
 

    VÅGA VÄNTA 
 

I dag smälter snön utanför fönstret. Våren är på väg, men än 
så länge blåser vinden kyligt. Det är en tid av väntan och 
drömmar. I höstas beskar jag plommonträdet hårt. Det ser 
bara ut som stela pinnar. Nu är det bara att vänta.  

Så är det ofta med människorna i Bibeln.  Jag tänker särskilt på 
Johannes döparen. Han stod vid sidan av. En röst som kämpade 
för de svaga och utsatta. Han stod för rättvisa  och banade väg 
för Jesus. Till slut blir det för mycket för makthavarna. Johannes 
döparen hamnar i fängelse. Hans lärjungar hjälper honom med 
mat. Där vacklar hans liv. Väntan blir till tvivel. I hans inre finns 
det bara en fråga. Han ställer den till Jesus:  ”Är du den som skall 
komma, eller skall vi vänta på någon annan?" (Matt 11:3) Han får 
ställa sina frågor och sakta börjar hoppets väntan spira igen. Nå-
gon bär hans liv. 
 

Livet blir inte alltid som vi tänkt oss. Så mycket kommer emellan. 
Vi väntar och hoppas, men känner också besvikelse och ensam-
het. Våren är hoppets tid. Under snön finns det små knoppar. 
Det finns hopp för plommonträdet. Det kommer att växa  i år 
också.  Öppnar vi ögon kan vi finna de små knopparna av hopp 
också i våra liv. Jag tror det för Gud skapar hopp i våra liv, lika 
säkert som att plommonträdet blommar igen. Låt oss arbeta till-
sammans för att det hoppet ska få växa hos de människor vi mö-
ter. 
 

I det här nyhetsbrevet får vi del av Emmas berättelse.  Har du en 
berättelse du vill dela om ditt liv kring funktionshinder, livsglädje, 
svårigheter och möjligheter? Ta då kontakt med mig.  Adressen 
finns på baksidan.  

 

Sedan årsskiftet arbetar jag deltid som handikappkonsulent inom 
PHV.  Det är en spännande uppgift med stora utmaningar. Till-
sammans får vi arbeta med att se varje människa som värdefull. 
 

Hälsningar Jonas Karlsson 

I det här numret: 
Emmas berättelse 
Med livsgnista och kamp. 

 

Fantastiskt läger 
Ulrika Storm berättar 
om gemenskapsveckans 
betydelse för henne. 

 

Aktuellt 
Information från utred-
ningar och andra aktuella 
rapporter. 

 

Bry sig om 
Carl-Olof Nilsson ger en 
personlig reflektion 

 

 
 

 
 

  

  

 

NYHETSBREV 
NUMMER 1/2005                APRIL 2005 

 

Önskar du prenumerera 
på nyhetsbrevet, har du 
ändrat adress eller vill av-
sluta din prenumeration 
kontakta då  
Jonas Karlsson.  Adress 
finns på baksidan  

Vi skickar  med en broschyr 
om dagens taltidning i detta 
utskick. Sprid den gärna till 
vidare. 



Hej! 
 

J ag är en 32 årig tjej som föddes med 
en lätt cp skada. Jag föddes som tvil-
ling och fick syrebrist vid födseln ef-
tersom jag fick ligga kvar för länge i 

magen.  Ingen som kände till att det var 
tvillingar och min syster dog vid födseln. 
Jag vägde som ett margarinpaket och 
hade kluven läpp när jag föddes. Det följ-
de många operationer med både munnen 
och benen och när jag skulle börja gå. Vid 
ungefär två års ålder kunde jag inte gå 
upprätt utan gick nästan på alla fyra. Så 
det blev mycket 
sjukhusvistelser ef-
tersom dom flyttade 
och förlängde musk-
ler mm. 
 
När jag var yngre 
bodde vi i ett litet 
samhälle där alla 
kände alla så det gick väldigt bra för mig 
att få kompisar. I skolan fick jag stöd när 
jag skulle börja läsa och skriva. Fast det 
var ingen som trodde att jag skulle kunna 
lära mig att läsa och skriva, men det lärde 
jag mig. Jag hade en väldigt bra lärare som 
brydde sig om mig. 
 
