B

B

Porto
betalt

Sveriges Kristna Handikappförbund
Returadress:
SKrH c/o Ing-Britt Andreasson, Loo 481, 466 92 Sollebrunn

Välkommen
att ta kontakt!
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 Ernebro (vice sekreterare) Lotsgatan 3 A,
414 58 Göteborg 031-16 32 45 , 070-699 52 05
e-post: evaevisjohansson@yahoo.se
Gunilla Hallberg (sekreterare.) Benestad 104,
273 91 Tomelilla 070-87 303 61, 0417-51 13 44
e-post: gunilla.hallberg@tele2.se,
gunilla.hallberg1942@gmail.com
Gerd Karlsson Fridhemsgatan 18 B 3 tr, 442 33 Kungälv,
0303-211203, 070-5317493, e-post: gerdbek@yahoo.se
Sigfrid Nilsson Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg,
054-54 81 56 070-565 21 72, e-post: sigfridn@spray.se
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Karl-Gustav Slätt Gamla vägen 105 A,
290 34 Fjälkinge, 044-50810, 076-378 86 19

Nätverk och Avdelningar i SKrH

Kristinehamns DHM
Eje Hultström Magister Löfsvägen 8, 681 35 Kristinehamn
0550-29293, 073 378 76 05
Uddevalla SKrH grupp
Karl-Gustav Karlsson Tjärhovsgatan 7 B,
451 42 Uddevalla 0522-32791
SKrH-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

Hand i hand

DHM - Jönköpings län
En solig dag samlades vi i Solhaga, Missionskyrkan i
Sävsjö sommarhem. Det ligger vackert vid en liten
sjö. Vi blev mellan 25 o 30 deltagare som åt en god
lunch och fick tillfälle att samtala och sjunga. Som
dessert åt vi ostkaka med grädde och sylt till kaffet.
Rune Gustafsson gav oss en tänkvärd andaktsstund
med återvinning som tema. Inledningen, som handlade om det ämnet förde tankarna till, landade sedan i
berättelsen om Petrus förnekelse och hur Jesus prövar
och upprättar. Trots nederlag gav Jesus honom uppdraget att följa och tjäna.
Trots våra misslyckande finns det möjlighet att
börja om. Det är nåd, ja underbar nåd.
Med hälsningar från
Rune o MajBritt Wirefeldt

TACK

församlingar, medlemmar och övriga
för medlemsavgifter och gåvor
till SKrH:s arbete!
Årsmötet beslutade om oförändrad
Medlemsavgift för 2011
Kr 130:-.
100:- går till rikskassan och 30:- går till
länsavd./nätverkskassa/konto eller
blir en gåva till SKrH
Pg. 57 92 14-8.
Använd medsänd plusgirotalong för
medlemsavgift och gåva. Eller för över
avgift /gåva på det sätt du brukar.
Har du inte skickat in din medlemsavgift
för 2011 så gör det omgående!
Bartimaios

Eva Ernebro, Lotsgatan 3 A,
414 58 Göteborg 031-16 32 45 , 070-699 52 05
e-post: evaevisjohansson@yahoo.se
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Det som verkar svagast
Betraktelse av Roland Ernebro
Vi använder ofta ord
som vi tror att vi vet
innebörden i men
tänker vi efter är det
inte så givet vad vi
menar. Exempel på
sådana ord kan vara
stark och svag. Vi talar om de starka respektive svaga grupperna i samhället men
vilka är egentligen
de?
De absoluta uttrycken
är många gånger
väldigt relativa. Både
stark och svag är jämförelseord som bara
får sin betydelse när någonting ställs i relation till
varandra. De värderingar som finns i ett sammanhang
bestämmer därför vad vi anser som stark och svagt.
I ett samhälle där ekonomin och tekniken får ett allt
större inflytande är det de värdena som avgör vad som
är styrka och svaghet. Den som har mycket pengar och
kan ta till vara teknikens möjligheter blir stark medan
den fattige och otekniske blir den som är svag.
Vi behöver motbilder idag som visar på alternativ till
det här sättet att betrakta tillvaron. Vi behöver andra
utgångspunkter för att bedöma vad som är angeläget
och har betydelse. Man behöver inte heller gå långt
eller vara särskilt djupsinnig för att se de här behoven.

Mycket av det vi ser av våld och diskriminering är
inget annat än ett rop efter någonting annat. Man
längtar efter ett annat sätt att se på livet och därmed
också ett nytt räknesätt efter vilket man blir bedömd.
Uppfattningen att det alltid är den synbara styrkan som
är det avgörande gör att vi går miste om mycket. Det
är många som verkar svaga utan att vara det. Många
har så otroligt mycket att komma med bara de får stöd
och uppmuntran.
Det kan låta som en tom retorik att påstå att kristendomen står för ett annat sätt att värdera människan,
men det är faktiskt mer än så. Det bygger på en
människosyn som utgår ifrån att vi är skapade av någon som hade en bestämd tanke med att låta oss komma till den här världen. Varje människa lever därför
att Gud ville att han eller hon skulle göra det och vi
har också fått möjligheter att göra det som var tänkt
med vårt liv.
Man brukar säga att Gud ser allt och i många sammanhang har den tanken kanske framställts som skrämmande. En gud som ser allt ser ju alla mina misstag
och tillkortakommande. Det är sant, men om han ser
allt hos oss måste det också innebära att han ser alla
våra möjligheter. Han ser vad vi kan och vad vi skulle
kunna om vi fick den rätta chansen i livet.
Därför kan det som verkar svagt i människors ögon ha
en helt annan styrka i Guds ögon. Och med den medvetenheten borde man få en annan syn på verkligheten
än om inte räknar med en Gud som ser med dessa ögon. Då inser man att det som verkar svagt inte alls
behöver vara det.

Rum för Alla
Rum för Alla var rubriken för SKrH:s idékonferens i
Kristianstad. Konferens handlade om att prata med varann. Formen för vår samvaro är, att vårt förbund gör
något tillsammans med ett lokalt ekumeniskt råd, det
som vi har skrivit in i vårt handlingsprogram. Kristianstad ligger bara några mil från Furuboda och staden
har ett livaktigt ekumeniskt råd ERiK, ekumeniska
rådet i Kristianstad. I mars träffades en liten grupp i
Östermalmskyrkan och planerade lördagskvällen den 7
maj och här kan jag berätta om resultatet.
Östermalmskyrkan är en stor frikyrka med bra tillgänglighet på många sätt. Det finns ett handikappråd,
ett kriterium på att man tänker t.ex. på framkomlighet
och hörbarhet. Klockan 14 samlades medlemmar från
vårt förbund till lunch, och det var glada återseenden
från väst och öst, nord och syd. Årsmötet hölls en
timme senare, läs om det på annan plats i brevet!

Region Väst av SKrH
Kl. 17 började folk droppa in till musikcaféet, ganska
snart blev samlingssalen i Östermalmskyrkan fylld av
förväntansfulla Kristianstadsbor i blandade åldrar.
Många hade kommit för att lyssna till musikbandet
Helge Änglar. Det består av en grupp pojkar, som
framför musik på trummor och gitarr framförd med
rytm och fart, de flesta låtarna har de skrivit själva
tillsammans med sin ledare. En av pojkarna inledde
med några ord ur Höga Visan för att framföra en sång
om kärlek, ett alltid aktuellt ämne!
Musiken varvades med information från några handikapporganisationer. Undertecknad informerade om
SKrH, en ung flicka berättade om aktiviteterna som
unga RBU:are har i Kristianstad. Några från den föreningen är medlemmar i Östermalmskyrkan.
Så förflyttade vi oss till kyrksalen för att lyssna på
kvällens huvudtalare, Elisabeth Sandlund, författare
och journalist. För kvällen var hennes ämne ”Ulles
mamma” Hon berättade om sina erfarenheter som
mamma till en vuxen kvinna, Ulrika, som har en utvecklingsstörning. Om detta har hon berättat i en nyutkommen bok med samma namn.
Det intressanta för oss är att hon sätter handikappfrågorna i ett kristet perspektiv. Elisabeth är ekonomijournalisten som blev omvänd till Gud på sin dotter
Ulrikas konfirmation 1999, och som har vittnat om sitt
liv med Gud i två tidigare böcker och i många års föreläsande runt om i vårt land.
Det vi i SKrH driver, att människor med funktionsnedsättningar skall vara en naturlig del i församlingen,
det kan hon vittna om i sitt eget och i sin dotters liv.
Vi var många som trollbands av hennes berättelse.
Kvällen avslutades med en aftonbön som Roland Ernebro höll i. När vi lämnar våra gåvor, små eller stora,
i Guds hand kan det bli en välsignelse och en näring,
som räcker till många.
Detta blev kvällens vittnesbörd, det gällde både konkret mat och dryck, musik, föredrag och andakt.
Gunilla Hallberg

Vid sommarmötet i Maryd den 26 juni medverkade
Evys vänner med mycket sång och musik. Flera uppskattade sommarsånger framfördes. Missionshuset var
fullsatt och Hans Johansson, församlingens ordförande, hälsade välkommen samt inbjöd till kaffeserveringen som följde efter samlingen och som församlingen så generöst bjöd på.

Styrelsens ledamöter fr vänster: Ing-Britt Andreasson,
Karl-Gustav Slätt, Eva Ernebro, Rune Wirefeldt,
Gunilla Hallberg, Sigfrid Nilsson, Gerd Karlsson och
Inger Svantesson.

Vid SKrHs styrelsemöte på söndagen i Furuboda hälsades den nya styrelseledamoten, Gerd Karlsson,
Kungälv, särskilt välkommen. Gerd har flera års erfarenhet av arbetet i SKrH-DHM, inte minst från sin
tid i Värmlands DHM.
På bilden av styrelsen, ovan, saknas Gerd Nilsson
som inte kunde vara med på grund av sjukdom. Gerd
Nilsson fick en månad senare sluta sina dagar.

Minnesord

Vid sommarmötet auktionerades en korg ut, fylld med
nyplockade jordgubbar. Marianne Samuelsson blev
den lyckliga ägaren till jordgubbarna och korgen. Här
flankeras hon av Ulla Johansson som ledde sommarmötet och Ragne Fransson, Göteborg, som medverkade med predikan.

Vår vän Gerd Nilsson avled den 7 juni 2011. Gerd
valdes till styrelseledamot vid SKrHs årsmöte i
Broängskyrkan Kristinehamn 27 maj 2006 och har
troget varit med på våra styrelsemöten.
Gerd har genom åren deltagit i SKrHs resor, konferenser och olika möten. I verksamheten i DHM
Värmland var Gerd tillsammans med maken Sigfrid
mycket aktiva medlemmar. Under de senaste somrarna
har Gerd och Sigfrid deltagit i RegionVäst sommarläger på Metodisternas gård Västkustgården i
Lerkil. Vi minns med tacksamhet Gerd och tackar Gud
för den glädje och positiv inriktning som hon delade
omkring sig och för vad hon fått betyda för SKrH.
Begravningen för Gerd Nilsson ägde rum den 16 juni
kl 11.00 i Nor Kyrka. Gerd Karlsson deltog som
representant från styrelsen.

Årsmöte med SKrH
i Kristianstad
Vid årsmötet var Bengt Jarring ordförande och Gunilla
Hallberg sekreterare. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse visade på händelserna under året
och handlingsplanen angav inriktningen för kommande året. En av styrelseledamöterna hade avböjt
återval, Otto Ringdahl, övriga avgående ledamöter
omvaldes. Gerd Karlsson Kungälv, valdes till ny ledamot i styrelsen.

Sigfrid och Gerd Nilsson

