Hälsning
från Kajsa Hane,
Karlstadsavdelningen

VILL DU
NÅ OSS?

Jag vill jag önska Er en god fortsättning på det nya året,
som går framåt med stormsteg. Min tacksamhet är stor,
för de år som ligger bakom, där vi fått dela gemenskapen och välsignelser från Gud, i möten och konferenser både i Furudal i Dalarna, Furuboda i Skåne och
Mellbyro i Gränna och även på andra platser i Sverige.
Sedan i mitten av 1970-talet har min man (som sedan
fyra år tillbaka är hemma hos Herren) och jag haft förmånen att deltaga i DHM-verksamheten här i Värmland.
Nu har vi kommit till slutpunkten. Genom omstrukturering i kommunens handikappomsorg har Våxnäsenheten upplösts i och med vårterminen 2008. Därmed
avslutades vännerna Jonssons tolvåriga värdefulla insats
där.
Härom veckan samlades den sista, lilla styrelsen i
Karlstads DHM här hos mig och det blev därmed den
sista. En auktoriserad revisor har gått igenom alla papper och protokoll och jag har redovisat och fört över våra
likvida medel till SKrH
En av styrelsemedlemmarna, Kjell-Olof Rooth, fick
hembud förra veckan. ”Snart är den slutad vår arbetsdag och vi får flytta båd' du och jag, men Herren, som i
det fördolda ser, skall efter trohet lön dig ge", sjöng vi
ofta i en gammal sång för länge sen. Det gäller även i
dag.
Själv skall jag, om några dagar, fylla 90 år och känner
stor tacksamhet för Herrens trofasthet och ser fram emot, att snart få möta alla nära och kära vänner, vid
målet för vår vandring - himlen.
Jag önskar SKrH Guds välsignelse i fortsättningen.
Varma hälsningar Kaisa Hane

Du är alltid
välkommen!

SKrH Region Väst

Nätverk och Avdelningar i SKrH
Bartimaios

Välkomna till
- Årsmöte 2009 lördagen den 25 april kl. 15.00 i
Södertullkyrkan Uddevalla.
- Vårresa tisdagen 19 maj
- Marydsmöte söndagen den 21 juni kl. 15.00
- Lerkilsläger måndagen 20 juli –
fredagen 24 juli 2009

Tack

församlingar, medlemmar och övriga
för alla medlemsavgifter och gåvor,
som ni så troget har sänt in till SKrH:s arbete.
Medlemsavgiften är Kr 130:100:- till riks och 30:- skickas vidare till
Länsavd./nätverk

Pg. 57 92 14-8

Styrelsen

Inger Svantesson (ordförande), Loo Lommerhall 264,
466 92 Sollebrunn, 0322-44 021, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@skrh.se
Rune Wirefeldt (vice ordförande), Bondegatan 10,
570 30 Mariannelund, 0496-105 33, 0706-92 24 54
e-post: wirefeldt.rune@mail.eksjo.com
Ing-Britt Andréasson (kassör) Loo 481, 466 92 Sollebrunn
0322-441 80, 0703-3112 69
e-post: ingbritt.andreasson@home.se
Plusgironummer till SKrH 579214-8
Sture Gullberg (sekreterare), Tunnbindaregränd 6,
702 23 Örebro. 019-14 44 54, 0708-25 58 58
e-post: sture.gullberg@comhem.se
Eva Johansson (vice sekreterare), Uvelundsg. 16,
58931 Linköping, 013-15 40 17 , 070-699 52 05
e-post: evaevisjohansson@yahoo.se
Eva Abrahamsson Bondegatan 10, 573 40 Tranås
0140-141 37, 070-215 06 68
e-post: eva.abrahamsson@skutan.eu
Gunilla Hallberg Benestad 104, 273 91 Tomelilla
070-87 303 61, 0417-51 13 44
e-post: me19130@tele2.se
gunilla.hallberg@svenskakyrkan.se
Britt-Marie Karlsson Finlandsgatan 6, 291 31 Kristianstad
044-101 800, 0706-63 17 65
e-post: brittm@comhem.se
Gerd Nilsson Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg,
054-54 81 56 070-565 21 72
e-post: sigfridn@spray.se
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Eva Johansson, Uvelundsgatan 16, 589 31 Linköping
013-15 40 17, 070-699 52 05 evaevisjohansson@yahoo.se
Kristinehamns DHM: Eje Hultström, Kallkällsgatan 5,
681 60 Kristinehamn 0550-29293
Uddevalla: Karl-Gustav Karlsson Tjärhovsg. 7 B,
451 42 Uddevalla 0522-32791
Jämtlands-Härjedalen: Gertrud Sundell, Västfjällv 2,
831 71 Östersund 063-85938, 070-519 27 88

