
 

    Se möjligheten i varje människa 
 

Det är snart dags för mig att gå vidare till andra arbetsuppgifter.  

Det är med visst vemod jag slutar, men jag tror ändå det är tid 

för det. I och med sommaren avslutar jag tjänsten som handi-

kappkonsulent för att börja arbeta som sjukhus– och fängelse-

pastor i Västervik.  Dessa tre och halvt år i PHV har betytt oer-

hört mycket för mig. Det har varit många möten med spännande 

människor och alla dessa intryck har stannat kvar inom mig. Tack 

för alla samtal ni bidragit till under dessa år! 

 

Min syn på församlingen har förändrats. Tidigare såg jag nog för-

samlingen som en plats för bra aktiviteter. Idag ser jag tydligare 

församlingens uppdrag att vara en gemenskap som kan vara öp-

pen för alla. I så fall behöver vi bryta med det som stänger ute 

och öppna oss för den enskilda människan. Det är en utmaning 

att arbeta för. 

 

Jesus stannade ofta till hos en människa, för att lyssna. En blind 

man som störde ordningen ropade i folkmängden. Jesus tog sig 

tid och frågade:  "Vad vill du att jag skall göra för dig?" (Luk 

18:41) Andra försökte tysta mannen, men Jesus väntade in rätt 

ögonblick och fick kontakt.  Jag kan se det som församlingens 

uppgift att bereda människors väg fram till Jesus.  Vi behöver ta 

oss tid att lyssna till den enskilda människans situation.   

 

Kanske detta handlar om något så enkelt som att sträva efter att 

förstå varandra. Ibland för att ta emot uppmuntran och ibland 

för att ge uppmuntran. Församlingen kan bli en helande gemen-

skap om vi ger plats för varje människa att få utvecklas utifrån 

sina förutsättningar.  Det gäller att arbeta för tillgänglighet så alla 

kan komma in i kyrkan och delta i verksamheten. Det gäller ock-

så att odla en öppen attityd och forma ett bra bemötande. 

 

Varje människa, med eller utan funktionsnedsättning, kan bidra 

med något unikt. Låt oss se möjligheterna i varje människa vi 

möter! 

 

       Jonas Karlsson handikappkonsulent  

 

  

NYHETSBREV 
NUMMER 2/2008              

 

Önskar du prenumerera 

på nyhetsbrevet, har du 

ändrat adress eller vill 

avsluta din prenumera-

tion kontakta då PHV.  

Adressen finns på baksi-

dan.  

Fullbokat 
Det är många som vill 

komma på våra läger, vil-

ket vi gläds åt. PHVs ge-

menskapveckor 

på Bjärka-Säby och Fu-

ruboda är fullbelagda   

för sommaren 2008.  

I det här numret: 

Ett normalt bemö-

tande är det viktigas-

te 
Emma Åverling berättar om 

bemötande och tillgänglig-

het 
 

Aktuellt 
Aktuell information om ny 

litteratur. 
 

Personligt tack till 

Jonas Karlsson 
Thomas Hallström skriver 

några personliga rader. 



 

När jag ringer upp Emma Åverling 

för ett samtal möts jag av en glad 

och engagerad kvinna från Vetlanda. 

Hon har egna erfarenheter av funk-

tionshinder som ligger till grund för 

vårt samtal omkring bemötande 

och tillgänglighet. Emma bor i Vetlanda 

med sin familj. Hon är 36 år och medlem 

i Pingstkyrkan i Vetlanda, där hon tycker 

att hon får ett bra bemötande. 

Vad är ett bra bemötande? 

– Prata som vanligt, som med vem som 

helst. Prata normalt och inte babyspråk. 

Tala till personen det gäller och inte till 

assistenten eller den anhörige, säger 

Emma.  Hon betonar vikten av att se den 

som har en funktionsnedsättning som en 

vanlig person. 

– Man ska vara så normal som möjligt 

mot alla. Det är bättre att ta kontakt, 

även om den man möter inte kan tala. 

Även om några har svårt att prata är de 

normala ändå, fort-

sätter Emma. Un-

der hela vårt sam-

tal betonar hon 

vikten att ta kon-

takt med den som 

har en funktions-

nedsättning. 

 

Hon visar på en genomtänkt syn på be-

mötande. Emma är initiativrik och tar 

ofta den första kontakten själv när hon är 

på nya platser. Däremot är det sällan 

människor tar kontakt med henne. När 

Emma besöker en ny plats, t. ex en kyrka, 

känner hon direkt av om hon blir accep-

terad eller inte. 

– Jag märker direkt hur folk reagerar 

mot mig. Känner jag mig inte accepterad 

går jag direkt, säger Emma med överty-

gelse och säger också att hon kan bli led-

sen för det ibland. 

Vad är en bra tillgänglighet? 

– Man ska komma fram och komma in 

överallt. Det som behövs är hissar, dörr-

öppnare och sånt, säger Emma som också 

nämner räcken som viktig del av en bra 

tillgänglighet. Finns det räcken i trapporna 

kan många fler tas sig fram. I affärerna be-

hövs också utrymme så rullstolar kom-

mer fram. 

 

Emma tycker tillgängligheten i sin egen 

kyrka är rätt bra, då det finns hiss. Hon 

nämner en detalj som hon saknar: 

– Jag drar mig för att vara med i kören 

för att det är svårt att komma upp, när 

det saknas räcke, nämner Emma och slår 

ett slag för räcken upp till estraden i kyr-

korna. Räcken är bra för alla som behöver 

stöd för att komma fram. 

 

– Ofta vet man för lite om funktionshin-

der, säger Emma och pekar på den på den 

brist på kunskap om funktionshinder som 

finns i samhället och kyrkan. Hon nämner 

också den rädsla som en del människor 

har inför frågor kring funktionshinder. 

Emma är engagerad och tydlig i vårt sam-

tal. Det finns en glöd och en tydlighet 

som jag berörs av. Ett bra bemötande 

handlar om att lyssna till varandra med 

respekt. En bra tillgänglighet handlar om 

att forma en kyrka för alla. Låt oss arbeta 

för det! 

 

Jonas Karlsson 

 

 

”Prata 
som 

vanligt” 

Ett normalt bemötande är viktigast 



 

 

En kyrka för alla, ett policy-

dokument kring kyrkornas 

arbete med frågor om 

funktionshinder, Sveriges 

kristna Råd, ekumenisk arbets-

grupp kring funktionshinder. 
Dokumentet inbjuder till samtal kring 

kyrkans syn på funktionshinder. Först 

tecknar skriften relationen mellan Jesus 

och funktionshinder,  en teologisk ut-

gångspunktväxer fram. Sedan följer en 

utmaning till kyrkorna att arbeta med 

tillgänglighet och bemötande.  

 

Det är spännande att läsa om svaghet 

och styrka, frälsning och sändning. Vi blir 

uppmanade att be och arbeta för en 

kyrka som kan bli öppen för alla. Skrif-

ten kommer att spridas till alla pingst-

församlingar från PHV, då vi ser att poli-

cydokumentet bidrar med något angelä-

get för oss alla. Den kan också beställas 

via Sveriges kristna råd. 
 Hemsida www.skr.org 

 Telefon  08– 453 68 00 

 

En ny film från PHV  
Vi arbetar just nu tillsammans med TV-

Inter med att ta fram en film som speg-

lar detta att vara förälder till ett barn 

med funktionsnedsättning. Filmen blir en 

intervju med en förälder om livet som 

förälder, om glädje och svårigheter. 

 

Tanken är att filmen ska kunna vara en 

underlag för ett samtal i församlingen 

eller en mindre grupp. Filmen kommer 

på dvd. Den beräknas bli färdig till Ny-

hemsveckan, v25, och kommer kunna 

beställas för ett lågt självkostnadspris 

från PHV. 

 

Mr Tourette och jag, Pelle Strand-

strak,  Bra böcker, 2008. 
Pelle Strandhak berättar om sin uppväxt och be-

skriver med känsla hur hans funktionsnedsättning 

kom att påverka livet. Han har Tourettes syndrom 

som innebär att han fastnar i tvångsritualer av oli-

ka slag . Pelle Strandhak växer upp i Norge under 

en tid då hans funktionsnedsättning inte var känd. 

Han blir alltmer isolerat i sitt liv tills han till slut 

får hjälp att kunna hantera sin funktionsnedsätt-

ning.   

