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Deltagarna i Livsviktigt kunde också njuta av trädgårdens sköna miljö.

Andakt den 3 aug 2006 i Livsviktigt
på Furuboda

Händer
Gud gav oss händer..
Händer för att skapa
Händer för att älska
För att ge
Händer för att hjälpa
Händer för att försvara
Gud gav oss händer
Men vi använder dessa händer för att söndra
och förstöra
Där händer skulle älska - hatar de
Där händer skulle ge - roffar de åt sig
Där händer skulle försvara - där anfaller de
Gud räckte ut sina händer till en värld
som höll på att förstöra sig själv,

omfamnade världen med sina
helande händer. Men vi tog dessa händer och
spikade upp dem på ett kors och
sa: STANNA DÄR
Men det gjorde inte Gud, och det kommer han heller
aldrig att göra.
Han lever, och går på gatorna i världen i dag
med öppna händer och längtar
efter de som vill komma till honom.
Hans namn är Jesus.
Vad tänker du göra med Jesus?
Försöka att inte se? Försöka att inte höra?
Denna sanning är alltid densamma.
Kommer dina händer att förskjuta eller
ta emot honom?
Hålla fast vid ditt eget eller
överlämna dig åt Gud?
Du måste välja. Vad tänker du göra?
Dikt som lästes av Eva Johansson

Kära Läsare!

Berättelsen om hur

Du håller ett nytt Nyhetsbrev från SKrH i din hand.
Sedan det förra kom har det varit en underbar och
varm sommar. Jag hoppas att du kunnat ta vara på allt
det goda.
Många av oss har varit på samlingar av olika slag
och många av oss bara njutit där vi befunnit oss på
hemmaplan.
I detta brev får vi läsa hur deltagarna på Livsviktigt
hade det i Furuboda. Karin Fritzson och Eva
Johansson har bidragit med artikel och dikt. Eva har
också gett oss berättelsen om hur Liz och Kenneth
fann varandra.
SKrH Väst inbjöd också i år till dagar av
gemenskap i Lerkil. En av deltagarna berättar om
deras upplevelser.
I detta nummer får du inbjudan att vara med i två
sammanhang. Kyrkorna i Vingåker ordnar en helg
kring handikappfrågor och SKrH Väst inbjuder till
Sånggudstjänst. Vi hälsas välkomna med.
Guds rika välsignelse tillönskas alla som nås av
detta nyhetsbrev.
Inför nästa nyhetsbrev som kommer lagom till jul
erbjuds du att komma med din berättelse. Skicka in
manus före den 1 dec till någon i styrelsen eller
nätverket, se sista sidan.
/Inger Svantesson

Liz och Kenneth
fann varandra
När jag sitter här och skriver detta så är det ett år sedan Liz
och Kenneth gifte sig. Man kan nog säga att det är Bartimaos som agerat äktenskapsförmedling.
Nu ska vi nog ta det från början. Vintern 2002 har
Bartimaos sitt januarimöte. Under den helgen pratade Liz
och Kenneth mycket med varandra. De fortsatte att ringa till
varandra, som kompisar. På sommaren möttes de igen. Oj,
hur skulle det gå?
2003 bar det av till Cypern. Kenneth hade planerat
mycket väl något i bakfickan. Sista dagen på väg hem till
hotellet (Liz svettig och trött) ville Kenneth upp på en
utsiktsplats där de varit tidigare, men Liz sa nej.
Kenneth gav sig inte. Så med mycket övertalning och
med hjälp av en man från ön så kom de till slut upp på
berget. Där tog Kenneth upp två ringar och friade till Liz.
Tala om att sväva i det blå. Senare på kvällen gick vi ut och
åt och firade med de andra deltagarna.
Tidigare i veckan hade de hyrt en limousine tillsammans
med annat par för en rundtur på ön. I bilen fanns en skylt
där det stod "Just married", då visste inte Liz vad som
väntade. "Värsta bröllopsbilen" kommenterade Kenneth och
Liz fnittrar.
Nu går telefonerna varma mellan Kållekärr och Sigtuna.
Det blir många långa samtal. Den 13 augusti -05 så får Kenneth sin Liz och Liz blir fru Svenfors. Bröllopet går av stapeln i Maria kyrkan, Sigtuna, och middagen hölls i församlingshemmet Munken.
Fortfarande går telefonerna varma mellan dem för de har
inte hittat någon bra gemensam bostad än. De hoppas på att
hitta något vid kusten i Göteborg.
/Eva Johansson

