Välkommen
att ta kontakt!

Sveriges Kristna Handikappförbund

Styrelsen

SKRs arbetsgrupp för frågor om funktionshinder. Fr v Inger
Svantesson, Turid Apelgård, Lena Nilsson, Matilda Andin,
Curt Karlsson, Marianne Andreas, Anders Hermansson och
Tomas Nordlöf

Diskriminerad?
Just nu genomför TNS SIFO en undersökning på
uppdrag av DO, diskrimineringsombudsmannen. Vi
söker människor som känt sig diskriminerade på grund
av kön, ålder, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller etnicitet?
Har du någonsin upplevt att du har blivit diskriminerad på grund av ditt funktionshinder? I så fall söker
vi dig som vill dela med dig av dina erfarenheter kring
diskrimineringen.
Intervjuerna kommer att äga rum under vecka 42 i
centrala lokaler i Jönköping och tar ca en timme.
Är du intresserad?
Kontakta Ludvig på TNS Sifo, 0300-515 29
E-mail: ludvig.mauritzson@tns-sifo.se

Bartimaios
Boka helgen 22-24 januari 2010 för

Vinterträff på Furuboda
med tema: En kyrka för alla
Bartimaios firar 5-årsjubileum
För mer information
kontakta
Eva Johansson, Lotsgatan 3 A, 414 58 Göteborg
031-163245, 070-6995205 evaevisjohansson@vahoo.se

Tack församlingar, medlemmar och övriga
för alla medlemsavgifter och gåvor,
som ni så troget sänder in till SKrH:s arbete.

Årsmötet 2009 beslutade om medlemsavgift som
fortfarande är Kr 130:-.100:- till riks och 30:- skickas
vidare till länsavd./nätverk
Pg. 57 92 14-8.

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
Eva Johansson (vice sekreterare)
Lotsgatan 3 A, 414 58 Göteborg
031-16 32 45 , 070-699 52 05
e-post: evaevisjohansson@yahoo.se

Hand i hand

Nr. 3 – 2009

Gunilla Hallberg Benestad 104, 273 91 Tomelilla
070-87 303 61, 0417-51 13 44
e-post: me19130@tele2.se
Britt-Marie Karlsson Finlandsgatan 6, 291 31 Kristianstad
044-101 800, 0706-63 17 65
e-post: brittm@bikab.net
Gerd Nilsson Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg,
054-54 81 56 070-565 21 72
e-post: sigfridn@spray.se
Otto Ringdahl Stenslingan 4, 283 31 Osby,
070-344 23 15
Karl-Gustav Slätt Gamla vägen 105 A, 290 34 Fjälkinge,
044-50810, 076-378 86 19

Nätverk och Avdelningar i SKrH
Bartimaios
Eva Johansson, Lotsgatan 3 A, 414 58 Göteborg
031-16 32 45, 070-699 52 05 evaevisjohansson@yahoo.se
Kristinehamns DHM
Eje Hultström Kallkällsgatan 5, 681 60 Kristinehamn
0550-29293
Uddevalla
Karl-Gustav Karlsson Tjärhovsgatan 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
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

SKrH – DHM Syd inbjöd till Sjörröds-Dag
Samlingen hölls i Dövföreningen Göinges hus, Hässleholm, den 5 september.
Här ses Ulla Wittesjö, Wiking Olsson och Percy Wittesjö med sina teckentolkare
Charlotte Wallgren och Lena Eklund från Region Skånes Tolkservice i Kristianstad.
Sexton personer deltog i den trivsamma samlingen. Ordförande Bengt Jarring höll i
ledningen, Gunilla Slätt medverkade med sång och Göran Johnsson sjöng till eget
gitarrackompanjemang. Inger Svantesson höll anförande.

SKrH – DHM i Jönköpings län har haft

Sjörröd-dagens deltagare

HÖSTUPPTAKT

Vi är alla lika.
Vi har alla
samma väg
att gå!
Citatet ovan kommer från Inger Svantessons medverkan
i Sjörröds-dagen nyligen. Sveriges Kristna Handikappförbund – DHM avdelning Syd bjuder varje år in till ett
möte i närheten av Hässleholm i månadsskiftet augusti september. Så gjordes även i år. Denna gång hade vi
glädjen att gästas av riksföreningens ordförande, Inger
Svantesson.
Inger berättade bl.a. att hon hade en tjänst i Skåne, just i
dessa trakter, under 1970- och 80-talen. Efter olika andra tjänster i Ulricehamn, Uddevalla och som distriktsföreståndare i Övre Norrland, bor hon nu som pensionär
i sitt föräldrahem i Västergötland. Inger kom i kontakt
med DHM och Knut Jansson redan i slutet av 1960talet. Ulla-Britt Rosén, nu boende i Kristianstad, deltog
i mötet och berättade att hon i Stockholm varit med och
bildat DHM.
Det handlar om engagemang och intresse för utsatta
människor. Inger berättade om olika episoder från mö-

Göran Johnsson sjunger vid Sjörröds-dagen

Nog smög sommaren väl fort förbi.
Ja, - bara att konstatera, då vi i början av september
månad samlades till höstupptakt.

ten med människor som har gjort intryck. Det har varit
funktionshindrade och färgstarka personer. Det var
Elsa, som satt i rullstol och var en mycket trogen kyrkobesökare. Det var en kamp att sitta i rullstol. Trots det
hade hon alltid en önskan om förbönsämnen. Det var
Linnéa som alltid ville sitta tillsammans med Inger
längst fram i gudstjänstlokalen. Hon ville vara med! Det
gällde Pia som alltid troget väntade på kyrktorget efter
gudstjänsten. Hon behövde bli sedd. En annan person
som Inger berättade om var Anders, 13 år. Han var glad
att gå på möten och han ville så gärna hjälpa till i kyrkan tillsammans med sin far som var kyrkvärd. Att få
hjälpa till att ta upp kollekt var en högtidsstund för
honom!
Ingers anförande varvades med sång och musik, anpassat efter innehållet. ”Räck mig din hand, vi har samma väg att gå. Samma mål att nå. Vi behöver alla varann”. Det behövs också mänsklig närhet. Med sången
”Håll om mig tills jag ser dig min Gud” pekade Inger på
även detta behov. Vi ska ge plats och utrymme för alla
människor. Människovärdet är lika högt för alla! ”Vi får
vara med om denna idé och bygga ett himmelrike”.
SKrH/DHM arbetar för att lokaler som t ex kyrkor
ska vara tillgängliga för alla. Glädjande nog är de flesta
kyrkor idag möjliga att nå även för fysiskt handikappade. Tillgänglighet är också att ta in varandra i gemenskapen. SKrH verkar också för att synliggöra FNkonventionen om mänskliga rättigheter, vilken gäller
ALLA människor. Inger uppmanade deltagarna att se
varandra för den vi är. Hon påminde också om bibelberättelsen då Jesus öppnade deras ögon…. Vi får be
om nåd och hjälp att se människor. Att få betyda något
för någon, är det som gör oss till människor.
Vid samlingen medverkade också Gunilla Slätt, Kristianstad, med sång liksom Göran Johnsson, Osby, med
sång och musik. En mindre auktion till förmån för en etiopisk vänfamilj fanns också med. Två teckentolkar
gjorde det möjligt för de döva gästerna att uppfatta vad
som sades och på så sätt kunna delta i gemenskapen.
Inger Svantesson avslutade med en andakt en mycket
intressant och givande dag.
Bengt Jarring

Vi möttes på den vackra Eksjö Camping vid sjön Hunsnäsen. Slottssteken vid lunchen var ”jättegod” och
stämningen fin. Sjukdom gjorde att vi saknade flera
vänner.
I den lilla kyrkan som finns på området, tog Birgitta
Wirefeldt oss med i ord och bild till ”sitt Afrika”. Hon
ville ge ”ett ansikte åt Hiv/Aids”. Vi fick ta del av
mörka och negativa sidor, men också ljusa och positiva
sidor, av situationen som den är idag.
Hon berättade om den nu 80-årige missionären Lennart Karlsson, som startat ett arbete för att stödja föräldralösa, drabbade barn och ungdomar, i deras svåra
situation. Det kan handla om hjälp på olika sätt. Ett
exempel - att få lära sig klockan, för att kunna ta sin
bromsmedicin, är viktigt. Tidsintervallen måste följas
noga vid den medicineringen.

Maj-Britt och Rune Wirefeldt, ledare i
Jönköpingsavdelningen
Det var intressant och tänkvärd information som
Birgitta gav oss. Efter en kort andakt samt eftermiddagskaffe avslutade Gertrud Gustavsson med att
läsa en dikt. Dessutom fick vi alla ett av hennes fina
kort med önskan om Guds välsignelse som var skriven
som dikt.
Maj-Britt

Per
Jacobsson
och
Britt-Marie
Karlsson i
samspråk
på Lerkilslägret

Deltagarna vid Lerkilslägret

SKrH Region Väst

LÄGER I LERKIL
Sommarlägret på Metodistkyrkans Västkustgård i
Lerkil var också i år fullbelagt. När lägret startade upp
på måndagen hälsade ledaren Ing-Britt Andreasson välkommen.
Under veckan ägde olika aktiviteter rum, bland annat
tipspromenad och utflykt till Araberg och Nasaret. En
av dagarna var regning och blåsig då passade det utmärkt att se bildserien från Lofoten som Edmund Gravensen tagit vid en resa.
Tre bibelstudier hölls under veckan som leddes av
Rune Gustavsson och hade följande tema: Jesus
Kristus- Frälsaren, Jesus - Den gode Herden och Jesus

och Bönen. Rune Gustavsson med fru Gertrud ledde
dessutom allsång samt sjöng duett. För morgonbönerna
svarade Bengt Svensson och hade utgångspunkt i andaktsboken Rätt Kurs. Kvällarna ägnades åt gemenskap
och olika programpunkter.
För god förstärkning på sång och musiksidan svarade
Bertil Hagby, Berit Wiberg och Ragne Fransson.
Ansvarig lägerledare var Ulla Johansson och för
köket svarade Sonja Johansson och Kerstin Sultan.
Klipp ur referat skrivna
av Ulla Johansson och Rune Gustavsson

Tack

till alla deltagare och gäster på Lerkilslägret.
Vi hade förmånen att få jobba i köket under den veckan.
Ni var alla så tacksamma, positiva och glada.
Det kändes enbart roligt att få vara i tjänst.
Tack för Er uppskattning
Sonja och Kerstin

