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ADVENT
och så kommer
JUL…
och så kommer…
Ja du vet så kommer nyår och tretton och helgerna
bara radar upp sig och så helt plötsligt är dom förbi
och allting skall plockas ner igen – eller?
Man hinner knappt stanna en stund inför de olika
dagarna och helgdagarna. Jag tänkte ta dig med en
liten stund i de fyra adventsljusens värld och se på
dem ett litet tag. Vad står dom för annat än det första ljuset i advent och det andra ljuset i advent osv.

len. Den gestalt som man hade så stort behov av i
allt sitt lidande under ockupationsmakter – fångenskap – prövningar av alla de slag. En gestalt som
du och jag i högsta grad behöver också i vår värld
och vår livssituation.
Pröva följande enkla handling i advent.
Tänd det första ljuset och säg högt en eller flera
gånger – Underbar i råd.
Tänd det andra ljuset och säg - Väldig Gud - och
se lågan växa till från den första flämtningen till
full låga.
Tänd det tredje ljuset och säg - Evig Fader - och
känn värmen och omsorgen omkring dig.
Tänd det fjärde ljuset och inbjud därmed Fridsfursten till ditt hem. Du och jag kan kanske inte
förändra världens krig till frid men vi kan börja i
vår allra närmaste omgivning.

Jag funderade länge på det i anslutning till texterna
och med tanke på alla de dikter som finns om ljusen i advent och sånger vi sjunger – men det gav
ingen ledtråd. Till sist gjorde jag en egen tolkning låt mig ge dig den.
Jag gick till julprofetian i profeten Jesajas nionde
kapitel och där hittade jag min version på ljusen
och lågorna - titta på vers sex – där finns en serie
på fyra namn på den kommande Fridsfursten. Det
ljus, som det folk som vandrar i mörkret, skulle
komma att behöva…

Med dessa rader vill jag önska dig en skön och välsignad helg.

UNDERBAR I RÅD - VÄLDIG GUD
EVIG FADER – FRIDSFURSTE!

Vi i SKrH:s styrelse vill önska dig frid och glädje i
Kristus – som är alla dessa helgers Herre.

Fantastiska ord och benämningar på den gestalt
som världen skulle få se som en hälsning från him-

Förmedlat genom
Hasse Nylander

Vi reste med
BÖNETÅGET
Den 23 aug. steg Kurt och jag på Bönetåget i Falköping. Det hade startat i Malmö på morgonen. I Smygehuk hade kristna vänner samlats för bön och nattvardsfirande innan de reste till Malmö. Ett tåg från Göteborg med bönetågsresenärer anslöt sig till oss i Falköping. Vi hade alla bokade platser på tåget och en
vagn reserverad som "Bönevagn".
Från Stockholmsområdet anslöt sig sedan många, så
tillsammans var vi ca 120 bönetågsresenärer. Vid alla
stationer där tåget stannade mötte kristna vänner upp.
Vi gick ut med banderollen "Bönetåget" så det syntes
lång väg vilka vi var. Vi hann då med att sjunga någon
lovsång och be för just den orten där vi befann oss. I
Boden möttes vi av trumpetfanfarer. Under hela resan
pågick bön och lovsång i den speciella ”Bönevagnen".
Den 24 aug. var vi framme i Kiruna. Vi åkte buss till
Frälsningsarméns lokal, där Missionsförsamlingen bjöd
på kaffe. Därefter gick färden till Jukkasjärvi kyrka, där
Bror Hjort har en berömd altartavla. I den Gode Herdens kyrka, Sveriges nordligaste frikyrka, serverades en

underbar festmåltid, renskavsgryta med potatistoppar.
Sedan följde fyra dagar med gudstjänster med förbönspass. Pastor Raymond Persson talade i ett möte och
sångare från Soppero sjöng på samiska och svenska.
Det gjordes en böneutflykt till Treriksröset, 15 mil från
Soppero. En båtresa över sjön Kilpisjärvi eller en vandring på 11 km. runt sjön var nödvändig för att komma
dit.
En nattvardsgudstjänst firades vid Treriksröset. Man
bad för tre nationer och välsignade dem och samerna.
En sten hade tagits med från Smygehuk och ett silverkors fästes vid den och sedan sänktes detta ned i
vattnet i Kilpisjärvi. Sången "Skåda framåt, se det dagas, nya tider börjar gry" sjöngs vid stranden före avfärden. Väl tillbaka i Soppero väntade middag och bastu
m.m.
Efter en gudstjänst på söndagsmorgonen och middag, blev det avsked och tack. Tacket gick främst till
Göran Undevall och Slättenkyrkan i Norrahammar, som
tagit initiativet till denna böneresa.
Allie P

ADVENT

Bokrecension

Vi har nu kommit in i veckorna Advent
Vad är det då som åter har hänt?
Det är ju förberedelse till vår stora julhögtid
Måtte den få helger av lugn, ro och frid.
Vi beder gode Gud. Det är en stilla önskan,
att det blir fred på vår arma jord,
att alla hungriga får mat på sitt bord,
att allt lidande och krut skall taga slut.
Det enda skott som får höras är Fredens salut
Vad kan dessa människor göra som allt detta hemska
ser.
Gode Gud, hjälp dem att kunna uthärda, vänta, önska
och kanske bedja ännu mer.
Det enda hopp en liten människa har.
Det är att tro, att räddningen, Frälsningen.
Den finns ännu kvar – i Jesus – välsignade namn. Amen
S.F.

Annorlunda som vanligt

HÄLSNING OCH TACK
2005 har snart nått sitt slut. Tack
församlingar, medlemmar och övriga
för alla medlemsavgifter
och gåvor, som Ni så troget sänt in till detta arbete.
Tack för att Ni tänker på SKrH i Ert testamente.
Medlemsavgiften är
100:- till riks och 30:- till länsf. (130). Pg. 57 92 14-8.
Styrelsen önskar GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Guds frid! Ing-Britt Andréasson

Roland Ernebro, pastor i Svenska Missionskyrkan, med
rötter i Bengtsfors, har nyligen skrivit boken Annorlunda som vanligt.
Boken handlar om nioårige Erik, en helt vanlig pojke,
som lever under något annorlunda förhållanden p g a en
cp-skada. Vi får följa honom några sommarmånader
hemma på gården och på Ängsviken, en institution för
rörelsehindrade barn.
Roland Ernebro säger: För mig har mötet med Erik
varit en hjälp att förstå vem jag är och varför jag tänker
och känner som jag gör. Jag ser linjerna mellan den
nioårige Erik och den man på 47 år som jag är idag.
Genom att låta mig själv betrakta upplevelserna som till
viss del liknar de jag gjorde som barn har jag kunnat ta
till mig känslor som jag stängt ute under många år.
Annorlunda som vanligt är en bok för dig med liknande erfarenheter, för dig som är anhörig eller arbetar
med någon likartad bakgrund.
Ett allmänt intresse för människors livsvillkor duger
också bra för att ha behållning av att läsa boken. Boken
kostar Kr 100: - (+ frakt ).
I.S.
Kontakta Roland Ernebro 031-16 32 45,
roland.ernebro@ swipnet.se och beställ boken.

Jeriko år 33 –
Nätverket Bartimaios
år 2005
Välkommen till en helg
på Furuboda 27-29 januari 2006!
I vintras bildades Nätverket Bartimaios. Det är en del av
Sveriges kristna handikappförbund, SKrH. Nätverket
kommer att hålla i de aktiviteter som ungsektionen,
SKrH-ung, har hållit i under de senaste åren.
Årets januarimöte handlar om just Bartimaios. Du hittar honom i Markusevangeliet 10:46-52:
De kom till Jeriko. Och när han tillsammans med
lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där
vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios.
Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret började
han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!”
Många sade åt honom att hålla tyst, men han ropade
ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig!” Jesus
stannade och sade: ”Kalla hit honom.” De gjorde det och
sade till den blinde: ”Var lugn. Stig upp, han kallar på
dig.” Då kastade han av sig manteln och sprang upp och
kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: ”Vad vill
du att jag ska göra för dig?” Den blinda mannen sade:
”Rabbouni, gör så att jag kan se igen.” Jesus sade: ”Gå,
din tro har hjälp dig.” Genast kunde mannen se, och han
följde honom på vägen.

Är du kristen och har ett
funktionshinder?
Då kan nätverket Bartimaios
vara något för dig!
Nätverket Bartimaios träffas två gånger per år, över en
helg eller några dagar på läger. Träffarna har olika teman men grunden är frågor om tro och funktionshinder.
Nätverket Bartimaios startade våren 2005 och är en
del av Sveriges kristna handikappförbund. Deltagarna
kommer från olika delar av landet, tillhör olika kristna
samfund och är i dagsläget mellan 25 och 50 år.

Vad gör Bartimaios?
Vi träffas för att byta erfarenheter om vad det är att
leva med funktionshinder och ha en kristen tro.
Hur hittar vi vår plats i församlingen? Speglar Bibeln våra liv som funktionshindrade? Känner vi igen
oss i bibelns texter? Hur reagerar vi inför berättelserna
om till exempel helande?
Den här typen av frågor tror vi kan vara svårt att
riktigt dela med människor utan funktionshinder. Därför finns nätverket Bartimaios!

Vem var han, Bartimaios, den blinde tiggaren utanför
Jeriko, Timaios son? Vi vet inte så mycket om honom.
Idag skulle vi säga att han hade ett funktionshinder.
Bartimaios lät sig inte tystas trots att många försökte.
Han ropade ännu högre. När Jesus möter Bartimaios så
låter Jesus honom själv formulera sina behov. Jesus
ställer också den befriande frågan: ”Vad vill du att jag
skall göra för dig?” Bartimaios fick ett befriande möte
med Jesus som förvandlade hans liv och som gjorde att
han följde Jesus.
Under helgen på Furuboda kommer vi att vända och
vrida på texten om Bartimaios för att försöka upptäcka
vad den säger oss som lever med funktionshinder. Förhoppningsvis kommer vi att upptäcka nya sidor av texten och nya frågor som vi kan bära med oss.
Tider: Från fredag 27/1 kl.16.30 (middag serveras
kl.17.30) till söndag 29/1 efter lunch.
(lunchen serveras kl.12.00).
Pris: 820:- i enkelrum, 640:- i dubbelrum.
Assistenter betalar självkostnadspris (1 185:- i enkelrum, 925:- i dubbelrum). Vill du hyra lakan kostar det
50:Frågor: Karin Fritzson, tel 08-80 81 89, Eva Johansson
(fd Rundquist), tel 011-17 24 17
eller Erika Wermeling, tel 08-658 52 44.
Adress: Furuboda, Furubodavägen 247,
tel 044-781 46 00, www.furuboda.se

Välkomna!
Ledningsgruppen för Nätverket Bartimaios

Varför Bartimaios?
Bartimaios är en man i bibeln som bad att Jesus
skulle bota honom (Markusevangeliet 10:46-52). Han
ville kunna se igen. Bartimaios ropade på Jesus, men
de människor som stod runt Bartimaios försökte tysta
ned honom. Jesus hörde honom och frågade vad han
ville. Jag vill se igen, sa Bartimaios. Jesus uppfyllde
hans önskan.
Bartimaios definierar sina egna behov, och det
tycker vi är en av poängerna med denna berättelse.
Han berättar själv vad han vill att Jesus ska göra, det är
ingen annan som gör det åt honom. Han fortsätter också att påkalla uppmärksamheten trots att människor i
hans omgivning säger åt honom att vara tyst. Men Bartimaios håller inte tyst.
Därför har vi valt att kalla oss nätverket Bartimaios.
Vill du veta mer? Kontakta någon av oss!
Karin Fritzson, tel 08-80 81 89,
karin.fritzson@skutan.smf.se
Eva Johansson, tel 011-17 24 17,
evaevisjohansson@yahoo.se
Erika Wermeling, tel 08-658 52 44,
erika.wermeling@telia.com

Öka
tillgängligheten!
I ett projekt har jag under några år genomfört olika
kyrkvandringar för att undersöka och dokumentera
tillgängligheten för personer med funktionshinder. Jag har
god hjälp av Boverkets material som bygger på plan- och
bygglagen. Boverket definierar exempelvis vad som menas
med ”enkelt avhjälpta hinder”. I Boverkets tolkning ingår
kyrkor i begreppet ”lokaler dit allmänheten har tillträde”.
Handikappombudsmannen (HO) har tagit upp samma
område ur ett diskrimineringsperspektiv. I HOs material
nämns inte kyrkor som offentliga lokaler. Jag tog därför
kontakt med HO för att få ett förtydligande. HO gör samma
bedömning som Boverket.
Handikappombudsmannen meddelar att det inte finns
någon vedertagen definition av vad som menas med ”lokaler
dit allmänheten har tillträde”, utan utgår ifrån att kyrkor ska
betecknas som allmänna lokaler enligt plan- och bygglagen.
Handikappombudsmannen fortsätter: ”Att de definieras som
allmän lokal innebär att Boverkets föreskrifter om enkelt
avhjälpta hinder gäller för de delar av kyrkan som används av
allmänheten. För HO är det egentligen inte så intressant att
definiera vad som är en allmän lokal eftersom HO anser att
alla typer av lokaler ska vara tillgängliga och användbara för
alla, även arbetslokaler och undervisningslokaler”.
Vad kan räknas in i enkelt avhjälpta hinder? Några
exempel: Det kan handla om otydlig skyltning, avsaknad av
dörröppnare, bristande markeringar i trappor, avsaknad av
ramper, otillräckliga hygienutrymmen, allergibesvär, otydlig
och svåråtkomlig information med mera. Även om det inte
sägs direkt så handlar det också om hur en rullstolsburen
person placeras i kyrksalen. Upplever man sig vara en del av
gemenskapen? Kan man aktivt delta i gudstjänsten? Ett annat
exempel som blir särskilt tydligt i jultider är val av
pappersfärg för olika inbjudningar. Man bör undvika rött
papper och svart text och istället söka efter så stora kontraster
som möjligt.
Min uppmaning: Gör en ordenlig översyn av tillgängligheten med tidsplan för olika åtgärder. Sök samarbete med
ansvariga i kommunen. Fastighetsägaren är alltid den som har
totalansvaret. Egentligen handlar det om diskriminering om
en person med funktionshinder inte kan delta i församlingen
på grund av brister i tillgängligheten. Och det vill väl ingen
av oss att det ska vara så.
Curt Karlsson
curt.karlsson@folkbildning.net
om du vill ha ytterligare kontakt

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 har du i rutan
här intill. Ring eller skriv så ordnar hon din ändring.

Vill du
nå oss?
Du är alltid
välkommen!
Ordförande:
Hasse Nylander
Mejramvägen 30 A, 310 31 Eldsberga
Tel. 035-46 156, 070-392 09 09
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, 0703-3112 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
e-post: evaevisjohansson@yhoo.se

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

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

Postgironumret är
Sveriges Kristna Handikappförbund
57 92 14-8

