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Hasse Nylander:

SOMMAR
SOMMAR
SOMMAR…
Så har då sommaren äntligen kommit,
med grönska och sol, fågelsång och
sommarsus i träden. Visst är det skönt som
psalmer och sånger beskriver det hela.
Den blomstertid nu kommer… I denna ljuva
sommartid… En vänlig grönskas rika dräkt,
och många fler sommarvisor på populära
melodier. Men det finns ju också visor med
stänk av svårmod och moln och snabbt
flyktande dagar.
En av de vackraste visorna jag vet och som
jag gärna lyssnar på är Mats Paulssons ”Visa
vid vindens ängar”… du vet den där det
fladdrar till i tyllgardinen och man ser den
framför sig.
Vad har du för förväntningar inför sommaren?
Ska du resa nånstans ? Eller ska du ut till en
stuga eller ett torpställe ? Eller är din sommar

en balkong med blommor och grönt och
solparasoll ? Eller är det kanske omöjligt för
dig att komma ut – din sommar blir ett fönster
med en liten glimt av en blå himmel och
surret från trafiken eller motorvägen
nedanför?
Kanske får du ett vykort eller två från en solig
strand eller en grekisk ö som har texter om vi
har det bra i solen och njuter av den goda
maten .
Till dig som kan ville jag skicka en utmaning
inför sommaren. Sommaren är för värdefull
för att behållas för sig själv – försök dela med
dig av den till den som inte kan eller orkar ta
den till sig själv.
Bjud ut den ensamma till en picknick i det
gröna eller vid stranden. Ordna en grillfest i
din trädgård och ta med dem som varken har
trädgård eller grill eller kanske ens kraft att
orka ta sig ut för egen maskin. Gör ett
sommarbesök hos någon och ta med en liter
jordgubbar och lite grädde. Skicka vykort från
din semesterplats till den som kanske riskerar
att bli bortglömd. Bryt några blommor i din
trädgård eller vid landsvägskanten och ge bort
till den som inga blommor har.
Dela med dig – dela med dig - bana väg för
kärlekens sommarvärme. Skapelsens liv.
Det är ju så vackert så man bara kan stå tyst
och tårögd och ana Guds hand och finger i
alltsammans.
Jag önskar er alla en underbart skön sommar
med mängder av välsignelse!

Idékonferens
på Furuboda
19 – 20 augusti 2005
Vartannat år inbjuder SKrH till kongress med årsmötesförhandlingar, val mm. och vartannat år till en
samling av annorlunda slag utan alla de där traditionella och formella inslagen.

I år är det dags för IDÉKONFERENS på Furuboda enligt datum ovan. Start med middagsbuffé mellan kl. 16 och 18 på fredag och avslutning med eftermiddagsfika eller buffé på lördag.
Priser: Enkelrum kostar 580 kr. och dubbelrum
450 kr. per person. Om du inte tar med handdukar
och lakan så kan du hyra det för 50 kr. Måltidspriser för separata måltider är 55 kr. - för bufféer
och 20 kr. för eftermiddagsfika om dina tider för
ankomst och avfärd behöver utökad bespisning.
Anmälan gör du till Ing-Britt Andreasson
(adress och telefon etc. finns i rutan på sista sidan) Brevet bör skickas snarast – men absolut senast den 10 aug. Vecka 31 är det svårt att nå henne - så gör anmälan nu!
Vad skall vi syssla med under konferensen?
Fredagskvällen ägnar vi helt och hållet åt att vara
tillsammans med den skara som deltagit i LIVSVIKTIGT. Det är tidigare Ung-sektionen – numera Nätverket Bartimaios. De ska få berätta för oss
hur deras läger på Furuboda har varit. Vad de har
gjort och samtalat om och också presentera nätverksidén för oss. Ge Bartimaios ett ansikte och
en kropp och en själ. Tillfälle till frågor och samtal men kvällen är nätverkets. Förhoppningsvis tar
de oss också med i en aftonbön som avslutning på
dagen.
Lördagen kommer att innehålla morgonbön och
frukost i vanlig ordning. En orientering om Furubodas verksamhet hoppas vi på. Och det viktigaste:
SKrH:s framtidsperspektiv – hur ser det ut?
Avdelningar läggs ner på grund av stigande ålder och minskande medlemsantal. Länsavdelningar orkar inte längre av samma skäl.
Knut Janssons idé med DHM var ju att en dag
skulle föreningen inte längre behövas. Den dagen
handikappfrågorna hade kommit så långt upp på
agendan att blåslampan inte längre behövdes.

Kartan vill hjälpa dig att hitta till Furuboda.
Många av dem som nu slutar på grund av ålder
har varit med ända sedan Janssons tid och orkar
inte längre. Vad skall vi säga – är det dags för
oss att lägga ner eller behövs vi? Vilka former ska
vi finnas i? Relationerna med lokala grupper, nätverk, länsföreningar och riks - hur ser de ut? Vad
tycker du? Vad längtar du efter?
Förbered ditt deltagande i idékonferensen och
kom med dina frågor och funderingar – dina tips
och idéer – önskemål från din lokala grupp eller
den verksamhet där du står i. Vi ska försöka oss
på ett öppet och varmt samtal i svåra frågor – och
se hur vi går vidare.
Välkommen till ett spännande dygn
på Furuboda.
Sommarhälsningar från styrelsen genom
Hasse Nylander

Rapport från
REGION VÄST AV SKrH

Årsmöte
Region Väst av Sveriges Kristna Handikappförbund
har haft årsmöte i Bifrostkyrkan i Mölndal. Från skilda
platser i regionen samlades man och kunde blicka
tillbaka på ett rikt verksamhetsår. Resa, möten, konserter och läger har berikat arbetet.
Som ordförande omvaldes Ulla Johansson, Vårgårda. Övriga i styrelsen är Carl-Gustav Berggren, Mölndal, Rita Ek, Ulricehamn, Eva-Lisa Hakberg, Vårgårda, Ing-Britt Andreasson, Loo, Bengt Sernestrand,
Loo, Anders Hjalmarsson, Jörlanda, Lars Pårson, Väröbacka, Bengt Svensson, Alingsås, samt ersättare.
Många nya beslut klubbades som exempelvis resa,
sommarmöte i Maryd den 26 juni kl.15.00, läger,

Lennart Håkansson:

Bo Setterlind:

MENINGSFULLT LIV

DET ÄR SANT
ATT JESUS LEVER

Tänk om jag kunde leva
som Jesus gjorde
och i min nästa en broder se!
Tänk om jag kunde älska
så som jag borde
och till min nästa mer kärlek ge!

Det är sant att Jesus lever,
att Han är vår Broder här,
att för dig och mig Han beder
i en ond och vilsen värld.
Det är sant att Jesus ser mig,
fast Han själv osynlig är,
vad som än i världen sker mig
hela tiden är Han där.

Tänk om jag kunde stanna
som Jesus gjorde
och inte nöden här gå förbi!
Tänk om jag kunde handla
så som jag borde
och någon broder till hjälp få bli!

Det är sant att Jesus lider,
att Han själv vår börda bär.
Han är livet, Han är friden
i en tom och galen värld.

Tänk om jag kunde tjäna
som Jesus gjorde
och mot min omgivning göra väl!
Tänk om jag kunde lysa
så som jag borde
och visa vägen för någon själ!

Det är sant att Jesus giver
allt för intet på vår färd,
det är sant att Jesus lever,
att Han är vår Broder här.

Tänk om jag kunde offra
som Jesus gjorde
och för min nästa min kraft ge ut!
Tänk om jag kunde leva så som jag borde
tills arbetsdagen för mej tar slut.

ATT HÅLLA SIG
NÄRA FÖREBILDEN

vecka 31 i Lerkil på Västkustgården och konsert
med Korsdraget i Kungälv den 25 sept. Paul Sernestrand tackade alla i styrelsen och avslutade med bön.
U.J.

Sommarresa
SKrH:s resa startade i regnigt försommarväder. Den
fullsatta bussen plus en minibuss styrde färden mot
Åsa där vi fick förmiddagskaffe på Kuggaviksgården.
Regnet upphörde när vi kom till Åkraberg blomstergården ”Nasaret” där vi med guidens hjälp fick
uppleva gammal historia från bygden. Många passade

På väg in
i Nasaret.

också på att köpa växter och blomplantor med hem
från den rika sortering som fanns. Resan fortsatte mot
Varberg där vi åt middag på Högskolan Campus,
därefter till Varbergs SMK:s sommargård på Getterön
där DHM Varberg hade eftermiddagskaffet färdigt och

När man ska öva sig på att skriva snygga bokstäver eller siffror är det ofta så att först på raden står
en förtryckt förebild, och sedan är det då meningen att man ska fylla hela raden med lika snygga
figurer. Ofta händer det dock när man kommit till
slutet på raden och jämför med förebilden att man
upptäcker en stor skillnad mellan radens första figur och den sista. Varför? Vad har hänt? Jo, istället för att titta på den givna mallen, så har man tittat på den egna, senast gjorda figuren. Ju längre
bort från förebilden man kom desto mer olikt blev
det!
Jag kan se en likhet med denna bild, när det
gäller vårt kristna liv. Jesus är vår förebild – Hans
sätt att leva och bemöta sina medmänniskor är
vårt rättesnöre. Ibland släpper vi vår fokus på Honom och rusar iväg på egen hand. Då är det gott
att veta att hur långt bort vi än kommer från Honom, så står Han kvar där när vi söker Honom igen. Någon har sagt att ”det renaste vattnet finns
närmast källan”. Jesus är vår förebild och vår källa.
Christina Andersson
vi fick information om gården av pastor Knut Samuelsson, andaktsstund med solosånger och dikter av
Evy Berntsson och Eva-Lisa Hakberg vid pianot.
U.J.

ÅRSMÖTE I JÖNKÖPINGS LÄN
De Handikappades Missionsförening i Jönköpings län
har varit samlade till årsmöte på Eksjö Camping. Ett
trettiotal medlemmar från olika platser i länet hade
kommit samman.
Samlingen började med gemensam lunch varefter
Gustav Ottosson, Tranås, berättade om sitt liv som
handikappad.
Rune Gustafsson, Sävsjö, höll parentation över under året avlidna medlemmar. Särskilt nämndes en av
styrelsens medlemmar, Britt Redling, Tranås, som nyligen fått sluta sitt liv.
Verksamhetsberättelsen vittnade om ett år med
många aktiviteter, såsom utflykter och kyrksöndagar
med besök på olika platser i länet. Höstens upptaktsmöte var förlagt till Sommarhemmet Solhag,
Sävsjö, där vår nytryckta receptbok Smått och Gott
presenterades. DHM:s egen konsulent Anna-Magdalena Junge har gjort en uppskattad insats med bl.a.
hembesök och medverkan vid samlingarna. Verksamhets- och revisionsberättelser godkändes och lades
till handlingarna varefter val av olika slag vidtogs.
Till ordförande omvaldes Rune Wirefeldt, Mariannelund. Övriga i styrelsen omvaldes: Maj-Britt Wirefeldt, Mariannelund, Sol-Britt Karlsson, Bäckaby, Rune Gustafsson och Gertrud Gustafsson, Sävsjö, Natanel Andersson, Aneby, samt nyval av Birgitta Johansson, Sävsjö. Två nya kontaktombud valdes: Eva Lundell, Eksjö, och Sven-Olof Gustafsson, Lekaryd. Övriga kontaktombud och funktionärer omvaldes.
Årsmötet avslutades med gemenskap vid kaffeborden samt en andakt.
Rune Gustafsson

Vill du
nå oss?
Du är alltid
välkommen!
Ordförande:
Hasse Nylander
Norrstrandsgatan 71 C, 654 64 Karlstad
Tel. 054-15 43 50, 0707-83 39 70
e-post: hasse@nylander.info

V. ordförande
Inger Svantesson
Lillhemsvägen 1 A, 931 35 Skellefteå
Tel. 0910-139 15, 0910-77 90 68, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@missionskyrkan.se

Kassör och ansvarig för adressregistret:
Ing-Britt Andréasson
Loo 90, 466 92 Sollebrunn
Tel. 0322-441 80, 0703-31 12 69
e-post: ingbritt.andreasson@home.se

Sekreterare:
Sture Gullberg
Tunnbindaregränd 6, 702 23 Örebro
Tel. 019-14 44 54, 0708-25 58 58
e-post: sture.gullberg@comhem.se

Gunilla Hallberg

HÄLSNING FRÅN
KASSÖREN

Ättersta, Rosenborg, 643 95 Vingåker
Tel 0151-303 61, 0709-15 20 16
e-post: gunilla.hallberg@svenskakyrkan.se

Med detta Nyhetsbrev
finns en inbetalningsavi
för medlemsavg. –05 eller gåvor.

Britt-Marie Karlsson

Tack för att ni också tänker på Ung-sektionen
ed gåvor. Medlemsavgiften är 100:- eller 130:-.
De 30:- går till länsföreningen.
Pg.nr. är 57 92 14-8.
Vi önskar Er alla Guds välsignelse.

Ny adress?
Adressändring gör du enklast direkt
till Ing-Britt Andréasson. Hon har hand
om vårt medlemsregister och ser till att vi
får adresslappar till Nyhetsbrevet som sedan
Ingrid Jansson i Kristinehamn klistrar på breven
och skickar. Ing-Britts adress finns i rutan här intill.
Ring eller skriv så ordnar hon din ändring.

Bastugatan 35, 118 25 Stockholm
Tel. 08-658 20 80, 08-787 73 10, 0706-63 17 65
e-post: brittmarie.karlsson@sisus.se

Eva Rundqvist
Mathilda Jungstedts gata 145, 603 76 Norrköping
Tel. 011-18 46 68, 070-699 52 05
e-post: rundqvist.93@hotmail.com

Ola Samnegård
Vikingavägen 16 C, 224 77 Lund
Tel. 046-12 84 07, 073-708 60 97
e-post: ola.samnegard@comhem.se,
larsolas@hotmail.com

Rune Wirefeldt
Bondegatan 10, 570 30 Mariannelund
Tel. 0496-105 33

Postgironumret är
Sveriges Kristna Handikappförbund
57 92 14-8

