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Innehåll
Tankar kring
bemötande.
Teuta Sederstedt skriver
om bemötande och olika
attityder.

Aktuellt
Kristina Magnusson ger
sina intryck från
gemenskapsveckan på
Furuboda.

Aktuell information och
nya böcker presenteras

Tänd ett ljus
Thomas Hallström skriver
en  personlig hälsning om
PHVs verksamhetVill du prenumerera på nyhetsbrevet, har

du ändrat adress eller vill avsluta din
prenumeration, kontakta då PHV. Adressen
finns på baksidan. Nyhetsbrevet är gratis.

VÅGA VÄNTA
Det är ett färgsprakande skådespel ute med löv i alla
färger som lyser vackert och klart i solljuset. Naturen
gör sig redo för en väntan innan våren. Det finns en
naturlig rytm där både vila och blomning behövs.

Det är lätt att församlingen istället tar på sig
samhällets effektiva förhållningssätt, där vi ser
prestation och välfylld almanacka som tecken på
utveckling. I mitt möte med människor och
funktionshinder har jag märkt att det tar lite tid
ibland. Tid att komma nära, tid att förstå, tid att
upptäcka människan bakom funktionshindret och tid
för den personen att bli synlig. Man kanske måste
stanna en extra stund eller lyssna extra noga. Tänk
om församlingen kunde vara en miljö där vi väntade
lite extra på varandra.

I den tidiga församlingen skulle man vänta på
varandra. En del hade visserligen bråttom, så Paulus
skriver: "Alltså, när ni samlas för att äta, vänta då på
varandra. "(1 Kor 11:33) Mitt i församlingen fanns
måltidsgemenskapen och man firade nattvard. Man
behövde redan då lära sig vänta på varandra på ett
omsorgsfullt sätt. Kanske det är församlingens nya
tema i vårt samhälle. Vi är ett folk som väntar, på
varandra och på Jesus som vill komma nära oss.

Jonas Karlsson, handikappkonsulent



  Teuta Sederstedt

        Teuta  är aktiv inom handikapprörelsen och studerar vid den
        Teologiska institutioneni Uppsala. Hon är medlem i Pingstkyrkan, Uppsala.

RÄTT BEMÖTANDE
A tt"möta" människor ger ofta erfarenheter, goda eller dåliga, som man

tar med sig  genom livet.  Människor är som böcker med olika innehåll, eller som
Ingmar Olsson    sjunger i en av sina sånger "…en del är långa - andra korta, en del är
hemma - andra borta, en del är tunna - andra tjocka, men alla har de nåt att ge…….". När vi
möter människor möter vi andra människors verkligheter och världar för en kort stund. Men
dessa ögonblick är för det mesta korta och många gånger tänker vi inte på dessa möten.

Vad är då att "bemöta" människor? Har ofta gått och grunnat på vad ett "bemötande" är för
något och vad som egentligen händer när jag i ett "möte" "bemöter" någon. Och den andra
personen, vad ser den när den "möter" mig? Kanske ser den först min el-stol och sen att min
kropp är kurvig fast med fel slags kurvor och blir då lite ställd?! Men i bemötandet av mig
som rörelsehindrad kan man se om personen har träffat "såna som jag" eller om det är något
alldeles främmande som den andre möter. Vad jag menar är att i varje möte med andra bär
vi med oss våra egna fördomar och värderingar. De vänner som jag haft allra längst brukar
ibland, om vi ska gå ut någonstans, titta förvånat på mig när jag påpekar att det är bäst att
kolla tillgängligheten dit vi ska. Många säger till mig "Va? Vi har glömt bort att du är
rörelsehindrad!"

Det som är viktigt i att bemöta människor är att se dem, verkligen se dem, utan att låta
"fördomarna" styra mötet. Jag som rörelsehindrad och kristen är inte intresserad av att bli
 sedd som en kristen rörelsehindrad utan som Teuta, kristen med ett rörelsehinder. Det låter
kanske som en kliché men detta är väldigt vanligt att man först ser ett funktionshinder ->
definiering -> bemötande. Som kristna är det viktigt att vi ser på varandra som värdefulla
därför att vi är sedda och älskade av Gud. Det är genom kärleken som vi får ett värde.

Jag som rörelsehindrad har en skyldighet att "bemöta" på samma vis som jag själv vill bli
bemött. Det som kan kännas svårt när man är rörelsehindrad och sitter i elstol med en
förlamad kropp, är att människor inte ser mig utan fastnar vid mitt funktionshinder och
skyggar för mötet med mig. I berättelsen om kvinnan som var böjd (krokryggig)
Lk.13:10-17 kan vi se hur Jesus ser kvinnan bakom hennes funktionshinder och hur hennes
omgivning inte såg henne för den hon var. Vad gör Jesus? Jo, han ger henne ett värde genom
att han såg henne och förstod hennes utanförskap som hon hade pga sin krokiga rygg. När
synagogsbesökarna upprördes av att Jesus botade henne på sabbaten svarade Jesus dem att
alla hade rätt att bli fri om det så var på själva sabbaten.

Jag vill sluta med att säga att jag önskar att församlingen kunde vara en plats där människor
blir befriade från att först ses som funktionshindrad och sen som kristen och människa till
att man först såg människan och sen eventuellt funktionshindret.



 AKTUELLT
Något som lämnat spår i mig!