När jag var 12 år flyttade vi till Vetlanda 
och då blev det lite jobbigare för dom 
började reta mig eftersom mina ben gick 
inåt. Dom försökte gå likadant som jag, 
men då sa jag till en klasskompis varför 
dom gjorde så. Han berättade då för mig 
att han annars inte får vara med i gänget. 
Jag sa till honom, tänk om du själv gick 
likadant vore det väl inte så kul. Efter den 
dagen slutade dom reta mig i skolan.  Fast 

går jag på stan så finns det alltid folk som 
tittar på mig. 
 
Jag har blivit opererad 37 gånger. Senast 
för ett år sedan, då dom gick in på 6 stäl-
len och vred lårbenet utåt så benen blev 
raka. Nu håller jag på att försöka lära mig 
att gå med benen raka. 
 
1994 träffade jag en kille och vi gifte oss 
1997. 1998 blev jag gravid och det gick 
jättebra att vara gravid, fast det fanns folk 
som trodde det skulle vara jobbigt. 
Det konstiga är att kommer jag med min 
dotter och går så tittar inte folk så myck-
et men går jag själv så är det så att en del 
tror att man är dum i huvudet. Ibland 
händer det att folk frågade mina kompisar 
om jag kan vara med på något istället för 
att fråga mig och då blir jag arg. 
Jag har en trehjulig cykel och när min dot-
ter Hanna var mindre så hade jag en 
barnsadel på min cykel. Så när jag cyklade 
med henne tyckte folk att det såg mysigt 
ut. 
 
Jag skulle gärna vilja komma i kontakt 
med andra som har familj och liknande 
situation som mig. 
 
Bästa hälsningar  Emma Åverling 
 
 
Om du vill komma i kontakt med Emma, så 
vänd dig till Jonas Karlsson. Adressen finns på 
baksidan. Han förmedlar din kontakt till 
Emma. 
 

EMMAS BERÄTTELSE 

”Fast det var 
ingen som trodde 

att jag skulle 
kunna lära mig att 

läsa och skriva, 
men det lärde jag 

mig.  ” 



 

V ad krävs för ett 
lyckat läger? Om 
man som i vår fa-
milj har en familje-

medlem som behöver mycket 
praktisk hjälp så passar inte 
alla ”lägergårdar”. På Furubo-
da finns dock allt som vi be-
höver för att kun-
na få en bra vecka 
för alla i familjen. 
 
Furuboda ligger mycket vack-
ert beläget i Österlen med 
havet på gångavstånd. Rum-
men har allt som behövs för 
speciella behov, som till  
exempel duschbrits och lyft . 
På natten arbetar erfaren 
nattpersonal som kan hjälpa 
till med att till exempel vända 
en person som inte  

kan det själv. 
 
Allt annat som kännetecknar 
ett lyckat läger finns naturligt-
vis också: god mat, utflykter, 
samtal och bönegemenskap, 
nya kontakter med andra fa-
miljer och många  

glada skratt. 
 
Vi reser till Furuboda i 
år igen! 

 
Ulrika Storm med familj 
 
Ulrika är vice ordförande PHVs 
styrelse. 
 
 
 

Mänskliga rättigheter 
Utrikesdepartementet har publicerat en rap-
port om mänskliga rättigheter. Rapporten re-
dogör för de medborgerliga, politiska, ekono-
miska, sociala och kulturella rättigheterna i 
varje land. Rätten till liv är en grundläggande 
mänsklig rättighet. Främjandet av mänskliga 
rättigheter måste vara en central del i politi-
ken. Dokumentet finns att hämta på adress:  
www.manskligarattigheter.gov.se 
 
Vill man studera mänskliga rättigheter ur ett 
internationellt perspektiv kan skriften  
Handling – Full delaktighet vara till hjälp. 
Adress:   www.shia.se 
 
Små och mindre kända 
handikappgrupper 
Via Socialstyrelsens databas finns tillgång till 
det som betecknas som små och mindre kän-
da handikappgrupper. Nu senast har grundin-

formation tillkommit för diagnosen Creutzfeldt-Jakobs 
sjukdom. Tillgången till högspecialiserad vård har ökat och 
blivit bättre enligt en studie av 5.340 patienter. Tillgänglig-
heten behöver dock bli ännu bättre, enligt Socialstyrelsen. 
Information kan hämtas från www.socialstyrelsen.se och där-
ifrån kan man söka vidare. 
 