 

Boken är berättelsen om en människa i utanför-

skap, som kämpar, får hjälp och till slut hittar tillba-

ka till livet. Vi får dela hans smärta och kamp för 

ett värdigt liv. Han kan också se möjligheterna 

med sitt liv och sammanfattar sina upplevelser är i 

slutet av boken: ”Blir jag någonsin frisk? Förhopp-

ningsvis inte. Bara så frisk jag vill bli. Så frisk som 

jag vill vara. Där är jag idag”.  
 

 

Sverige godkänner FN-konvention 

om funktionshinder 
Det finns inte några hinder för Sverige att godkänna FN-

konventionen om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning. Det konstaterar regeringens utredare Lars 

Grönvik, efter att gått igenom konventionens 50 artiklar 

och hur svensk lagstiftning och övriga förhållanden i Sveri-

ge förhåller sig till dessa. 

I en departementspromemoria som presenterades tisda-

gen den 1 april föreslås därför att Sverige ska tillträda kon-

ventionen och ett frivilligt protokoll som innebär att en-

skilda personer  har möjlighet att klaga till en övervak-

ningskommitté om hans eller hennes rättigheter är kränk-

ta.  Myndigheten Handisam för ansvar för genomförandet 

av FN-konventionen. Hemsida www.handisam.se  

 

  Sammanställt av Jonas Karlsson 

AKTUELLT 

http://www.skr.org/
http://www.handisam.se


Den här gången vill jag använda 

min ”ruta” till att tacka vår handi-

kappkonsulent Jonas Karlsson för 

åren i PHV. När Jonas ringde mig för 

några veckor sedan och meddelade att 

han hade för avsikt att sluta som handi-

kappkonsulent fylldes jag med blandande 

känslor. Glad för att de nya uppgifter 

som väntar Jonas som fängelsepastor 

och sjukhuspastor är uppgifter som inte 

kan tänkas innehas av någon mer lämplig 

person än just honom. Samtidigt blev jag 

lite ”chockad” för genast infann sig frå-

gan; vad händer nu med PHV? Vem skall 

kunna tänkas gå in i den uppgiften efter 

Jonas! För dig som möjligen inte vet det 

så är PHV något speciellt från början till 

slut (och slutet har vi inte sett än).  

   Själva verksamheten grundades av Jo-

nas pappa Curt Karlsson som helt natur-

ligt blivit personligt förknippad med just 

PHV och allt vad det står för. När Curt 

för några år sedan kände att det var dags 

att lämna över stafettpinnen till någon 

annan stod Jonas där beredd att ta över 

vilket vi alla upplevde som något av Gud 

förberett.  Så nu står vi där igen, vid ett 

slags skifte och vi behöver någon som 

tar vid i samma ”anda” med hjärta och 

engagemang. Det är ju så med vår verk-

samhet att den ligger varmt på Guds hjär-

ta, kanske just för att det i första hand inte 

handlar om verksamhet utan människor 

och relationer. En viktig påminnelse för oss 

alla är att en vision alltid större än en per-

son. Så var det t.ex. med Martin Luther 

King – som myntade uttrycket ”I have a 

dream” – han dog men drömmen om en 

värld där svarta och vita barn kunde sitta 

mitt emot varandra på en gungbräda utan 

att tänka på varandras hudfärg levde och 

lever vidare! På samma sätt lever dröm-

men vidare för oss i PHV om att vara med 

och ”riva alla hinder, så att barn, ung-

domar och vuxna med funktionsned-

sättning får vara med i församling och 

samhälle.” Där är vi inte än, men det är i 

den riktningen vi vill röra oss!   

   Vi önskar Jonas Guds rika välsignelse i de 

uppgifter som väntar, och tackar för tiden i 

PHV. Tack för ditt hjärta och ditt engage-

mang, du har satt spår och gjort avtryck i 

vår verksamhet som kommer att följa med 

oss in i de ”nya” tider som väntar. Och till 

oss alla vill jag rikta uppmaningen att vara 

med och be för att vi får en bra lösning på 

frågan om ny handikappkonsulent!  
 

Allt gott och Guds rika välsignelse! 
 

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 fria församlingar i samverkan. 
 

PHV vill visa på varje människas 

unika värde, med  

eller utan 

funktionshinder. 

ETT PERSONLIGT TACK TILL JONAS KARLSSON 


