
       SE MÄNNISKAN 
När jag skriver detta är jag fylld av intryck,  hemkom-
men från en kurs som PHV anordnar tillsammans med 
Furuboda och Pingströrelsens olika folkhögskolor. På Fu-
ruboda möts man till samtal, undervisning och reflektion kring 
funktionshinder. Kursdeltagare på Furubodas folkhögskola berät-
tar om sina liv. När vi delar några dagar i måltidsgemenskap och 
samtal sker något viktigt. Vi kommer nära kärnan av en kristen 
människosyn.  
 

Ibland kan frågor om funktionshinder och bemötande behandlas 
som ett tillval för specialintresserade. Något som man kan ha 
eller mista. Jag tror det är precis tvärtom. En kristen tro som går 
på djupet kring frågan om en människa och hennes livssituation 
behöver ta dessa frågor på djupaste allvar. Frågor om funktions-
hinder hamnar lätt i ett perspektiv uppifrån. Vi ska göra något åt 
den som har ett funktionshinder. Vi tycker synd om den som har 
ett funktionshinder.  Det är dags att gå en annan väg.  
 

 ”Men jag säger er: lyft blicken…” (Johannes 4:35), säger Jesus när 
han talar till sin lärjungar om sitt möte med en ensam kvinna vid 
Sykar.  Han såg en möjlighet, där lärjungarna bara såg bekymmer. 
Jesus är vår tydligaste förebild . Han bryter mot alla konventio-
ner för att få kontakt med sin tids människor., också de sårbara 
och utestängda. Han ser varje människa för dess egen skull, inte 
som kollektiv eller enbart till det yttre. Jesus ser människan som 
en egen person med ett unikt värde och lyfter upp henne som 
människa. Det är vårt stora uppdrag idag. Vi behöver se den en-
skilda människans möjligheter att växa. För det gjorde Jesus. 
 

 

Under våren har fyra kurser anordnats med kursdeltagare från 
olika Pingstskolor.  Deltagare från Pingstförsamlingarnas Teologis-
ka Seminarium (PTS) fanns också med vid ett tillfälle. Du kan läsa 
om flera intryck från dessa kurser i vårt nyhetsbrev.   
 

Det är så gott som fullt på våra läger till Furuboda och Bjärka-
Säby. Det är roligt att många vill följa med.    

Vi inbjuder föräldrar som har barn med funktionshinder till en 
föräldraträff på Mariannelunds Folkhögskola. Se medskickad in-
bjudan. 
 
 

Jonas Karlsson handikappkonsulent  

 

NYHETSBREV 
NUMMER 2/2006             MAJ 2006 

 

Vill du prenumerera på 
nyhetsbrevet, har du 
ändrat adress eller vill 
avsluta din prenumera-
tion, kontakta då PHV.  
Adressen finns på baksi-
dan.  
 
Nyhetsbrevet är gratis.  

I det här numret: 

Människor som  
växer 
Intervju med Jörgen Len-
nartsson, direktor på Före-
ningen Furuboda. 
 
Intryck från  
Furuboda 
Marielle Lundqvist berättar 
om sina erfarenheter av en 
kurs om bemötande och 
funktionshinder, på Furubo-
da. 
 
Vårtecken 
Personliga tankar från Tho-
mas Hallström. 
 



Vad är det som är bra med  
Furuboda? 
 

– Att vi tror att varje människa är 
unik, önskad och betydelsefull. Det 
leder till radikala och stora anspråk, 
svarar Jörgen Lennartsson, direktor på Fu-
ruboda med lång erfarenhet av utbild-
ningsfrågor och frågor kring funktionshin-
der. Jörgen betonar vikten av att ställa upp 
för varje människa. Han nämner särskilt 
den som är utsatt eller upplever extra 
utanförskap i relation till samhället. 
 

 – Jag hoppas vi bär detta så djupt vi bara 
kan, fortsätter han. Föreningen Furuboda 
driver en folkhögskola, kompetenscenter, 
långa och korta kur-
ser och konferens-
verksamhet i en 
vacker miljö i Åhus 
vid Hanöbukten. 
Platsen sjuder av ak-
tiviteter, gemenskap, 
god mat och samtal. 
 

Hur arbetar ni för att få människor 
att växa? 
– När det gäller kursdeltagare på längre 
kurser är vi noga med ett stort individfo-
kus, säger Jörgen. Det gäller att alltid ha 
den enskildes önskan och ambition i sikte. 
 

På Furuboda är man noga med att lyssna 
in den enskildes situation och önskemål. 
Man formar sedan en personlig plan för 
varje kursdeltagare. Furuboda arbetar idag 
med olika typer av långa kurser, som kur-
ser kring arbetslöshet, man har många oli-
ka linjer och arbetar med frågor kring 
funktionshinder. Jörgen betonar vikten av 
att varje kursdeltagare tar ansvar för sig 
själv. Sedan kan man få det stöd som kan 
behövas för att genomföra sina idéer. 
 

Vad betyder det för Furuboda att 
samarbeta med PHV? 

– Vi känner att vi också vill vara med att 
stödja församlingens arbete och öppenhet 
mot människor med särskilda behov. Samar-
betet med PHV ger oss möjlighet att ut-
trycka det, svarar Jörgen. Samarbetet mellan 
Furuboda och PHV består idag av kortkur-
ser med deltagare från Pingstskolorna och 
PTS. Det sker också samarbete med gemen-
skapsvecka på sommaren och utbyte av kun-
skap på andra sätt. Jörgen nämner samarbe-
tet som tillfällen att ömsesidigt lära oss mer 
av varandra och på det sättet stimulera 
andra att lyfta fram den här gruppen. 
 

– När människor kommer hit och blir be-
rörda kan det leda till engagemang och bön 
för verksamheten från kyrkornas sida, beto-
nar han. 
 

Hur kan samarbetet utvecklas vidare? 
Vilka drömmar eller idéer har du? 
– När det gäller PHV har Curt Karlsson haft 
en extrem betydelse för handikapparbetet, i 
Pingst och ekumeniskt, nämner Jörgen. Curt 
Karlsson var tidigare handikappkonsulent i 
PHV Han deltog i att starta PHV och är idag 
styrelseledamot i PHV.  
 
Jörgen återkommer vid flera tillfällen till vik-
ten av att nå fram till den lokala församling-
en. Han ser möjligheter att metod och idé-
mässigt öppna församlingen för alla. 
 

– Pingströrelsen kan vara en språngbräda 
för att fler ska bli berörda, avslutar Jörgen 
vårt samtal. Det är inspirerande att få möta 
Jörgen. Han ser öppningar och utmanar oss 
att ta ett steg till. Kan det vara så att vi har 
en särskilt kallelse inom Pingströrelsen att 
arbeta i den här riktningen? Jag tror det. Låt 
oss arbeta för att öppna församlingen för 
alla. När den som är utsatt eller upplever 
utanförskap kan börja känna sig hemma i 
församlingen. Då är vi på rätt väg. 
 
 

Jonas Karlsson 

”Det gäller att 
alltid ha den 

enskildes önskan 
och ambition i 

sikte” 

MÄNNISKOR SOM VÄXER 



 

Intryck från Furuboda 
 

Tidigt en onsdag morgon packade 
jag och mina klasskamrater på 
PTS (Pingstförsamlingarnas teolo-
giska seminarium) in oss i en trång 
Audi. Resan gick till den skånska lands-
bygden, närmare bestämt Furuboda. Bil-
den av Furuboda var ganska suddig; vi 
anade inte vad vi skulle komma att möta. 
Väl framme blev vi varmt mottagna av 
Curt Karlsson och Jonas Karlsson som 
ledde oss steg för steg in i Furubodas 
värld. Under de tre dagar som vi var på 
Furuboda Folkhögskola så växte bilden 
av skolan fram. Det suddiga motivet blev 
allteftersom klarare.  
 

Som det mesta i livet så är nya upptäck-
ter, bra eller mindre bra, chanser att lära 
sig något av. Så även detta fall. Bara att 
komma till denna miljö, se alla underbara 
elever, möta deras hängivna lärare, var 
en positiv upplevelse för mig. Att våga sig 
på att göra en upptäckt innebär också 
att man får en bredare bild av verklighe-
ten. Och den är inte alltid som man öns-
kar den vore. Jag skulle önska att varje 
skola, varje arbetsplats, vore så byggd att 
även om man sitter i rullstols så utgör 
det inte ett hinder. För det är ju så; mil-
jön ger oss våra funktionshinder. På Fu-
ruboda är det inte så. 
 

Det som berörde mig allra mest under 
denna vistelse var känslan av att duga. 
Detta är en plats dit man får komma 
som man är och det duger. Alla möjliga 
människor, av olika form, olika kön, olika 
bakgrund, olika vägar att gå i livet, samlas 
inom Furubodas väggar. Och viktigast av 
allt: alla får plats! Själv har jag en tro på 
en god och kärleksfull Gud.  En Gud 
som tar emot oss och möter oss där vi 

är. Furuboda blev för mig en liten påminnelse om 
Guds stora kärlek och att vi i den duger som vi är.  
 

Marielle Lundqvist student på PTS 
 
 
 
 

 

Föräldraträff och bibelsamtal 
13-14 oktober 2006  
Mariannelunds Folkhögskola 
 

Vi vill inbjuda till en gemenskapshelg för föräldrar 
som har barn med funktionshinder 
Fredagskvällen inbjuder vi särskilt föräldrar att 
komma. Lördagen är en öppen dag för alla intres-
serade. 
 

På fredagskvällen möts vi till gemenskap, samtal 
och kvällssmörgås. 
På lördagen blir det fördjupning i form av bibel-
samtal och fortsatt gemenskap. Lördagen är öppen 
för alla intresserade. Se medskickad inbjudan för 
mer information eller kontakta PHV. 
 
 
 
 

Ny bok 
Det barn vi fick  
Åsa Bryhagen, Verbum 
 

”Ett handikappad barn – inte ett friskt eller väl-
skapt. Vi drabbas av livet, förs in i en kris som inne-
bär en helt annan kamp och oro än vi tänkt oss.”, 
skriver Åsa Bryhagen. Författaren berättar djupt 
personligt om hur det är att få ett barn med funk-
tionshinder. Öppenhjärtigt berättar hon om kam-
pen och glädjen i deras familj när deras son Johan-
nes som har Downs syndrom växer upp. Vi får föl-
ja deras vardag. Boken är lättläst och har en per-
sonlig stil. Boken tar upp frågan om identitet och 
värde. Finns det ofullständiga människor? Har alla 
samma värde? Får alla vara med på sina egna vill-
kor? I denna personliga berättelse finns något som 
berör oss alla. Vi kan lära oss en hel del om detta 
att vara människa.  

 

AKTUELLT 



Våren är här! Äntligen. Vad är vårtecken 
för dig? För mig är det krokus i rabatten, 
tussilago i dikesrenen, att gatorna sopas 
rena från grus och däckbyte förstås! Vå-
ren är en härlig tid då vi än en gång blir 
påminda om Guds skaparkrafter i naturen. 
Det frusna smälter, den hårda jorden tinar 
när solens strålar och vårregnet gör sin 
verkan. Och det som till synes ser dött ut 
får liv. Torra grenar börjar vakna och 
knoppar slår så småningom ut och blom-
ningen är ett faktum. Tänk att detta hän-
der igen och igen, varje år likadant. Som 
en självklar livets process. Genom död till 
liv. Jesu död och uppståndelse påminner 
oss om detta. Denna livets lag lever i oss 
när vi tror på honom som var död men le-
ver idag!  
 
Som människor lever vi under förgängel-
sen. Vi blir påminda om det gång efter an-
nan. Här i tiden finns de nedbrytande 
krafterna. Sjukdom och död drabbar. Men 
inte som två orubbliga storheter. Det finns 
en som gått före oss in i smärtan, en om 
vilken profeten Jesaja skriver; van vid 
sjukdom (Jesaja 53:)  Det finns en som 
gått före oss in i döden och som visat oss 
en annan lag som råder. Livets lag som 
spränger gränser och våra begränsningar. 

En livets lag som förnyar och gör allting 
nytt!  
 
Paulus skriver i 2 Kor 4:16 “Även om min 
yttre människa bryts ner förnyas min inre 
människa dag för dag.” I en sjuk kropp, 
kan det finnas en frisk och levande ande! 
Häromdagen mötte jag en sådan människa. 
Mänskligt sett i en mycket svår situation. 
En ytterst ovanlig sjukdom som följt hela 
livet men med åren blivit allt kraftigare. 
Svåra kramper hör till vardagen. Bunden 
vid rullstol och assistenter. Vårt samtal 
handlade inte så mycket om sjukdom, 
kramper och död utan om Jesus Kristus 
och det  liv som bara han kan ge! Ett liv 
som lever, frodas och grönskar även om 
den yttre människan bryts ner. För mig 
blev det ett underbart andligt vårtecken! 
 
Gud välsigne dig, 
 
 

Thomas Hallström ordförande för 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   
 
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 Kursverksam-
het.  
  I målparagrafen för PHV sägs följande:  
”Stiftelsen har som ändamål att med evangeliets 
människosyn 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.    
 
 

VÅRTECKEN 


