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Kära Läsare!
En hjärtlig och varm hälsning till ER alla
från SKrH:s kongress i Broängskyrkan Kristinehamn!
Ordf. Hasse Nylander, Eldsberga, öppnade kongressen och
hälsade ombud, medlemmar och intresserade välkomna.
Kongressens speciella höjdpunkt var medverkan av konsulent
Curt Karlsson, som talade kring temat Att vara tillgänglig.
Utifrån olika aspekter delgavs på ett innehållsrikt och tydligt
sätt samhällets syn och hur vi kan möta dagens behov av
tillgänglighet.

Kristinehamns-avdelningens Eje Hultström hälsade
SKrH:s ordf. Hasse Nylander ledde förhandvälkommen till Kristinehamn och gav en presentation av
lingarna och Bengt Jarring, Perstorp, skrev
kvällens speciella program, som bjöd på en härlig rundtur
protokoll vid kongressen. Konsulenten i Pingströrelsens Handikapprörelse Curt Karlsson
i stan.
medverkade, dels genom att redogöra för SKR:s
Verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelser för två
arbetsgrupp kring handikappfrågor och dels med
verksamhetsår genomgicks och ansvarsfrihet beviljades.
föreläsning.
Rapporter från riks och avdelningarna samt från nätverket
Bartimaios gavs. Karin Fritzson redogjorde för de samlingar som Bartimaios inbjuder till vid två tillfällen
per år, ett under vårterminen och ett under sommaren kallat Livsviktigt. I kontaktnätet finns ca 25-30
personer.
Två styrelseledamöter avtackades, Hasse Nylander, Eldsberga, och Ola Samnegård, Lund. Två nya
ledamöter hälsades till styrelsen, Gerd Nilsson, Vålberg, och Eva Abrahamsson, Tranås.
Inger Svantesson
Bilden till vänster: Eva Johansson, Norrköping, och Karin Fritzson,
Stockholm, var aktiva i passet med frågor och samtal. Bilden nedan. Fyra
glada kongressdeltagare: Eva Abrahamsson, Tranås, Britt-Marie Karlsson,
Stockholm, Otto Ringdahl, Osby, och Eva Johansson, Norrköping.

Hälsning från Hasse
avgående ordförande:

Tiden i SKrH
- en intressant
period
Sex år i styrelsen och fyra av dem som ordförande blev min bit i SKrH. En intressant
period med frågor av olika slag. Jag har
mött många SKrH:s medlemmar med entusiasm som har varit med från allra första
början och som kommit till senare.
Jag har haft förmånen att möta Knut
Jansson uppe i Dalarna. Vi lånade bl.a. husvagnarna till Bibelskolan på Oreborg i Furudal och använde dem som bostäder för Bibelskolans elever. Knut var med och körde
och servade och delade med sig av sina idé-

er och visioner mitt under det praktiska jobbet. Vi såg också en del av hans insamlade
rullstolslass som sedan gick vidare till behövande i länder med mindre resurser.
I dag är SKrH:s uppgifter annorlunda.
Samhällets lagar kräver tillgänglighet i alla
sammanhang. Inom en inte alltför avlägsen
framtid så kommer det att vara så. Ramper,
slingor och hjälpmedel av alla slag – men
fortfarande handlar det i stor utsträckning
om attityder i mötet mellan människor.
Kanske är det ibland så, att de som tror sig
vara helt utan handikapp är de mest handikappade just i mötena på det vardagliga
planet och i kyrkor och gudstjänstrum.
Vill till sist säga ett varmt tack till er alla.
Tack för brev och telefonsamtal - med reaktioner och tankar av olika slag. Tack till en
mycket bra styrelse där vi haft många konstruktiva samtal - även om vi haft begränsade
möjligheter att förverkliga visioner och
drömmar.
Lycka till säger jag till min efterträdare –
Inger Svantesson – och till den nya styrelsen. Välsignelse över er alla är det bästa jag
kan ge.
Hasse Nylander

Hasse Nylander
avtackades efter
sex år i styrelsen
och därav fyra som
ordförande.
Kassören Ing-Britt
Andreasson,
Sollebrunn, t.v.
överlämnade
blommor. Nyvalde ordföranden, Inger
Svantesson,
Skellefteå,
framförde SKrH:s
tack till Hasse och
betonade hans
kunnighet och
engagemang som
präglat hans sätt att
vara ordförande.

Gårdagen är förbi
Morgondagen har vi inte sett
MEN IDAG HJÄLPER HERREN!