Region Väst av SKrH inbjuder till

Sånggudstjänst 12 nov kl 15.00
JÖRLANDA KYRKA
Gudstjänstbesökare vid Livsviktigt i Furuboda i augusti. Predikan
hölls av pastor Roland Ernebro som syns i bildens mitt.

Gemenskap och samtal
kring korset
Hur ser vi på korset? Tankar kring Jesu kors och korset i
våra egna liv stod i centrum för samtalet några dagar i
början av augusti. Nätverket Bartimaios inbjöd återigen till
”Livsviktigt” på Furuboda i östra Skåne.
Denna gång var det många som anmälde sig, vi blev tolv
deltagare från olika delar av landet. Ledare var Roland
Ernebro och Erika Wermeling. Förmiddagarna ägnade vi åt
samtal i två grupper. Det handlade bl.a. om ifall våra
funktionshinder är det kors vi bär, om vad vi drömmer om
och om hoppets betydelse i våra liv. På eftermiddagarna
hade vi inget gemensamt program. Många passade då på att
njuta av närheten till havet eller tog ett bad i poolen. En och
annan glass gick åt i det fina vädret.

Medverkan av Sånggrupp,
Anders Hjalmarsson, kyrkoherde
Ulla Johansson, ordf i SKrH Väst m.fl.
Alla välkomna!
En kväll gjorde vi en utflykt till en Ålabod. Där berättade
ålafiskaren Hans-Inge Olofsson om hur ålen lever och om
hur man får den i sina nät. Efter ett ganska gediget ”teoripass” var det dags för praktiken – d.v.s. ätandet. Vi fick var
sin smörgås med rökt ål. En del av oss åt med god aptit medan andra var mer tveksamma.
En annan kväll tillbringade vi i Furubodas strandstuga där
vi bl.a. firade nattvard tillsammans. Återigen blev det dagar
fyllda av viktiga samtal och gemenskap med både nya och
gamla vänner. Nu är vi var och en hemma i vardagen igen
och ser fram mot fler ”livsviktiga” träffar med nätverket
Bartimaios.
/Karin Fritzson

Varm och fin
gemenskap på
Västkustgården
Så möttes vi också sommaren 2006 några dagar i
Lerkil.
I år, strålande sol och varmt. Altanen blev den
givna platsen där vi delade tankar, upplevelser
och erfarenheter med varandra. De flesta var
"gamla bekanta" men även nya möten blev det.
En sommar med ganska varmt väder är luften
vid och närheten till havet skön för oss som kommer från den torrare höglandsluften. Redan före
frukost gav Bengt Svensson oss tänkvärda ord i
morgonbön. I köket såg Kerstin Sultan, Sonja
Johansson och Ing-Britt Andreasson till att vi fick
gott och rikligt att äta.
Rune och Gertrud Gustavsson ledde oss till det
andligt dukade bordet med sång och tal. Rune
hade som ämne för bibelstudierna: Vår kristna tro,
Frestelse, Tvivel och Växande tro. Han delade
med inspiration Ordet med oss. Det blev, som
Ulla Johansson sa då hon tackade, "stunder som
gav andlig mättnad". De som ville fick en dag
göra utflykt på havet för att se en sälkoloni.
Härligt med sol och stilla hav.

