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Vägen framför andra:

KÄRLEKEN
Om jag talar både människors
och änglars språk
men saknar kärlek,
är jag bara ekande brons, en
skrällande cymbal.

Kärleken är tålmodig
och god.
Kärleken är inte
stridslysten, inte skrytsam
och inte uppblåst.
Den är inte utmanande,
inte självisk,
den brusar inte upp, den vill
ingen något ont.

Och om jag har profetisk
gåva och känner alla
hemligheterna
och har hela kunskapen,
och om jag har all tro så att
jag kan flytta berg,
men saknar kärlek, är jag
ingenting.

Den finner inte glädje i
orätten, men gläds
med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den, allt
uthärdar den.

Och om jag delar ut allt jag
äger och om jag låter
bränna mig på bål,
men saknar kärlek, har jag
ingenting vunnit.

KÄRLEKEN
UPPHÖR ALDRIG…

1 Kor. 13:1-8

Läger på Västkustgården
Vi har även i år haft handikappläger på Västkustgården i Lerkil. Rune och Gertrud Gustafsson från
Sävsjö ansvarade för bibelstudier och sånger. Morgonsamlingarna hölls av Bengt Svensson, Alingsås.
Det förekom tipspromenad och utflykter mm. Tack
vare våra duktiga medarbetare Kerstin Sultan och
Sonja Johansson i köket kunde vi varje dag njuta av
god mat. Det blev tyvärr inte så bra badväder. Nästa
satsning som Region Väst anordnar är en konsert med
Korsdraget i Kungälvs Missionskyrka den 25 september och sångstund på Kullingshemmet, Vårgårda, i
oktober månad.
U.J.

Konfirmation i Alingsås
Under våren 2005 hade vi glädjen att få ha en konfirmandgrupp i Svenska kyrkan i Alingsås för ungdomar med utvecklingsstörning. Vi höll till i Stockslyckekyrkan och träffades ungefär varannan tisdag. Internt kallade vi gruppen för ”VIP konfa”.
Vi började med fika tillsammans för att sedan ha
samling i ring där vi sjöng och bad. Sedan pratade vi
om dagens ämne, berättade en bibelberättelse och då
använde vi oss ofta av flanellograf för att åskådliggöra. Oftast gjorde vi något praktiskt tillsammans –
det kunde vara att måla eller baka eller arbeta med lera
etc. Avslutningsvis var vi i kyrkan och satt framme i
koret där vi hade en andakt. Det var viktigt att skapa
en ”rytm” som återkom så de kände igen sig och var
trygga vid varje tillfälle.
Konfirmanderna fick gå gemensamt till Stockslyckekyrkan några söndagar på gudstjänst och då
sjöng vi några av de sånger som vi sjöng på de ordinarie samlingarna och de fick medverka med att bära
kors och ljus vid procession och ta upp kollekten. Vi
hade ett dygn på Färgengården, där vi hade det mysigt
med korvgrillning och lekar. Vi gjorde bl.a. ”Falska
äkta ikoner”, dvs. en bild att ta med sig som minne
från lägret. Vi spelade drama och föräldrarna kom och
fikade som avslutning.
Konfirmationshögtiden var söndagen den 12 juni
med fullsatt kyrka och nervösa konfirmander. Tillsammans spelade vi ett drama som redovisning och vi
sjöng för och med församlingen. Efteråt festade vi

med tårta. Och vi fastnade också på kort. Det var en
bra och fin högtid som blir ett minne för oss alla som
fick möjligheten att vara med.
Detta var en fantastisk och rolig konfirmationstid, vi
skrattade mycket och fick lära känna fantastiska ungdomar. Nu i höst bjuder vi in till ungdomssamlingar i
Stockslyckekyrkan för unga med utvecklingsstörning.
Det är viktigt att vi låter alla få plats och få ta del av
den resurs som kyrkan är och har, därför får vi skapa
möjligheter och bli en mötesplats för alla oavsett begränsningar av olika slag.
Det gör något positivt med oss att möta dessa människor i deras enkelhet och rakhet, då vi lär oss mer
om vad det är att vara människa. Därför är människor
med utvecklingsstörning en tillgång och en möjlighet
för oss i vår värld.
Hälsningar
Patrik Johansson,
assistent i Stockslyckekyrkan, Alingsås församling

Saxat ur Missionsbladet juni-aug:

Ett vattentält i Orsa
Under försommaren stod att läsa en lång artikel i Mora
Tidning om problemen med ungdomsfylleriet. Orsayran beskrevs som en del i det. För att ge ett alternativ
hade nu beslutats om ett vattentält, inte ett tält, där
man bara kan dricka vatten utan ett tält där det finns
olika alkoholfria alternativ. Dels för ungdomen men
främst för att vuxna ska kunna föregå med gott exempel, annars är det ju svårt att sätta gränser, särskilt för
nära nog vuxna ungdomar.
Det här är en positiv signal, särskilt som det skulle
komma till på ett tidigare öltälts bekostnad. I Missionskyrkan har vi under flera år försökt vara ett sådant här vattenhål, där alkohol inte serveras, ett alternativ både för unga och vuxna, så kommer det att vara
även i sommar. Att avstå alkohol betyder för många
att avstå någonting stort och viktigt. För att vilja avstå
behöver kanske någonting drabba oss.
Jesus ställer sig upp vid en av deras stora högtider
och ropar utöver folkvimlet: ”Om någon är törstig så
kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans
inre skall flyta strömmar av levande vatten, som
skriften säger. Detta säger han om Anden, som de som
trodde på honom skulle få.” Att drabbas av Gud och
hans kärlek får det mesta i livet att framstå i annat ljus.
Missionskyrkan i Orsa vill vara ett ”vattentält” när
det gäller hela människan och det övriga året.
I.A.

HÄLSNING FRÅN KASSÖREN
Tack för alla gåvor som kommer in. Tack för att
ni också tänker på Nätverket Bartimaios
med gåvor. Pg.nr. är 57 92 14-8.
Vi önskar Er alla Guds välsignelse.

Idékonferens om
SKrH:s nutid
och framtid
på Furuboda
- Vi vill göra församlingar och samfund
medvetna om att människor med
funktionsnedsättning är en naturlig del av den
kristna gemenskapen.
- Vi vill genom praktiska exempel möjliggöra
denna gemenskap
- Vi vill synliggöra FN:s standardregler om
jämlikhet och delaktighet för människor med
funktionsnedsättning, särskilt regel 12 om
människors rätt till religion
Så uttrycks inriktningen för SKrH:s arbete och
verksamhet. De orden var utgångspunkt för samtal
och reflexion vid SKrH:s Idékonferens i Furuboda
fredagen den 19 och lördagen 20 augusti. Representanter från lokal- och länsföreningarna samt
styrelseledamöter samtalade om SKrH:s nutid och
framtid.
Samtal och reflexioner rymde erfarenheter från
lokal- och länsnivå. Berättelser gavs omkring hur situationen ser ut i nuläget och vad som är framtidsperspektivet. Idékonferensens samlingar hölls i
kapellet på Furuboda och medverkade till
samhörighet och gemenskap. Vid andakterna gavs
möjligheter till bön, sång och vittnesbörd.
Vid extra festlig kvällsfika på fredagen berättade
Ernst Skoog och Elisabeth Jalmeroth vad som är på
gång på Furuboda. Jörgen Lennartsson delade framtidsplanerna för Furuboda vid ett pass på lördagen.
Deltagarna delgav goda och positiva berättelser
från samlingar som hålls och besök som görs genom
lokal- och länsföreningarna. Ett stråk av längtan gick
genom berättelserna om önskan att få fler yngre med
i gemenskapen. Med nyfikenhet lyssnade idékonferensens deltagare till vad Ung-sektionen och det
nybildade närverket Bartimaios hade på programmet.
Kontakten mellan medlemmarna i SKrH sker närmast genom lokal- och länsföreningarnas arrangemang samt genom Nyhetsbrevet som når varje
medlem och de församlingar och organisationer som
stöder SKrH. Nyhetsbrevet informerar om vad som
händer i SKrH-riks och vad som sker på lokal och
länsnivå.
I det engagerade samtalet kring framtiden uttrycktes många förhoppningar. Här kan nämnas några
av områden som framkom:

- att synas mer som förening och förbund,
- att få mer kontakt med församling och samfund,
- att finnas med i de ekumeniska råden på orten
och ge information,
- att skapa tillvändhet och tillgänglighet för
människor med funktionsnedsättning i samlingar
och gudstjänster,
- att skapa utrymme för ledargåvor och resurser,
- att verka för att fler yngre kommer med i
SKrH,
- att ge tydlighet åt Ung-sektionen och Bartimaios,
- att SKrH-riks ger idéer och stöd till länsföreningarna,
- att SKrH samverkar med SKR.
Många fler goda förslag gavs som SKrH:s styrelse får
arbeta vidare med.
Inger Svantesson

Deltagarna från Varberg-Halmstads DHM-avdelning
samråder under ledning av Eva Svensson vid
Idékonferensen i Furuboda.

SKR och dess arbetsgrupp för
handikappfrågor inbjuder till

Seminarium kring Helande
Immanuelskyrkan Stockholm
Måndag 24 oktober 10.00 – 15.00
Medverkande:
Elsie Johnson, teol lic och pastor, Gävle
Sr Madeleine Fredell, Göteborg
Fader Suleyman Wannes, Linköping
Lennart Halfvarson, läkare, Örebro
Roland Eckerby, pastor, Habo
Moderatorer:
Arne Fritzson, teolog och pastor, Stockholm och
Susanne Rappmann, teolog och präst, Göteborg
Kostnad: 350 kr inkl mat, 250 kr inkl mat för
Studerande. Betalas före seminariet till Föreningen
Furuboda pg 51 44 99-3
Anmälan senast 7 okt via mail till
lena.nilsson@furuboda.se
För mer information: Lena Nilsson, 044-78 14 628

Karl-Gustav Slätt:

Helande för
kroppen
Det var genom människans syndafall som sjukdomen
kom in i världen. Vad är då naturligare än att Jesus,
som kommit för att frälsa från synd, även har något i
sin frälsning för människornas sjuka kroppar. Om det
inte funnes något i Jesu Kristi försoning och hans frälsaregärning för människans kropp, så vore inte hans
verk fullkomligt. Då behövde vi en frälsare till, som
gjorde det som fattades i Kristi verk. Men det fattas
ingenting i Jesu Kristi verk för människans frälsning.
Då han på korset sade ”Det är fullkomnat” så var
hans försoningsverk fullbordat till det yttersta och
människan har i honom hjälpen för hela sin varelse –
ande, själ och kropp. När frälsningen är fullbordad och
människan har upplevt densamma i dess fullhet, har
också vår kropp fått del av frälsningen. Det är tydligt,
att också människans kropp har del i Jesu Kristi
underbara frälsning, och varför skulle den då, här på
jorden, sedan människan fått del av frälsningen för sin
själ och sin ande, inte kunna få del av den kraft som
också förmår att hela kroppens sjukdomar.
Profeten talar i sin profetia på samma gång om Kristi försoning och om helande. Han säger: ”Ja, han var
sargad för våra överträdelsers skull och slagen för
våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom
för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi
helade.” (Jes. 53:5)
Jesus visade, när han vandrade här, att han bekymrade sig om människors kroppar likaväl som om deras
själar. Hans gudomliga kärlek såg inte endast människans andliga nöd utan även den lekamliga. Hans
hjärta rördes till deltagande, då han såg de sjukas
lidande, och han botade dem var han än gick fram.
Han visade därmed att evangelium bringar människorna inte bara andliga välsignelser utan även
lekamliga.
___________________

Vill du
nå oss?
Du är alltid
välkommen!
Ordförande:
Hasse Nylander
Mejramvägen 30, 310 31 Eldsberga
Tel. 035-461 56, 0707-83 39 70
e-post: hasse@nylander.info

V. ordförande
Inger Svantesson
Lillhemsvägen 1 A, 931 35 Skellefteå
Tel. 0910-139 15, 0910-77 90 68, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@missionskyrkan.se

Kassör och ansvarig för adressregistret:
Ing-Britt Andréasson
Loo 90, 466 92 Sollebrunn
Tel. 0322-441 80, 0703-31 12 69
e-post: ingbritt.andreasson@home.se

Sekreterare:
Sture Gullberg
Tunnbindaregränd 6, 702 23 Örebro
Tel. 019-14 44 54, 0708-25 58 58
e-post: sture.gullberg@comhem.se

Gunilla Hallberg
Ättersta, Rosenborg, 643 95 Vingåker
Tel 0151-303 61, 0709-15 20 16
e-post: gunilla.hallberg@svenskakyrkan.se

Britt-Marie Karlsson
Bastugatan 35, 118 25 Stockholm
Tel. 08-658 20 80, 08-787 73 10, 0706-63 17 65
e-post: brittmarie.karlsson@sisus.se

Eva Johansson
Wilhelm Vibergs gata 135, 603 78 Norrköping
Tel. 011-17 24 17, 070-699 52 05

Ny adress?
Adressändring gör du enklast direkt till
Ing-Britt Andréasson. Hon har hand om vårt
medlemsregister och ser till att vi får adresslappar
till Nyhetsbrevet som sedan
Ingrid Jansson i Kristinehamn klistrar på breven
och skickar. Ing-Britts adress finns i rutan här intill.
Ring eller skriv så ordnar hon din ändring.

Ola Samnegård
Vikingavägen 16 C, 224 77 Lund
Tel. 046-12 84 07, 073-708 60 97
e-post: Jola@suk.se

Rune Wirefeldt
Bondegatan 10, 570 30 Mariannelund
Tel. 0496-105 33

Postgironumret är
Sveriges Kristna Handikappförbund
57 92 14-8

