
 

    VARJE MÄNNISKA HAR SIN STYRKA 
 

Vem är egentligen stark? Visst ser vi gärna till fysisk förmåga och 

intellektuell kapacitet när vi jämför oss med varandra.  Idealet är 

en perfekt kropp och blixtsnabbt tankeförmåga.  Paulus ger oss 

en ledtråd om en annan hållningssätt i första Korinthierbrevet: 

”Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är 

nödvändiga.”(1 Kor 12:22) När vi möter någon med en funk-

tionsnedsättning som är synlig kanske vi ser problem eller svag-

het vid första anblicken. Det verkar svagt.  Vi kanske tänker i ter-

mer av brist eller problem. Men är det svagt?  

 

Kyrkan har en stor utmaning i att vända på perspektivet. Vilken 

styrka har den här personen? Här finns något oumbärligt att 

upptäcka i församlingens gemenskap. Varje människa har något 

unikt att komma med.  Det gäller också den som inte kan föra 

sin egen talan eller den som behöver ständig tillsyn.  Jag tror för-

samlingen missar en guldgruva om vi avstår från det som verkar 

svagt. Visst är det hög tid för oss att öppna kyrkan för alla på all-

var. Det vi trodde var svagt visar sig istället innehålla livskraft 

och hopp. För att församlingen ska bli hel behövs alla delar, även 

det som verkar vara svagt.  
 
 

       Jonas Karlsson handikappkonsulent  

Texten är inspirerad av Arne Fritzsons bok Att tolka det tvetydiga. Se nästa 

uppslag för en recension av boken. 
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NUMMER 1/2008              

 

Önskar du prenumerera 

på nyhetsbrevet, har du 

ändrat adress eller vill 

avsluta din prenumera-

tion kontakta då PHV.  

Adressen finns på baksi-

dan.  

Tack för de gåvor 

som kommit i sam-

band med PHV ad-

ventskampanj Tänd 

ett ljus!  

De kommer väl till an-

vändning i vår verksam-

het. 

I det här numret: 

En enda familj 
Curt Karlsson berättar om 

PHVs engagemang i handi-

kappgruppen inom Sverige 

Kristna Råd. 
 

Aktuellt 
Aktuell information ny litte-

ratur och nya ljudböcker 
 

Tro och personhän-

syn går inte ihop 
Thomas Hallström ger en 

personlig reflektion. 

Gemenskapsveckor 
PHV inbjuder tillsammans med Viebäcks Folkhögskola 

till gemenskapsveckor för familjer som 

har barn eller ungdomar med funktionshinder: 

 23-28 juni på Furuboda, tillsammans med 

Föreningen Furuboda 

 30 juni - 5 juli på Bjärka-Säby tillsammans med Sionför-

samlingen, 

Linköping 
 

Se medskickad lägerbroschyr för mer information.  



 

”Det ekumeniska arbetet kring 

funktionshinder och handikapp 

syftar till att utifrån en inklude-

rande teologi bearbeta frågor 

om bland annat människosyn. 
Målet med detta är att utveckla språk och ut-

trycksformer, genomföra utbildning och utveck-

la liturgi till stöd för människor med funktions-

hinder.  Genom detta skall kyrkorna kunna för-

bättra sina möjligheter att vara öppna och till-

gängliga för alla. Denna öppenhet skall inte byg-

ga på ett omhändertagande livssyn utan vara 

byggd på attityder som bejakar ömsesidighet 

och allas möjlighet till full delaktighet.” 
 

Citatet kommet från ett avtal mellan Sveriges 

Kristna Råd (SKR) och Föreningen Furuboda 

om ekumenisk delegation. Föreningen Furuboda 

fick genom avtalet ett uppdrag att leda och sam-

ordna ekumenisk handikapparbete åren 2005-

2007. Just nu pågår utvärdering av den genom-

förda verksamheten. Det finns stora förutsätt-

ningar att fortsätta i ett nytt avtal. 

 

Arbetsgrupp 
I avtalet finns också angivet att det ska finnas en 

arbetsgrupp som planerar, genomför och åter-

rapporterar verksamheten. 

 

På uppdrag av bland annat PHV har jag deltagit i 

arbetsgruppen. Det har varit mycket givande 

och stimulerande att på detta sätt delta det eku-

meniska  

handikapparbetet. Vi kan i arbetsgruppen kon-

statera att det egentligen inte skiljer särskilt 

mycket i teologin inom dessa områden. Det är 

mera uttrycksformerna som kan variera. 

