geringen kartlagt ansvarsfördelningen mellan olika huvud-
män kring det som gäller stöd till barn och ungdomar med 
funktionshinder. Man har analyserat och dokumenterat 
några huvudområden: 
• Assistentens roll och uppgifter 
• Särskilt stöd i förskola, skola och skolbarnsomsorg 
• Skolskjuts, färdtjänst och transporter 
• På väg att bli vuxen 
• Ansvar för barns och ungdomars fritid 
Dokumentationen analyserar olika nivåer, exempelvis indi-
vidnivå i förhållande till organisationsnivå. ”För att fritiden 
ska fungera räcker det inte att varje insats fungerar var för 
sig, det krävs att aktörerna inom de berörda verksamhe-
terna samverkar”, sägs det bland annat. 
Hur ser tillgången för en aktiv fritid ut för barn och ungdo-
mar med funktionshinder i kyrkor och församlingar? Med 
hjälp av rapporten kan man säkert dra vissa slutsatser även 
om det inte direkt nämns.  
Läs mer: Ansvar för samverkan, helhetsperspektiv på sam-
hällets stöd till barn och unga med funktionshinder, Social-
styrelsen, nr 2005-131-24 och en tidigare rapport 2004-
131-7 som tar upp föräldrars situation. 
 

Curt Karlsson  styrelseledamot i PHVs styrelse.   

PÅ GÅNG 

 

TACK  
CARL-OLOF OCH 
VÄLKOMMEN  
THOMAS! 

 
Vi vill säga ett varmt tack till 
Carl-Olof Nilsson för hans 
uthålliga och innerliga insats 
som PHvs ordförande. Carl-
Olof har nu lämnat uppdra-
get som ordförande, men 
finns kvar i PHVs styrelse 
som ledamot. 
 

Vi säger varmt välkommen 
till Thomas Hallström, som 
är PHVs nye ordförande. Vi 
ser fram emot hans insats. 
Thomas presenterar sig själv 
och sitt uppdrag på sista si-
dan. 

AKTUELLT 



 
Kära vänner! 
 

Som nybliven ordförande i PHV:s styrelse kan-
ske det är på sin plats med en presentation av 
mig själv. Jag heter Thomas Hallström och är 
gift med Zara sedan 1994 och tillsammans har 
vi fyra barn, tre flickor och en pojke. Sedan 
drygt ett år är vi bosatta i Avesta där jag har 
pastorstjänst i Filadelfiaförsamlingen. Vi lever 
just nu i den här fasen i livet som vi likt många 
andra tycker är härlig men väldigt intensiv. 

 
Varför är jag då som varken har något eget 
eller nära förhållande till funktionshinder och 
handikapp engagerad i dessa frågor? Därför att 
det för mig har blivit en trovärdighetsfråga. 
Om vi som enskilda kristna och församlingar 
menar allvar med alla människors lika värde, 
att vi vill bygga en församling där alla får plats, 
då är det upp till bevis.  
 
Jag har sedan några år som styrelseledamot 
fått se PHV:s arbete från insidan och jag är 
fascinerad över det arbete som har utförts 
under flera år, ofta i det tysta. Jag är stolt över 
att vi som svensk pingströrelse har ett arbete 
som PHV, där vi har möjlighet att tydliggöra 
ett område i våra församlingar som vi alltför 
ofta glömmer eller har svårt att riktigt kunna 
hantera. Därför ser jag att PHV behövs mer 
än någonsin idag och jag ser det som en för-
mån att under en tid få vara ordförande i den 
här verksamheten och om möjligt vara med 
och utveckla arbetet vidare. 
 

 
 
Jag brukar ibland säga att man ska vara 
tacksam men inte nöjd. Jag är tacksam för 
vad PHV har betytt och uträttat under år 
som ligger bakom, men nöjd? Nej, jag tror 
att vi ska sträcka oss framåt för att om 
möjligt bryta ny mark och utveckla. Jag 
tror att tiden är inne, inte för att avveckla 
PHV utan för att utveckla!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag är övertygad om att detta arbete finns 
djupt i Jesu eget hjärta, framförallt dessa 
människor som vi arbetar med och för! 
Jesus vår stora förebild, han mötte männi-
skor med respekt, med ömhet, med kär-
lek, med nåd och sanning.  
 
Låt oss göra det vi också! Och låt oss ock-
så i fortsättningen tillsammans bära PHV:s 
arbete i våra förböner! 
 
Gud välsigne dig!  
 
 
Thomas Hallström  
ordförande inom PHV 
 

Handikappkonsulent Jonas Karlsson 
Adress Filadelfiaförsamlingen 
            Dalhemsvägen 3, 590 96 Överum 
Telefon 0493-301 23,  
Mobil 076-807 86 07 
E-post  info@phv.pingst.se 
Hemsida www.phv.pingst.se  obs ny webbplats! 
 
Ordförande Thomas Hallström  
Telefon  0226-503 68 
Mobil 0703-99 67 77 
 
Postgiro 37 12 93-2 

PHV är uppbyggd som en stiftelse. Huvudman är 
Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet.  
  I målparagrafen för PHV sägs följande:  
”Stiftelsen har som ändamål att med evangeliets män-
niskosyn som grund stödja verksamhet som syftar till 
att förbättra handikappades möjligheter 
till studier, fritidsverksamhet, arbete och boende”. 
Som styrmedel finns stadgar, måldokument, plan 
för verksamhetens inriktning, budget m.m.    
 
 

TACKSAM MEN INTE NÖJD 

”Därför ser jag att PHV 
behövs mer än någonsin 

idag”  