Kraften fullkomnas
i svaghet
Fredag 20/10 kl.18.00
Lördag 21/10 kl. 17.00
kl.18.00
Söndag 22/10 kl.11.00

Deltagarna vid gemenskapsdagarna i Lerkil samlade på
trappan till lägergården Västkustgården

Birgitta Thörn, pastor i Metodistkyrkan i
Kungsbacka gav oss ett besök då hon berättade
om sin väg till den tjänst hon i dag har.
Hennes livsberättelse kunde väl beskrivas med
orden i en sång hon sjöng: ”Hur underlig är du i
allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå? Men
ett är dock säkert: den väg du mig för, för mig är
den bästa ändå.” Församlingen hon tjänar har
vuxit från fyra till femton medlemmar på kort tid
och är idag en aktiv församling med visioner.
På fredagen fick vi besök av kyrkoherde Anders
Hjalmarsson från Jörlanda som hade dagens bibelstudium.
Dagarna på Västkustgården gick fort och gav
oss en varm och fin gemenskap. Maj-Britt Wirefeldt

Kyrkorna i Vingåker inbjuder till
Ekumenisk helg omkring
handikappfrågor
20 – 22 oktober 2006

Bön och sång i Korskyrkan
Pröva på torg i V.Vingåkers kyrka. Vid olika stationer i kyrkan får du pröva på
hur det är att inte kunna se, höra eller gå på dina ben. Även servering.
Gudstjänst med låga trösklar. Alla medverkande har egen erfarenhet av
funktionshinder.
Temagudstjänst i Österåkers kyrka. Predikan teol. dr. Pastor Arne Fritzson

Ordet Handikapp kommer från golfsport och innebär att man får tävla på lika villkor. Så skulle handikapp i samhället
egentligen innebära att man får leva på samma villkor. Människor har inte handikapp, människor har funktionshinder som
ger handikapp!
Vi vill i kyrkorna i Vingåker ta upp frågorna om handikapp genom att ställa frågan: Vem är egentligen svag och vem är
stark? Varifrån får man kraft när man är svag?
Du behöver egentligen bara betrakta ett nyfött barn, som är totalt beroende av andra - men som kan så totalt förändra sina
föräldrars liv Vem är svag och vem är stark?
Söndagen den 22 oktober har som tema Trons kraft. Temat för vår helg är ett bibelcitat: Kraften fullkomnas i svaghet.
Välkomna alla intresserade från olika håll och inte minst från närliggande platser.
Gunilla Hallberg
------------------Styrelsen för SKrH har förlagt sitt styrelsesammanträde till Vingåker denna helg och deltar i helgens samlingar samt har
eget sammanträde på lördag förmiddag.

Mikael Henning, Halmstad,
arbetar i företaget Comfort Audio. Mikael är präst i Svenska
Kyrkan och har själv en hörselskada.
Comfort Audio visar och säljer hörhjälpmedel till skolor,
arbetsplatser, församlingar och föreningar.
Mikael besöker bland annat församlingar och lyfter fram
frågeställningar kring hörselproblemen. Att höra (s) bättre!
Självklart att alla ska vara med! Vilka är hörselskadade?
Hur bemöter vi dem som har problem? Vilka åtgärder kan
göras i våra lokaler?
Comfort Audio visar portabla, trådlösa hörhjälpmedel och
bland annat ”Den lilla användarvänliga samtalsförstärkaren”.
Broschyrer om hjälpmedlen kan du erhålla av Mikael.
Ta kontakt med Comfort Audio AB, Slottsmöllan,
302 31 Halmstad, [http://www.comfortaudio.se]
www.comfortaudio.se
Mikael Henning, 035-15 23 20,
[mailto:mikael.henning@comfortaudio.se]
mikael.henning@comfortaudio.se

Sveriges Kristna Råd, SKR
har en arbetsgrupp för handikappfrågor.
Följande ingår i gruppen:
Lennart Molin, SKR, Lena Nilsson, Furuboda, Jörgen
Lennartsson, Furuboda, Turid Apelgårdh, Lutherska kyrkorna, