
       SE MÖJLIGHETERNA 
 
 ”...efter vars och ens behov”, skriver Lukas när han berättar 
om den tidiga kyrkans framväxt. (Apg 2:45) Den unga kyrkan 
var ingen idyll. Vissa änkor fick inte mat och många behov kom 
fram i den fattiga kyrkan i Jerusalem. Det finns ändå ett slags fokus 
i den unga kyrkan som fascinerar mig. Man tog ta i de viktiga beho-
ven i kyrkan och blev samtidigt en attraktiv kyrka dit nya männi-
skor kom. Det som attraherade var den växande gemenskapen. 
 

Kan det vara så att det är församlingen stora uppdrag att bry sig 
om den enskilda människan? Kan det vara så att den som verkligen 
har förmåga att se andras behov är den som själv har ett funktions-
hinder? Vi har familjer och enskilda med erfarenhet av funktions-
hinder som kan vara en viktig resurs i församlingen. Deras unika 
erfarenhet behövs i församlingen.  
 

Människor med funktionshinder blir lätt objekt för andra männi-
skors välvilja. Låt oss istället upptäcka människor som resurser. Se 
möjligheter istället för hinder. När det fanns ett behov i den tidiga 
kyrkan försökte man hitta en lösning på det. Man jobbade tillsam-
mans och alla bidrog, var och en med sitt. Jag tror församlingarna 
är fyllda av resurser. Människor som bara väntar på att få blomma 
ut med sina gåvor. Men då är det viktigt att vi verkligen upptäcker 
varje människas bidrag till att forma en fungerande församling.  
 

 
Jonas Karlsson handikappkonsulent  

 

 

NYHETSBREV 
NUMMER 1/2007            FEBRUARI 2007 

 

Vill du prenumerera 
på nyhetsbrevet, har 
du ändrat adress eller 
vill avsluta din prenu-
meration, kontakta då 
PHV.  Adressen finns 
på baksidan.  
 

Nyhetsbrevet är gratis.  

I det här numret: 

Café för gruppboen-
de på Mälaröarna 
Intervju med Lena Tellebo 
om Mälarökyrkans verksam-
het. 
 
Aktuellt 
Information om distansut-
bildning på Viebäcks Folk-
högskola. 
Aktuella böcker presente-
ras.  
 
En människa med 
livsglädje 
Tankar från ordförande 
Thomas Hallström. 
 

Under våren har PHV flera kur-
ser på Föreningen Furuboda. På 
kurserna får deltagarna lära sig 
mer om funktionshinder och 
möta Furubodas sätt att arbeta 
med människor som har olika 
funktionshinder.  
 
I början av året har två kurser 
ägt rum tillsammans med 
Pingstskolorna. Under våren är  
ytterligare kurser planerade i 

samarbete Mariannelunds Folk-
högskola och även med Pingst-
församlingarnas Teologiska se-
minarium.  
 
 
Tack för de gåvor vi 
fått in i samband med 
PHVs kampanj  ”Tänd 
ett ljus för PHV!” 



En mörk höstkväll kommer jag till 
Ekerö centrum. Ljuset från Mäla-
rökyrkan lyser ut på torget. Jag går 
in och känner direkt den goda vär-
men. Café för gruppboende har precis 
börjat. Kyrkans café är fyllt av människor 
som fikar, pratar och äter färska lussebullar. 
Man ordnar snabbt fram en plats åt mig och 
jag får delta i gemenskapen. Bengt och Inge-
borg Claesson och Eva Grön står för fikat. 
De ordnar så alla har det bra. Efter en halv-
timme förflyttar sig hela gruppen till kyrksa-
len för att sjunga tillsammans. Många kom-
mer fram på estraden och sjunger sin sång. 
Alla får vara med 
i samlingen på 
sina egna villkor. 
Lena Tellebo le-
der samlingen 
med fast hand till-
sammans med 
musiker och en 
diakon som delar ansvaret. Det finns en 
energi och livsglädje i samlingen. Några 
dansar, några sitter stilla och några går om-
kring. Allt sker med en självklar trygghet 
och närvaro. Jag frågar Lena Tellebo något 
om verksamheten. 
 