 

Ett arbete som pågått under avtalsperioden är 

att söka få fram ett policydokument till hjälp för 

kyrkor och samfund. Vi har varit överens om 

att inriktningen ska i första 

hand ligga på en teologisk bas och inte handla så 

mycket om tekniska lösningar. Våra teologiska 

utgångspunkter kan  

sammanfattas i några övergripande rubriker: 

 

 Skapad till Guds avbild 

 Frälsning 

 Sändning och Andens verk 

Styrka och svaghet 
 

Under tiden vi arbetat med policydokumentet 
har vi vid olika tillfällen sökt förankra våra tankar 

i referensgrupper och seminarier. Bland annat 

genomfördes ett seminarium i SKR:s regi i Göte-

borg. SKR:s styrelse och PHV:s styrelse har ock-

så haft möjlighet att följa arbetet. Slutprodukten 

hoppas vi ska bli någon form av skrift för sprid-

ning till enskilda och församlingar. 

 

Jag citerar två av målen från dokumentet och 

som jag anser ska vara drivkraften i allt kristet 

arbetet: 
 

 Som kyrkor förbinder vi oss att söka upp  

     täcka den rikedom som har sin grund i en   

     kristen gemenskap där alla är efterfrågade  

     och där alla är delar av denna gemenskap. 

 Som kyrkor förbinder vi oss att tydliggöra 

allas möjligheter till delaktighet och erkänna 

det ömsesidiga beroendet av varandra. 

 

Det ekumeniska handikapparbetet är mycket 

berikande och jag är tacksam för PHV på detta 

sätt är med. Vi behöver varandra! Jag har exem-

pelvis märkt att Katolska kyrkans människosyn i 

den form den presenterats i olika samtal i många 

delar liknar den människosyn som jag själv vill 

stå för. 

 

Curt Karlsson  

Mångårdig medarbetare i PHV och engagerad i han-

dikappgruppen inom Sveriges Kristna Råd. 

”Vi  
behöver 

varandra” 

EN ENDA FAMILJ - om ekumeniskt handikapparbete 



 

Aktuella böcker 
 

Att tolka det tvetydiga – Tro, liv och 

funktionshinder, Arne Fritzson, Religion 

& Samhälle, Uppsala universitet, 2007. 
 

Arne Fritzson ger oss först en historisk över-

blick över handikappbegreppets historia med 

utanförskap och kampen för ett människovär-

digt liv. Den svenska handikappolitiken får en 

belysning, där begrepp som funktionsnedsätt-

ning och människosyn nämns. Den andra delen 

av boken går in på  en kristen syn på funktions-

hinder.  Han ställer en skarp fråga i boken: 

hurdan är Gud när det finns personer med 
funktionshinder? Han fortsätter med att ta upp 

fem berättelser i Bibeln kring funktionshinder 

och kommer med slutsatser om sin bild av en 

kristen människosyn. 

   Boken är en del av det nyss avslutade pro-

jektet Teo som handlar om funktionshinder 

och gudsbild. Arne Fritzson har arbetat tillsam-

mans med Föreningen Furuboda och en rad 

andra organisationer för att lyfta fram dessa 

frågor inom Teo. 

   Arne Fritzson ger en djupdykning kring funk-

tionshinder och bilden av Gud. Boken kräver 

uppmärksamhet från sin läsare och ger många 

tankar tillbaka. Det som stannar kvar hos mig 

vid läsningen är vikten av att se varje människa 

som en resurs.  Det är en utmaning för alla 

som vill värna människas värde i samband med 

frågor kring funktionsnedsättning och funk-

tionshinder 
 

Händelsevis, Lena och Otto Rimås, 

en andaktsbok på cd-skiva,  

LOR production, 2007. 
Vi får lyssna till andakter upplästa i intervaller 

av fem minuter.  Berättelserna är personliga 

och passar för hela familjen. Ämnet som sop-

tunnan, resväskan eller gymmet och tron, lock-

ar till vidare lyssnande. Händelsevis har tidigare 

givits ut som bok och beräknas även komma i 

mp3 form inom kort. 
 

Att pussla ihop ett liv—om samver-

kan, Ann-Katrin Swärd m. fl.,  

Intermediabooks, 2007. 
 

Vi får möta tre familjer som berättar hur de får 

ihop sina liv. Det gemensamma för familjerna är att de har 

barn med autism. Föräldrarna berättar detaljrikt om sina 

erfarenheter. Pappor och mammor kommer fram var för 

sig och bildar tillsammans en helhetsbild av familjernas er-

farenheter.  
 

LSS och LASS, Stöd och service till vissa funk-

tionshindrade 2007, Bengt-Olof Bergstrand, 

Kommunlitteratur, 2007. 
Boken gör en genomgång av lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade(LSS) och lagen om assistansersätt-

ning(LASS). Författaren belyser lagtexten genom förklar-

ingar och rättsfall. Boken är en uppdaterad version av tidi-

gare utgivning. 

