
       GOD FRUKT 
 
Jag har just ätit den första äppelkakan i år.  De första 
äpplena var mogna på vårt äppelträd och kakan smaka-
de gott, med lite vaniljsås till.  Frukt är ett resultat av en na-
turlig process om trädet får de förutsättningar som behövs. Jag 
tänker mig att det är så med oss människor också. Vi växer om 
vi får de förutsättningar som behövs.  Vi ser att allt fler med 
funktionshinder har svårt att få LSS eller annat stöd i tillräcklig 
grad. I samhället. Möjligheten att få stöd växlar mellan kommu-
nerna. En del får kämpa hårt för att få till sitt liv. Det bekymrar 
mig.  
 
Här tror jag församlingen skulle kunna spela en större roll som 
stöd. Församlingen kan bidra till att människor får de förutsätt-
ningar som behövs för att växa och mogna.  
 
Ibland blir församlingen en plats där vi visar upp vår styrka.  Den 
blir en utställningshall för lyckade människor. Den som är svag 
eller kämpar tvekar att komma. Rädslan att känna sig utanför 
står i vägen. Jag bär en längtan efter en församling som öppnar 
för glädje och sorg, styrka och svaghet, hand i hand.  En försam-
ling som ser värdet hos varje människa och tar emot den som 
har funktionshinder med värdighet.  En sån församling har förut-
sättningar att se människor mogna. Ska vi nå dit handlar det om 
att se vår egen svaghet och brist, men också se vad vi faktiskt 
kan bidra med.  
 
När vi arbetar vi med att skapa  
yttre förutsättningar för att  
alla ska få plats och hittar  
trygga ramar för gemenskapen  
sker något. Gud vill då ge oss  
gemenskap som en gåva eller  
som en god frukt.  
Det blir som att få smaka den  
första äppelkakan med vaniljsås.  
Låt oss arbeta för det! 
 

Jonas Karlsson handikappkonsulent  
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Hans Erik Bylund, förestån-
dare i Pingstförsamlingen 
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samlingens uppdrag och 
möjligheter. 
 
Aktuellt 
Berith Löfgren berättar om 
sina intryck från gemen-
skapsveckan på Furuboda 
 
Gemenskap - en 
hjärtefråga 
Tankar från Thomas Hall-
ström. 
 



Jag heter Hans Erik Bylund, är 39 år, 
gift med Elisabet och vi har tre barn. 
Sedan två år tillbaka arbetar jag som 
pastor och föreståndare i Härnö-
sands Pingstförsamling. Dessförinnan 
har jag arbetat som jurist i olika samman-
hang, bl.a. vid Riksförbundet för Utveck-
lingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna. 
 
Jag arbetar som pastor därför att jag tror 
att Gud har kallat mig till den uppgiften. 
Även när jag inte varit anställd som pastor 
har jag varit 
med i försam-
lingsledning och 
hållit på med 
bibelundervis-
ning. Men nu 
kände jag att ti-
den var mogen 
att göra detta 
på heltid.  
 
Det finns likheter mellan att arbeta som 
pastor och jurist. Båda yrkesrollerna inne-
bär många kontakter med människor, och 
ofta människor som befinner sig i en kris-
situation. Såväl juristen som pastorn arbe-
tar också mycket med texter. Det gäller 
att, med hjälp av kommentarer och liknan-
de, få klarhet i vad lagtexten respektive 
bibelordet innebär i en viss situation.  
 
Bibelns första kapitel är helt grundläggan-
de för oss som troende, individuellt och 
som församling. Gud skapade människan 
till sin avbild. Detta är grunden för männi-
skovärdet. Dessutom är varje människa så 
dyrbar att Jesus gav sitt liv för honom/
henne. Om dessa grundläggande sanningar 
får landa i våra hjärtan kommer det att 
påverka vår attityd till människor med 

funktionshinder. 
 
Här har församlingen ett unikt budskap. Var-
je människa är värdefull, därför att man är 
Guds avbild! Det är alltså ytterst inte vi 
människor som definierar en människas vär-
de; det gör Gud.  
 
Jag fascineras också mer och mer av detta 
med församlingen. Församlingen är det stora 
vittnesbördet om vad Jesu försoningsdöd 
innebär. Församlingen är den plats där män-
niskor förenas, oavsett bakgrund, position i 
samhället, hudfärg, kön etc. Bibeln säger ock-
så att i församlingen har varje människa en 
funktion. Församlingen liknas vid en kropp, 
där varje lem är viktig, inte minst de som ser 
obetydliga ut! Ibland kan vi gå miste om den 
välsignelse personer med funktionshinder 
kan tillföra, därför att vi inte på allvar tagit 
till oss budskapet om att varje med-lem är 
betydelsefull och har något att ge.  
 
När Jesus gick här på jorden fick han ofta 
lov att tillrättavisa människor för deras felak-
tiga attityd gentemot barn. Han varnade dem 
för att förakta barn och han använde sig av 
det som ett barn hade för att välsigna mas-
sorna (pojken med bröden och fiskarna). På 
samma sätt tror jag att Jesus idag vill lära oss 
en rätt attityd till människor med funktions-
hinder. Att betrakta den som har ett funk-
tionshinder som lika värdefull som andra 
och att vara öppen för att Gud vill välsigna 
församlingen genom det personer med funk-
tionshinder har att ge. 
 
 
Hans Erik Bylund 

”Det viktigaste i 
mötet med 

människor med 
funktionshinder är 
attityden, din och 
min människosyn” 

ATTITYDEN ÄR AVGÖRANDE 



 

Intryck från  
gemenskapsveckan på  
Furuboda 
 

Måndagen efter midsommar styrde vi 
( Sebastian, Alf och jag )  söderut och 
hamnade så småningom i Furuboda på 
vår sydligaste kust. Sebastian var tillfreds de 
flesta av de sextio milen, det var bara de allra 
sista det började bli lite långsamt. Mest upp-
skattade han förstås matrasterna; att få kliva in 
på en väl vald vägkrog, slå sig ner vid bordet 
och få något smaskigt serverat. 
Att komma till 
Furuboda inne-
bär något av att 
hamna i omvän-
da världen. Här 
är anpassat för 
medvandrare 
med olika funk-
tionshinder, som ”normalhandikappad” är man 
inte längre norm utan undantag – härligt! 
Spännande att få möta alla som skulle delta i 
gemenskapsveckan, några kända ansikten, de 
flesta okända. Så många unika personligheter, 
så många sköna människor i samma rum. Alla 
kom fyllda av positiva förväntningar och möttes 
av ledare och medarbetare som välkomnade 
och brydde sig ända från start. 
 
Efter frukost startade varje dag med en mor-
gonsamling med härlig sång och dramatiserad 
undervisning på lagom nivå för oss alla. Någon 
utvald hamnade i ”heta stolen” och fick svara 
på frågor om allt mellan himmel och jord. 
Därefter hade barnen/ungdomarna sina egna 
happenings, var och en med egen medhjälpare/
assistent. Vi i föräldragruppen kunde sitta lugnt 
och samtala med utgångspunkt från boken ” En 
för alla – alla för en”, som handlar om första 
Petrusbrevet. Våra olika livsöden framträdde 
som levande brev; så oerhört berikande att få 
läsa en bit ur varandras brev och uppleva nya 
perspektiv som öppnas upp. Tänk att delande 
av smärta och lidande kan fylla en med glädje 
och tacksamhet! 
Lunchen innebar flera alternativ att välja bland 
samt en härlig salladsbuffé. 

Eftermiddagarna ägnades åt aktiviteter som bad i varm bas-
säng, flottfärd på Helge å, cykelturer m.m. Efter middagen 
fanns också program för dem som orkade och dagen av-
slutades med kvällsandakt. 
En heldagsutflykt med buss tog hela gänget på guidad tur 
en bit in i Blekinge, till bl.a. ”Laxens hus”.  Guiden/
busschauffören pratade en skånska som det tog mig en bra 
stund att kunna tyda, men han var fulladdad med fakta och 
roliga historier. 
 