Vad ni vill med caféet? 
– Vi vill att det ska vara en god mötesplats 
också för de funktionshindrade att komma 
till kyrkan. En god mötesplats, både med 
Gud och med varandra. Det är viktigt att 
det görs något gott för dem i samhället och 
i kyrkan, svarar Lena. De som kommer till 
verksamheten är boende i gruppbostäder 
och den personal som arbetar där. En gång i 
månaden möts man till café med fika och 
sång. 
Hur växte det fram? 
– Bengt och Ingeborg Claesson tog initiativ 

till caféet från början, berättar Lena. När Lena 
sedan började som pastor i Mälarökyrkan för 
nio år sedan blev hon också involverad. En 
diakon från Svenska kyrkan finns med och de-
lar ansvaret. Verksamheten är nu väl etablerad 
och Mälarökyrkan har goda kontakter både 
boende och personal vid gruppbostäderna. 
 
Ni har också en daglig verksamhet där 
gruppboende finns med. Berätta något om 
det. 
– Mälarökyrkans café drivs i samarbete med 
Ekerö kommun och dagcenter, svarar Lena. 
Hon berättar vidare att man har 5 personer 
från gruppboende som tillsammans med per-
sonal på en och halv tjänst driver verksamhe-
ten. De ordnar fika och lunch till gästerna var-
je dag. Det finns ytterligare tre personer från 
gruppboende involverade i olika uppdrag 
kopplade till caféet. Kyrkan har varje vardag 
kontakt med människor i samhället. 
 
Vad betyder den här verksamheten för dig? 
– Det för sig så mycket glädje. Det är en till-
gång för oss, svarar Lena snabbt, med stolthet 
och glädje i rösten. Här finns en kyrka som 
öppnar sig mot samhället. Formerna är enkla: 
fika och sång. Det som märks i mötet med ca-
féet i Mälarökyrkan är ett stort personligt en-
gagemang och en uthållighet. Det finns en 
omsorg om den enskilde. Varje person blir 
sedd och uppmärksammad.  
 
Förundrad går jag ut i höstmörkret och känner 
mig glad. Och jag tror Gud var närvarande på 
ett särskilt sätt i Mälarökyrkan. Den är ett ly-
sande exempel på en kyrka som arbetar med 
och för den som har funktionshinder. Detta är 
nog bland det viktigaste man kan arbeta med 
som församling. 
 
Jonas Karlsson 
                         

”Det för  
med sig så  

mycket glädje” 

GLÄDJE I  MÄLARÖKYRKAN 



 

 

Distanskurs om funktions-
hinder och omsorg 
 
Viebäcks folkhögskola har i samarbete med 
bland annat Pingstförsamlingarnas Handi-
kappverksamhet under flera år genomfört 
distanskurser. Nu finns en ny möjlighet. 
 
Hösten 2007 startar en distanskurs med te-
mat Det finns en väg… Kursen består av fyra 
seminarier med föreläsningar i aktuella äm-
nen, litteraturstudier, boksamtal och stöd av 
handledare. Förutom en mindre ”baskurs” 
som består av tre mindre böcker eller häften 
kan man göra ett personligt bokval.  
 
En inriktning kan vara barn, ungdomar och 
vuxna med funktionshinder. Litteraturen kan 
exempelvis handla allmänt om funktionshin-
der, om ADHD/DAMP, om autism, om 
egna upplevelser av funktionshinder, om 
helande. Det finns också litteratur om krisbe-
arbetning och själavård mm. Tillsammans 
med andra bearbetar man de frågor som 
väcks i samband med bokstudierna. Handle-
daren fungerar som en stödresurs och är med 
och skapar en trygghet. 
 
Seminarierna har följande rubriker:  
1. Från avbild till trasighet 
2. Från trasighet till helhet  
3. I funktion – kallelse och uppdrag,  
4. För att orka allt och alla! 
 
Handledare: Ronnie Strömgren, sjukhuspastor 
och folkhögskollärare, Gerd Svensson, dia-
kon, Bibbi Bramfalk, diakon och Curt Karls-
son, tidigare handikappkonsulent och folk-
högskollärare. 
 