Jag har under sommaren haft glädjen att få dela en gemenskap med mycket värme -
gemenskapsveckan på Furuboda! Att få vara tillsammans med barn och vuxna med
funktionshinder, deras föräldrar, syskon och personliga ssistenter mitt i allt deras ”vardagliga
bestyr”. Bus, skratt, allvar och kamp. Detta gjorde mig full av förundran och glädje.

Dagen efter gemenskapsveckans slut satte jag mig och skrev ner mina intryck. Önskade verkligen
genom de skrivna orden bevara lite av upplevelserna. Jag fick dela med mig av en av de
upplevelser som tog tag i mig på ett speciellt sätt. Jag hoppas kunna bära den med mig i mitt
vardagsliv: ”Vila i mitt i öset”. Furuboda genomsyras av av tanken om att inget är omöjligt för
en person med funktionshinder. Så var det verkligen under vår vecka. Den innehöll många
olika gemensamma aktiviteter. Fullt ös minst sagt! Det härliga var att mitt i detta ös fanns det ett
lugn, en vila. I gemenskapen med barn/vuxna med funktionshinder fanns det ingen stress. Det
fick ta den tid det behövdes för att genoföra aktivitererna. Om vi sedan ine hann med allt så
gjorde det inget, vi var så fyllda av det vi gjort - och det räckte! Under aktiviterna togs tid att
vänta in
varandra. Under denna väntan hann vi se och uppmuntra varandra. Jag tror att alla fick känna den
värmen - för vi tog oss tid till det.

Det här önskar jag ta med mig i mitt vardagsliv, där det ibland är fullt ös. Jag hoppas kunna
vara nöjd över det jag faktiskt hinner med och på vägen också se och uppmuntra de jag möter.
Tack alla ni som gjorde gemenskapsveckan så härlig!

Kristina Magnusson Kristina fanns med som ledare på gemenskapsveckan, Furuboda,
och bor i Överum

 Myndigheten Handisam
har tagit fram informationsblad kring
tillgänglighet om dörrar och toaletter.
Detta är en del av projektet ”Riv
hindren - riktlinjer för tillgänglighet”.
Bladen finns på Handisams hemsida.
De ger bra tips vid
handikappanpassning av kyrkor eller
andra lokaler. Myndigheten arbetar
med handikappolitisk samordning. De
planerar att ge ut fler blad om olika
ämen.

Webb: www.handisam.se
Tel: 08-600 84 00

Doktorn kunde inte riktigt laga
mig, Christina Renlund, Gothia AB,
2007.
Den här boken handlar om små barn som har
svåra sjukdomar eller funktionshinder. vad
innebäer det för ett litet barn att inte kunna gå,
springa eller se. I boken fångas starka känslot
och viktiga tankar från små barn. Boken är en
handbok för alla som kommer i kontakt med
barn som har funktionshinder.

 Föräldrakraft  heter en ny tidskrift för
föräldrar som har barn med funktionshinder.
Med artiklar från föräldrar och fräsch layout vill
tidskriften vara en uppmuntran för hela familjen
och för alla intresserade.



Handikappkonsulent Jonas Karlsson
Telefon: 076-807 86 07
E-post: info@phv.pingst.se
Adress: PHV, Lusthusvägen 1, 590 96 Överum
Webbsida: 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 Pingstförsamlinganas
Skol- och kursverksamhet.

PHV vill visa på varje människas
unika värde, med eller utan
funktionshinder.

TÄND ETT LJUS I ADVENT!

PHV - Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet vill för tredje året i rad vädja
till Pingstförsamlingarna i Sverige att någon gång under adventstiden uppmärksamma

PHV och göra en insamling till vårt gemensamma arbete!

PHV vill riva alla hinder, så att barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder får vara med i
församling och samhälle. Det är en stor och utmanande målsättning. PHV har en stor och
viktigt funktion att fylla och uträttar stora saker med små och knappa resurser. Varje år
arrangeras gemenskapsveckor - läger för människor med funktionshinder. Dessa veckor vet vi
fyller ett stort behov, och är en viktig återkommande mötesplats för familjer i liknande
livssituationer.

PHV vill också finnas till för församlingarna genom att erbjuda församlingsbesök och lyfta
fram frågor omkring bemötande och tillgänglighet. I dag är vår Handikappkonsulent Jonas
Karlsson anställd på 25 % och står till förfogande för församlingskontakter. Vår målsättning är
att tjänsten utökas till 50 % från och med januari 2008.

PHVs önskan är att frågor om funktionshinder och evangeliets människosyn skall vara levande
och viktiga i alla församlingar. Vi vill vara församlingarnas resurs och tror att detta arbete är
viktigare idag än någonsin tidigare. Samhällets allt knappare resurser och nerskärningar drabbar
alltid de svagaste. Vem skall ge röst åt den som ingen har om inte Guds församling?
Personligen är jag glad över att Pingst i Sverige har haft detta arbete igång under flera år och
med förnyad kraft och inspiration vill föra arbetet vidare!

Vi uppmanar därför frimodigt att alla församlingar och andra som vill och har möjlighet gör en
insamling under adventstiden under devisen: TÄND ETT LJUS FÖR PHV I ADVENT!

Tack för att ni vill vara med
Gud välsigne Er alla i advent, jul och nyårstid!

Thomas Hallström Thomas är ordförande i PHV