Planering av boende 
Svenska Kommunförbundet har presenterat en skrift med 
titeln ”Planering av boende för personer med funktions-
hinder”. Skriften innehåller många värdefulla tips och för-
slag. Genom att regelbundet kartlägga behov av och till-
gång till bostäder som passar för personer med funktions-
hinder finns stora möjligheter att kunna tillgodose beho-
ven.” Detta kan exempelvis ske genom att sammanställa 
information om vilka insatser som ges från kommunens 
olika förvaltningar, genom uppsökande verksamhet och 
genom att sammanställa information från individuella pla-
ner. 
Individuella planer är ett hjälpmedel om man exempelvis 
har speciella önskemål för boendet. 
Adressen är www.lf.swekom.se. Därifrån kan man söka vida-
re. 

ETT FANTASTISKT LÄGER 

”Många 
glada skratt” 

DET FINNS NÅGRA 
PLATSER KVAR  

 
Vi har några platser kvar till 
sommarens gemenskaps-
veckor.  Anmäl er så snart 
som möjligt.  Veckorna äger 
rum på följande datum och 
platser: 
 
• 27/6-2/7Furuboda. 
• 4-9/7 Bjärka-Säby. 
 
Kontakta Jonas Karlsson för 
mer information.  Se adres-
ser på baksidan. Du kan 
också gå in på PHVs hemsi-
da. www.vieback.nu. Klicka 
på PHV. Där finns en folder 
för sommarens gemenskaps-
vecka. 
 

AKTUELLT 



N är jag skriver de här rader-
na är det skärtorsdag, en 
dag då jag som kristen inte 
kan låta bli att i tanken fär-

das till örtagården som blev platsen för 
vår frälsares ensamma kamp. 
 
Inte var det nonchalans som gjorde att 
de föll i sömn de utvalda lärjungar som 
fick chansen att vara med och engagera 
sig då det viktigaste kapitlet i världshi-
storien skulle skrivas. Och säkert var 
det inte heller brist på kärlek till mästa-
ren. Hur skulle de kunna annat än älska 
honom som de lärt känna under tre 
fantastiska år? Men tröttheten tog 
överhanden, vanlig mänsklig trötthet. 
 
Ja, ibland är det trötthet. Andra gånger 
är det verklig eller inbillad brist på tid, 
men vi har ganska lätt att hitta skäl till 
varför engagemanget i en behövande 
medmänniskas situation lyser med sin 
frånvaro. Och ändå är det ju just detta - 
att se och att bry sig - som borde vara 
riktigt typiskt för en kristen, en som vill 
likna Jesus. Han såg på de illa medfarna. 
Han såg dem som var som får utan her-
de, och han gav sitt liv för dem. 

 
I skidbacken för några veckor sedan 
såg jag en mamma och hennes son. 
Hans funktionshinder gjorde att han 
saknade alla förutsättningar för att 
som de andra barnen i slalombacken 
kunna kasta sig utför. Men han hade 
en mamma som älskade honom och 
som tydligen satt sig i sinnet på att 
han skulle åka slalom. Och han gjor-
de det! 
 
Naturligtvis är det viktigt att du och 
jag ber till Gud för Jonas, vår nya 
handikappkonsulent och för alla 
andra som bestämt sig för att arbeta 
för att förbättra villkoren för männi-
skor med funktionshinder. Gör det, 
och glöm inte att ge din gåva till 
PHVs viktiga arbete! Men tänk om vi 
också skulle bli som mamman i sla-
lombacken, sätta oss i sinnet på att 
någon som vi känner ska kunna göra 
det omöjliga just på grund av att vi 
bryr oss. 
 
Carl-Olof Nilsson 
Carl-Olof är ordförande i PHV 
 

Handikappkonsulent Jonas Karlsson 
Adress Filadelfiaförsamlingen 
           Dalhemsvägen 3, 590 96 Överum 
Telefon 0493/301 23,  
Mobil 076/807 86 07 
E-post  jonas.karlsson@pingst.se 
Hemsida www.vieback.nu. Klicka på PHV 
 
Ordförande Carl-Olof Nilsson 
Adress Box 2008, 390 02 Kalmar 
Telefon 0480/165 90  
Fax 0480/ 545 90 
 
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.    
 
 

BRY SIG OM 