Vill du veta mer om kursen. Ta kontakt med  
Viebäcks folkhögskola, 571 91 Nässjö 
Tel 0380 - 66 30 00, 

Fax 0380-66 30 85 
E-post vieback@crossnet.se  
Hemsida www.vieback.se  
 
 
 
 

Aktuella böcker 
 
Grabben i kuvösen bredvid  
Jonas Helgesson, Libris, februari 2007. 
    

Jonas Helgesson arbetar som föreläsare, skribent 
och stand upkomiker. På ett dråpligt och öppet 
sätt berättar han om sitt liv. Läs Thomas Hall-
ströms artikel om boken på nästa sida. Läs också 
mer om Jonas Helgessons tankar och idéer på 
www.vinnailivet.nu 
 
Inre och yttre världar 
Erland Hjelmquist (red), Studentlitteratur, 
2006 
 
Med underrubriken ”Funktionshinder i psykolo-
gisk belysning”, beskriver olika författare aktuell 
forskning kring funktionshinder. Tema som tas 
upp är t. ex. autism, livskvalitet och att vara föräl-
der till barn med funktionshinder. Boken ingår i 
serien ”Handikapp & samhälle”. 
 
 
 

Gemenskapsveckor 
 

PHV inbjuder tillsammans med Viebäcks Folk-
högskola till gemenskapsveckor för familjer som 
har barn eller ungdomar med funktionshinder: 
• 25-30 juni på Furuboda, tillsammans med 

föreningen Furuboda 
• 2-7 juli på Bjärka-Säby tillsammans med Si-

onförsamlingen, Linköping 
 
Se medskickad lägerbroschyr för mer informa-
tion.                                        

AKTUELLT 



 
Kära PHV vänner!  
 
Den här gången låter jag ordföranderutan 
utgöra ett boktips. Boken heter “Grabben i 
kuvösen bredvid” och är utgiven på Libris. 
I den boken möter vi berättelsen om Jonas 
Helgesson som mot alla odds lever och är 
en människa med livsglädje och framåtan-
da! 
 
Så här presenterar han sig själv i 
“Läsarnas”, Libris bokklubb: 
“Jag är 28 år och föddes med en CP-
skada som gör att min kropp är som ett 
gammalt datorspel där allt går segt och 
grafiken hackar. Jag har ständiga spas-
mer och gör ofrivilliga rörelser. Särskilt 
vänster sida av min kropp gör allt utom 
det jag tycker att den ska göra. När jag 
ska steka ägg hamnar vartannat på gol-
vet, och när jag ska knyta skorna får jag 
ofta ta nästa buss.  
Ändå vill jag se på mitt liv med positiva 
ögon. Jag trivs med att vara glad och full 
av energi, och jag vill inte låta mitt han-
dikapp sätta käppar i hjulet för det.  
 
Ända tills jag var 13 år satt jag i rullstol, 
men då bestämde jag mig för att börja 
gå för egen maskin. Vilken känsla det 
var! Jag kunde inte fatta att jag hade 

lämnat rullstolen för gott. Den hade ju 
blivit som en slags kompis.  
Jag hade också väldigt svårt att tala när 
jag var liten, och ända tills jag började 
skolan var mamma den enda som riktigt 
kunde förstå vad jag sa.  
I dag livnär jag mig på att tala.  
 
Många frågar mig varifrån jag får min 
livsglädje och framåtanda. Då brukar jag 
svara att jag lika gärna hade kunnat dö 
när jag föddes, för navelsträngen hade 
snurrat sig runt min hals och jag anda-
des inte på 40 minuter. Läkarna säger att 
man normalt sett inte överlever sådant. 
Så jag lever på ”bonustid”. Det är klart 
att jag är glad!” 
 
Med denna uppmuntrande livsberättelse från 
Jonas Helgesson vill jag önska PHVs alla 
vänner Guds välsignelse och ett Gott nytt år 
2007!  
 
Thomas Hallström, 
Ordförande i 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 Bankgiro 5648-6608 

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.    
 
 

EN MÄNNISKA MED LIVSGLÄDJE 


