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Glädjebudskap
för hela folket
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor
glädje för hela folket.” Så sa Herrens ängel till de
förfärade herdarna som vaktade sin hjord den
natten då Gud kom till jorden som ett litet
skrynkligt och behövande barn. Hela folket. Alla
människor. Det är en fantastisk mångfald som
har många färger, former, färdigheter och ofärdigheter, kunskaper och bristande kunskaper. En
myllrande mångfald som inte alls är enkel eftersom där finns olika behov och olika förutsättningar. Och jag tänker att vi ska ta ängelns
ord på allvar. Vi behöver inte vara rädda, glädjebudet är för hela folket. Alla. Julens budskap är
inkluderande och allomfattande, och därmed en
utmaning för kyrkan att leva. Glädje för hela
folket.
Sveriges kristna råd, kyrkorna tillsammans, är en
ekumenisk organisation. Ordet ekumenik kommer från grekiskan och betyder ungefär ”Hela
den bebodda världen”. Allt inkluderat. Alla.
Därför finns bland tjugo olika grupper inom
SKR en arbetsgrupp kring kyrka – funktionshinder med visionen en öppen och tillgänglig
kyrka där alla kan möta och ta emot Guds kärlek
och omsorg. Bidrar kyrkorna till att göra ängelns
budskap om att vi inte behöver vara rädda tillgängligt? Hur bra är vi på att leva den mångfald
mänskligt liv är? Kan vi öka vår öppenhet, tillgänglighet och delaktighet och bidra till ett
samhälle som bejakar alla människors ömsesidiga beroende av varandra? Viktiga frågor som

i juletid kan få ackompanjeras av änglasången.
Ett samhälle och en kyrka där ingen behöver
vara rädd och där vi alla kan dela glädjen med
varandra.
För några år sedan gjorde en av familjens döttrar
en alternativ julkrubba. Hon gjorde en installation av pepparkaksgubbar och gummor som
hon kallade en församling. Någon saknade ett
ben, en annan var väldigt brunbränd, ytterligare
någon hade svämmat över och var lite allmänt
oformlig efter gräddningen. ”Alla ska väl få vara
med!” sa hon med eftertryck när någon påpekade
att inte varje gubbe var perfekt. Just så. Var inte
rädda, sa ängeln. Glädjens budskap för hela folket. Måtte vi bygga församlingar så. Kyrka för
alla i ömsesidigt beroende som för oss bortom
rädslan.
Karin Wiborn

Karin Wiborn. Generalsekreterare i Sveriges Kristna
Råd och samordnare i SKRs arbetsgrupp för frågor
kring kyrka och funktionshinder.
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Returadress:
SKrH c/o Ronnie Turesson, N:a Ringgatan 43, 441 31 Alingsås
SKrH beslutade på årsmötet 2014 om att erbjuda
medlemmar att ansöka om ekonomiskt bidrag för
deltagande i kurser, läger och liknande. Du som
vill ansöka om bidrag vänder Dig till SKrHs
styrelse med en ansökan där du berättar om
vilken typ av kurs/läger det gäller och du
beskriver dina kostnader för deltagandet. Du kan
skicka din ansökan till kassören eller ordföranden – per post eller mail.

Inger Svantesson (ordförande) Loo
Lommerhall 264,
466 92 Sollebrunn
0322-440 21, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@skrh.se
Ronnie Turesson (kassör) N:a
Ringg. 43 441 31 Alingsås 0322-137 05, 0707 18 32 68
e-post: ronnie@turesson.nu
Plusgironummer till SKrH 579214-8

SKrHs styrelse sammanträder i januari
2015. Då förbereds årsmöte och idékonferensen 2015, dess tema och inriktning
samt vilken ort och plats vi möts på.

”Gertrud och Rune Gustafsson är oerhört tacksamma för sju underbara somrar på Västkustgården Lerkil. Vi tackar Gud för att vi fick vara
med. Vi önskar SKrH allt gott i kommande dagar
och Guds rika välsignelse”. Rune och Gertrud
Gustafsson sjöng och ledde bibelstudier på flera
av Lerkilslägren som Region Väst har anordnat i
11 år.

SKRs arbetsgrupp samlade i samband med
sammanträde på Furuboda i november.

SKrH är tacksam för gåvor och medlemsavgift Kr 130: - som du kan sätta in
på plusgiro 57 92 14-8 Sveriges Kristna Handikappförbund.

En välsignad Helg
med önskan om Guds rika glädje
till Er alla, läsare och mottagare av Nyhetsbrevet.