DHM i Jönköpings län

Rune Wirefeldt Bondeg 10, 570 30 Mariannelund
0496-105 33,
Rune Gustafsson Lyckebo Skepperstad, 576 92 Sävsjö
0382-41087
Anna-Magdalena Junge Äsprilla Södregård, 570 12 Landsbro
0383-77 01 71 070-245 42 29

SKrH-DHM Syd

Bengt Jarring Alvägen 2, 284 32 Perstorp
0435-31932, 073-334 98 41

Region Väst av SKrH

Ulla Johansson, Kroksbo 5511, 441 94 Alingsås 0322-91023

Första helgen i februari träffades Nätverket Bartimaios på Furuboda.
Temat denna gång var ”Gör tältet större”. Det vill säga så att fler känner sig välkomna och
delaktiga trots olika former av begränsningar. Till denna träff inbjöds också de som inte
själva har erfarenhet av eget funktionshinder eftersom helgen genomfördes i samarbete med
Svenska Missionskyrkan, SMK.
Forts. sid. 2

GUDSTJÄNST
Det är med olika känslor vi närmar oss gudstjänsten,
några med förväntan andra med uppgivenhet. I gudstjänsten samlas människor som tillsammans rymmer
hela livets erfarenheter och det är dessa människor som
tillsammans utgör den gudstjänstfirande församlingen.
Jag vill dela upp gudstjänsten i fyra tillstånd, och använder bilden av hjärtat med sina fya kamrar. Ingången
är ett ständigt tillflöde, och människorna som strömmar
in och ut är liksom kroppens blod.
1.Inför Gud, vi samlas i detta obegripliga men hoppfulla löfte att Gud är här
2.Inför varandra, Gud blir synlig genom människorna
som var och en bär ett avtryck av Gud. I denna fas av
gudstjänsten betonas KOINONIA, kärleken mellan
människor.
3.Gud åt oss, här tydliggörs Guds inkarnation genom
Ordet och Bordet, oftast uttryckt i predikan och nattvard.
4.Gud med oss, vi ska i denna fas beredas för att sändas
ut till den verkliga gudstjänsten där vi är kallade att
vara. Ett tydligt sändande innebär också uppmuntran,
mod och kraft att orka med uppdraget. DIAKONIA,
tjänsten står i fokus.
Det väsentliga är inte HUR man utformar gudstjänsten,
utan ATT man gör det. Det är samspelet mellan de olika
delarna som skapar balans och jämvikt. En gudstjänst
som präglas av koinonia och diakonia är en hel gudstjänst. När vi lever i en gudstjänstform som tydliggör
Gud, människan och jaget blir den kristna trons grundhållning tydlig, kärleksbudet. Älska Gud av hela ditt
hjärta, älska din nästa som dig själv. I gudstjänsten får
vi ständigt återkomma till vårt uppdrag att älska. Vi kan
ta emot kärlek från Gud genom andra människor, och vi
kan påminna oss om och bli sända ut i en värld som ibland är skrämmande kärlekslös. Där ute, utanför kyrkans och församlingens gudstjänst kan vi tjäna Gud i
kärlek.
Anna Skagersten

Furubodadagarna avslutades med gudstjänst i
aulan på Furuboda. Gudstjänsten utformades
av deltagarna utifrån inspiration och
vägledning av helgens innehåll.
Arne Fritzson och
Anna Skagersten
var inspiratörerna vid Furubodakursen.

Alla SKrH-medlemmar, representanter från föreningar, nätverk och församlingar

Välkomna till Idékonferens

och förbundsmöte med SKrH

Lördag och söndag 6 – 7 juni 2009 - Södra Vätterbygdens Folkhögskola, SVF, Jönköping
Curt Karlsson är gästföreläsare och ger oss inblick i SKRs arbete med En kyrka för alla.
Vi samtalar och delar visioner om hur kyrkan får vara en plats för alla.
Program
Lördag 6 juni
11.00 Ankomst, Samling och lunch
12.30 En kyrka för alla Seminariepass 1
14.30 Eftermiddagsfika
15.00 En kyrka för alla Seminariepass 2
17.00 Kvällsmat
19.00 Kvällssamling med reflexion, inspiration,
samtal, frågor m m. Andakt, Fika

Ledningsgruppen i

Bartimaios.

Söndag 7 juni
08.00 Frukost
10.00 Förbundsmöte, Årsmötesförhandlingar
Förmiddagsfika
12.00 Gudstjänst
13.00 Lunch
Hemfärd

Anmälan skickas senast 6 maj 2009

till: SKrH Ingbritt Andreasson, Loo 481, 466 92 Sollebrunn, tel. 0322-441 80, ingbritt.andreasson@home.se.
eller SKrH Inger Svantesson Loo Lommerhall 264, 466 92 Sollebrunn tel. 0322-440 21 inger.svantesson@skrh.se.
Var och en ordnar och betalar själv sin resa till och från Jönköping. För mat- och logikostnad för medlemmar står
SKrH.

GÖR TÄLTET STÖRRE
Lis och Kenneth
Svenfors och
Therese
Johansson
medverkade
i gudstjänsten

Forts. fr. sid. 1

Vi var ett femtontal personer som samtalade och prövade olika tankar kring hur man kan forma gudstjänstens innehåll och kyrkorummets tillgänglighet för att så
många som möjligt, trots olika funktionshinder, ska
känna sig delaktiga i åtminstone någon del av gudstjänsten och att också ge möjlighet att medverka på
något sätt. Detta gjorde vi under ledning av Arne Fritzson, pastor inom SMK och Anna Skagersten, lärare på
Teologiska Högskolan Stockholm, THS.
Det var ett spännande samtal där vi försökte ta in aspekter på vad som är viktigt för olika grupper samtidigt
som vi var tvungna att inse att det inte är möjligt att
forma en gudstjänst där alla kan ta till sig allt. Men vi
kan sträva efter att någon del av gudstjänsten ska vara
möjlig att ta till sig så att det blir en delaktighet för
många. Våra funderingar och vårt arbete mynnade ut i
en gudstjänst på söndag förmiddag där vi alla på något
sätt bidrog till att forma denna.
Eva Abrahamsson

En kyrka för alla

Anna Skagersten
spelade

och
Marie-Louise Gunnar
sjöng solo.

Gör mer plats åt ditt tält, spänn ut dina tältdukar, snåla inte, gör linorna längre, slå ner
pluggarna stadigt. Jes. 54:2
I många år har Svenska Missionskyrkan arbetat med
frågor om personer med funktionshinder. Många projekt har byggt på information. Konsulenter har besök olika grupper, från barn- och ungdomsgrupper till symöten. Det har varit värdefulla insatser, men har de förändrat så mycket? Fortfarande finns det personer med
funktionshinder som inte får den plats det önskar i församlingarnas liv. Det betyder också att församlingarna
inte tar till vara på de gåvor Gud vill ge församlingarna
genom personer med funktionshinder. Därför behövs
det ett nytt sätt att bearbeta frågor om hur erfarenheter
av mänskligt liv reflektera i våra församlingars liv.
Det behöver flytta in i det som är centrum i församlingarnas liv, i det som församlingarna alltid gör, det
som församlingarna gör om det inte gör något annat:
fira gudstjänst. Ett förslag att bearbeta frågor kring liv
med funktionshinder i Missionskyrkan är att diskutera
hur erfarenheter av liv med funktionshinder får plats i
våra sätt att fira gudstjänst inför Guds ansikte.
En av utgångspunkterna för ett sådant arbete är att erfarenheter av liv med funktionshinder inte är speciella
erfarenheter som bara angår de som omedelbart är berörda av dem utan är allmänmänskliga erfarenheter som
angår oss alla eftersom det är delar av mänsklighetens

samlade erfarenhet av vad det är att vara människa i
Guds värld.
Vi har givit detta arbete namnet ”Gör tältet större” inspirerad av ovan citerad vers ur Jesajaboken. Det är en
del av en profetia som gavs Israels folk under fångenskapen i Babylon, då folket ställde sig frågan om de var
övergivna av Gud och om Gud hade övergivit sitt förbund med folket och alla de löften som var knutna till
det. Mitt i denna desperata situation talar profeten tröst
till folket: ”Spänn ut tältdukarna! Prövningarnas tid
kommer att ta slut och folket kommer att bli större. Gör
plats för fler!”
På samma sätt kan ett arbete med att göra kyrkans
gudstjänst mer tillgänglig för fler människor med olika
erfarenheter av att vara ett sätt att skapa rum för fler. Vi
behöver hitta former som gestaltar olika sätt att vara
människa. Vi skulle kunna utforska vad det betyder att
det ofta står i evangelierna att Jesus satt ned när han talade, till exempel när han höll Bergspredikan. Vi skulle
kunna fråga vad tecken och gester betyder för kristna,
till exempel utifrån berättelsen om Emmausvandrarna
som kände igen sin Herre då han gjorde en gest: när han
bröt brödet.
Vi behöver använda vår fantasi och vår kreativitet för
att hitta nya former att för att fira gudstjänst, former
som reflekterar olika människors erfarenheter och som
speglar rikedomen och mångfalden av former för
mänskligt liv i Guds värld. På det sättet blir vi rikare
tillsammans och upptäcker att vi är gåvor som räcks till
varandra. Men för att få plats med alla dessa gåvor
behöver vi ett större rum. Vi behöver göra tältet större!
Arne Fritzson

