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I

advent och jultid tänder
vi många ljus och smyckar
våra hem. Att få se och lyssna
på barnens julspel är något
Solen värmer ansiktet. som gläder oss mycket, men i
jul blir det digitalt.
Himlen är klarblå och hög.

Höst – mognad –
eftertanke

Det börjar bli höst.

Sommarens växt och blomning ger
mognad och eftertänksamhet.
Tankarna fylls av hur sommaren
blev.

SkrH önskar er alla en
Välsignad julhelg och
kommande nytt år med
omsorg och kärlek från vår Herre!

I Bibeln står: ”Hos var och en
så att den blir till
Hejframträder
vänner Anden
i SKrH!
Härnytta.”
kommer1enKor.
julhälsning
12: 7. från Anki och Björn Folke. Vi har bott många år i Västerås, men nu är det tid

för uppbrott. Jag, Anki, har fått en församlingsföreståndartjänst i Vingåker som jag tillträdde den 1 sept. Vi
är båda väldigt glada över den tjänsten, en ny kyrka, en ny ort
Krav och tankar, andras önskningar
och nya människor som vi gärna vill lära känna, ett nytt samoch värderingar, hastigt uppkomna
manhang där det första vi får göra är att hitta nya kreativa sätt
händelser som vi inte kan värdera.
att arbeta på, en ny kyrka, som vi inte får/kan bjuda in varken
I stort och smått är Guds Ande med
församlingsmedlemmar eller bygdens folk till, en ny ort som vi
oss och leder till det bästa.
har fått anta utmaningen att lära oss hitta i som synskadade, och
nya människor som Corona-viruset ställer hinder i vägen för
att lära känna. Allt detta är tankar som jag fått brottas med som
I mognaden finns tryggheten i Gud:
församlingsföreståndare: hur är vi en församlingsgemenskap
”Herren är min styrka, min sköld,nypå
när
vi inte kan mötas och var finns kyrkan när kyrkan inte kan
honom förtröstar jag.” Ps 28:7.
användas?
Gerd Karlsson
I vårt fall har kyrkans offentliga verksamhet flyttat ut på Youtube. Vi är en liten gemenskap som hjälps åt
med det tekniska så gott vi förmår. Vi hoppas och ber att vi ska få beröra människors hjärtan med det vi gör.
Jag brukar säga till medlemmarna i kyrkan här att vi gör något vackert tillsammans för Guds rike så gott
vi förmår.
då i dessa
tider, Er
varalla
finnssom
den?får
Kyrkan
därNyhetsbrev
du finns. Kyrkan
finnshälsning.
där ditt hem
SKrHOch
och kyrkan
dess styrelse
sänder
del avfinns
detta
en varm
finns. Kyrkan
inom digom
för du
ärförbund
ett tempeloch
för gåvor
den Helige
Tack finns
för omtanke
vårt
och Ande.
medlemsavgifter som sänds in.

God jul önskar BjörnÅrsmötet
och Ankibeslutade
från Vingåker
om medlemsavgiften på Kr 130: -.
Plusgironumret 579214-8 till Sveriges Kristna Handikappförbund.
Använd pg-talongen på sista sidan om du behöver.

”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden,
som ni har inom er och som ni har fått från Gud?” 1 Kor 6:19

Returadress: SKrH c/o Ronnie Turesson, N. Ringgatan 43, 441 31 Alingsås

Välkommen att ta kontakt!

Boktips!
Roland Ernebro´s nya bok
heter Vem väntar på mig?

Inger Svantesson (ordförande)

Loo Lommerhall 264, 441 75 Sollebrunn,
0322-440 21, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson(at)skrh.se

Bengt Sernestrand (kassör)

Loo 701 A, 441 75 Sollebrunn,
0760 32 58 63, e-post: b.sernestrand(at)telia.com

SKRs arbetsgrupp för frågor kring kyrka och funktionshinder inbjöd till Nätverksdag 20 nov men fick
ställa in. Nytt planerat datum är fredag 23 april 2021.

Boken handlar om David som bor
tillsammans med sin mor Signe på
den värmländska landsbygden. En
CP-skada gör att han har svårt att
röra sig och inte så många kan förstå vad han säger. Roland skriver:
”David är inte jag, Signe är inte
min mor men de gör erfarenheter som liknar de som jag
och människor i min omgivning har gjort”.

SKR har gett ut skriften
Gåvan att finnas till.

Sveriges Kristna
Handikappförbund
är 60 år 2020
Det vill vi uppmärksamma
och vi får göra det 2021. SKrH planerar att inbjuda till

Lerkilsläger 2021 vecka 31,
måndag till fredag 2 – 6 augusti
med årsmöte och idédag torsdag 5 augusti.

Tack för att du är medlem
och/eller understödjare i SKrH!

SKRs arbetsgrupp för kyrka och
funktionhinder föreslår att en enkel folder kring bokens ämnen tas
fram för utdelning i kyrkor och
lokaler. Arbetsgruppen vill med
foldern aktualisera att - vara tillsammans i kyrkan, vårt sätt att predika och hur formar
vi våra gemenskaper. Alla människor är gåvor från Gud
och Guds avbild oavsett begränsningar.
Skicka in din gåva/medlemsavgift till Sveriges Kristna
Handikappförbund. Medlemsavgiften är 130 kr. Plusgironr
är 579214-8. Använd blanketten här nedan om du önskar.

INBETALNING/GIRERING B
Meddelande till betalningsmottagaren

Kod 1

Till PlusGirokonto

57 92 14 - 8
Betalningsmottagare (endast namn)

Medlemsavgift

Sveriges Kristna Handikappförbund

Gåva

Avsändare (namn och postadress)

Svenska kronor

öre

Från PlusGiro/personkonto (vid girering)
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