  
Just pågår en översyn av LSS och LASS. Genom en statlig 

utredning. Den ska vara klar i mars månad i år.  Vi får  sä-

kert anledning att återkomma till ämnet i senare nyhets-

brev. 
 

Nya begrepp 
 

Socialstyrelsen har i oktober kommit med nya begrepp 

kring funktionsnedsättning och funktionshinder. Så här ser 

formuleringarna ut: 

 Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psy-

kisk eller intellektuell funktionsförmåga.  

 Funktionshinder: begränsning som en funktions-

nedsättning innebär för en person i relation till om-

givningen.  
 

En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något 

som en person har utan det är miljön som är funktions-

hindrande. Funktionsnedsättning och funktionshinder är inte 

längre synonymer, Funktionshinder blir en egen term och 

handikapp utgår. 
 

Källa: www.socialstyrelsen.se. Nytt från socialstyrelsen nr 

39/2007. 
 

Ny ordbok  
Ord som taggar heter en ny ordbok från myndigheten Han-

disam. Det är ett häfte som förklarar uttryck som CP och 

tillgänglighet.  Den är fräsch och färgglad.  Förklaringarna 

har ett enkelt språk. 
 

Källa: www.handisam.se    
 

 

 Sammanställt av Jonas Karlsson 

AKTUELLT 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.handisam.se


Jag har under en tid läst och 

funderat omkring Jakobsbrevet 

i Bibeln, ett spännande brev 

med fem korta kapitel. Jakob 

tar upp viktiga saker i sin un-

dervisning.  
Någon har kallat hans brev för en 

”urklippsbok” i moralfrågor. Han visar oss 

vad kristendom handlar om, praktisk le-

vande kristendom som håller ihop lära 

och liv, bekännelse och handling, guds-

tjänstliv och vardagsliv. Jakobsbrevet ut-

manar hela vårt sätt att tro, tänka och 

leva. Ibland kanske vi undrar över vad 

som är synd. Jakob ger oss klara besked. 

Att göra skillnad på människor är synd! 

Varför kan man undra? Jo, när man gör 

skillnad på människor bryter man mot la-

gens kungsbud: ”Du skall älska din nästa 

som dig själv”.(2:8) Med andra ord säger 

han att tron på Jesus Kristus och person-

hänsyn går inte ihop.  

 

Jakobsbrevets undervisning är viktig för 

oss när vi funderar omkring att vara en 

”kyrka för alla” öppen och tillgänglig. I Ja-

kobsbrevets andra kapitel läser vi om de 

två ”kyrkobesökarna”, en rik och en fattig, 

en med guldringar och en med smutsiga 

kläder. ”Om ni då bara har ögon för den fin-

klädde….” (2:3) Det handlar alltså om vår 

syn på människor, om bemötande och atti-

tyder. Det kan vara lätt att ha ögon för sta-

tus, inflytande och makt. Men vem ser den 

fattige, nakne, hungrige?  Hos Gud har det 

alltid funnits en särskild omsorg om de 

”marginaliserade”,  fattiga, faderlösa, änkor 

och främlingen. Gud är barmhärtig, men 

också vi är kallade att visa varandra barm-

härtighet. En tro utan barmhärtighetsgär-

ningar förblir en verbal tro, en tro utan 

verkan. Vi behöver be Gud om ögon som 

ser klart och om en tro som är mer än 

ord och höga bekännelser. Det räcker inte 

med en klapp på axeln och några fromma 

ord när behovet är mat, värme och kläder.  

 

Jakob utmanar oss när han skriver:  

Bli ordets görare, inte bara dess hörare, 

annars tar ni miste. (1:22)  

 

Läs gärna Jakobsbrevet och låt dig utmanas 

och inspireras till en levande tro och prak-

tisk kristendom. 

  

Thomas Hallström, ordförande 

Handikappkonsulent Jonas Karlsson 

Adress PHV, Lusthusvägen 1, 590 96 Överum 

Mobil 076-807 86 07 

E-post  info@phv.pingst.se 

Hemsida www.phv.pingst.se   

 

 

Ordförande Thomas Hallström  

Telefon  0226-503 68 

 

Postgiro 37 12 93-2, Bankgiro 5648-6608 

Pingstförsamlingarnas 

HandikappVerksamhet(PHV) är 

uppbyggd som en stiftelse. 
 

Huvudman är Pingstförsamlingarnas 

Skol- och kursverksamhet. PHV är en del 

av Pingst ffs. 
 

PHV vill visa på varje människas 

unika värde, med  

eller utan 

funktionshinder. 

TRO OCH PERSONHÄNSYN GÅR INTE IHOP 