Årsmöte med
Region Väst
Vid årsmötet med Region Väst av SKrH
samlades ett 30-tal personer i Skogsbygdens
fina missionshus, som ligger utanför Alingsås. Församlingens ordförande hälsade deltagarna välkomna till ”denna vackra bygd”,
varefter han läste från Joh. 20:19-29. Inez
och Stig Arvefjord sjöng ”gamla läsarsånger” och vittnade från sin tjänst som pastorspar. Innan förhandlingarna vidtog inbjöds till en kaffestund med gott dopp.
Ulla Johansson, Vårgårda, omvaldes som
ordförande. Styrelsen i övrigt är: Ing-Britt
Andreasson, Loo, Rita Ek, Ulricehamn,
Eva-Lisa Hakberg, Vårgårda, Anders Hjalmarsson, Jörlanda, Lars Pärson, Väröbacka,
Bengt Sernestrand, Loo, och Bengt Svensson, Alingsås. Till ersättare valdes CarlGustav Berggren, Mölndal, Folke Persson,
Mölndal, och Paul Sernestrand, Mölndal.
Följande aktiviteter beslöts för år 2006:
Vårresa till Skaraborg: Genomförd när detta
skrivs. Första anhalt blev Skara, där kaffe
serverades. Ulla Johansson höll i en andakt,
där Evy Berntsson och Eva-Lisa Hakberg
sjöng och spelade. Efter besök i Domkyrkan
gick färden vidare till Stenstorp, där

Dahlén-museet besöktes. Den efterföljande
lunchen smakade utsökt gott. Sista anhalt på
resan blev Floby, där eftermiddagskaffet intogs och våra välsjungande damer underhöll.
Övriga aktiviteter: 25 juni planeras DHMgudstjänst i Maryds Missionshus. 24-28 juli
sommarläger på Västkustgården i Lerkil på
Onsalahalvön. (Se annons!) Sång på Kullingshemmet, Vårgårda, 18 oktober. Beslöts
att i stället för den sedvanliga höstkonserten
i någon av våra kyrkor försöka ordna en fest
av något slag
Årsmötet avslutades med att Inez och Stig
Arvefjord sjöng och tackade Gud. ”Jag kan
inte räkna dem alla…” sjöngs gemensamt,
varefter alla förenades i Välsignelsen.
Bengt Svensson

GEMENSKAPSDAGAR
på Lerkil, Onsalahalvön
Vecka 30, måndag till fredag, har vi
gemenskapsdagar med bad, bibelstudium,
utflykt, god mat mm.
Vill Du vara med en dag, flera dagar?
I år är det åter Gertrud och Rune Gustafsson
som medverkar med bibelstudium och sång.
Välkommen med anmälan till Ing-Britt
Andreasson, tel. 0322-44 180.
Region Väst av SKrH

HÄLSNING FRÅN
KASSÖREN

Ännu en bild från kongressen. Då Curt Karlsson talade
kring temat ”Att vara tillgänglig” var uppmärksamheten
tydlig.

Med detta nyhetsbrev finns en
inbetalningsavi för ev. försenade
medlemsavgifter – 06.
Har ni betalt medlemsavgiften för
året, så är det ingen påminnelse,
men vi är tacksamma för gåvor till
verksamheten.
Medlemsavgiften är 100:- eller
130:De 30:- går till länsföreningar.
Pg.nr. är 57 92 14-8.
Vi önskar Er alla Guds välsignelse!

Rakel Olsson, Tomelilla:

Be
Be till Gud, när du är lessen!
Be, när allting går på sne´!
Be, när starkt du känner stressen!
Be, när du i botten e´!
Be, när nåt du kan behöva!
Be, när oron tränger på!
Be, när frestarn vill dig pröva!
Be, när dan är trist och grå!
Be, när nån dig irriterar!
Be, när trött du känner dej!
Be, när man dej provocerar!
Be, det alltid lönar sej!

Över berg
och dal
som en mjuk
koral
drar sommarn
över vårt
land…

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 har du i rutan här intill.
Ring eller skriv så ordnar hon din ändring.

Vill du
nå oss?
Du är alltid
välkommen!
Inger Svantesson (ordförande)
Lillhemsv 1 A, 931 35 Skellefteå 0910-139 15,
0910-77 90 68, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@missionskyrkan.se
Rune Wirefeldt (vice ordförande)
Bondegatan 10, 570 30 Mariannelund
0496-105 33, 0706-92 24 54
Ing-Britt Andréasson (kassör)
Loo 90, 466 92 Sollebrunn
0322-441 80, 0703-3112 69
e-post: ingbritt.andreasson@home.se
Plusgironummer till SKrH 579214-8
Sture Gullberg (sekreterare)
Tunnbindaregränd 6, 702 23 Örebro
019-14 44 54, 0708-25 58 58
e-post: sture.gullberg@comhem.se
Eva Johansson (vice sekreterare)
Wilhelm Vibergs gata 135, 603 78 Norrköping
011-17 24 17, 070-699 52 05
e-post: evaevisjohansson@yhoo.se
Eva Abrahamsson
Bondegatan 10, 573 40 Tranås
0140-141 37, e-post: eva.abrahamsson@smf.se
Gunilla Hallberg
Ättersta, Rosenborg, 643 95 Vingåker
0151-303 61, 0709-15 20 16
e-post: gunilla.hallberg@svenskakyrkan.se
Britt-Marie Karlsson
Bastugatan 35, 118 25 Stockholm
08-658 20 80, 0706-63 17 65
e-post: brittm@chello.se
Gerd Nilsson
Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg, 054-548156
e-post: sigfridn@spray.se
Plusgironumret är
Sveriges Kristna Handikappförbund
57 92 14-8
Medlemsavgift: Kr 130:-