Några härliga minnesbilder jag bär med mig från Furuboda 
2006 är en lycklig Sebastian på fyrhjuling, i rullstolen mon-
terad efter cykel, i flytväst på flotten på Helge å samt hans 
andäktiga väntan på den goda maten vi fick varje dag. 
Samt sist men inte minst, engagerade ledare och medhjäl-
pare som förmedlade ett levande evangelium; var och en 
av oss är skapade helt unika av Mästarens hand. 
 
Berith Löfgren, Kungsängen 
 
 
 
 
 
 

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 intresserade. 
 
På fredagskvällen möts vi till gemenskap, samtal och kvälls-
smörgås. 
På lördagen blir det fördjupning i form av bibelsamtal och 
fortsatt gemenskap. Lördagen är öppen för alla intressera-
de. Se medskickad inbjudan för mer information. Kontakta 
gärna PHV om du vill veta mer. 
 
 

Guide om studier 
– Jag behöver mera tid och lugn än vad de andra behöver, 
säger Emma som har Asperger syndrom om sina studier. I 
guiden ”Möjligheter till högre studier - för studenter med 
psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder”. Guiden 
ger en bra introduktion till högre studier med olika inter-
vjuer och praktiska frågor. Guiden ger en bra inblick i hur 
det kan vara att studera med psykiska och neuropsykiatris-
ka funktionshinder. Skriften kan beställas hos Sisus:  
E-post: kansli@sisus.se, tel. 08-787 73 00 

AKTUELLT 

”Var och en av oss 
skapade är helt 

unika av Mästarens 
hand” 



 
PHV har som en av sina stora och viktiga 
uppgifter att varje år anordna gemen-
skapsveckor för barn och ungdomar med 
funktionshinder och deras familjer. Det 
tycker jag är en väldigt bra sak och som 
jag vet betyder mycket för många just 
därför att det stärker gemenskapen, sam-
hörigheten och identifikationen. Det be-
hövs mötesplatser för människor där 
både likheter och olikheter kan mötas, 
platser där möten kan ske människa och 
människa emellan.  
 
Ordet gemenskap kan väcka olika tankar 
och känslor inom oss, beroende på våra 
erfarenheter. En sak tror jag att vi alla 
skriver under på – vi längtar efter äkta 
och sann gemenskap utan masker och 
förställning.  
 
I den vackraste betydelsen av ordet ge-
menskap finns innebörden: liv i nära för-
bindelse. Det betyder också ömsesidig-
het, alltså beroende i sin allra bästa form 
och så betyder det delaktighet, att jag 
deltar i något tillsammans med andra. När 
vi ser i Guds Ord (Bibeln) så är männi-
skan skapad för att leva i gemenskap. Gud 
är gemenskap i sitt eget väsen och han 
har skapat oss för gemenskap med sig 

själv och med varandra.  Man skulle helt 
enkelt kunna säga att gemenskap är vår 
(människans) bestämmelse!  
 
Jag tror det är viktigt att inte ha en alltför 
romantisk syn på gemenskap, det är ingen 
kemisk reaktion som uppstår bara man 
sätter sig i samma soffa eller runt samma 
bord. Gemenskap är något som byggs och 
inget som bara kommer av sig själv. Ge-
menskap byggs på närhet och relatio-
ner vidare på förtroende och ansvar för 
varandra och på kärlek och förlåtelse. 
Gemenskap är inget man kan kräva av 
andra utan att själv vara beredd att ge.  
För mig är det här en hjärtefråga, jag tror 
att mycket står och faller med hur och på 
vilket sätt vi lyckas med att leva i äkta och 
sann gemenskap med varandra. Vi behöver 
varandra! Vi finns till för varandra! Fundera 
på hur du kan vara med i ditt sammanhang, 
familj, församling, cellgrupp osv. och bygga 
den gemenskap som vi alla längtar efter 
och där alla kan vara med på sina villkor!  
 
 
Guds välsignelse! 
 
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.    
 
 

GEMENSKAP—EN HJÄRTEFRÅGA 


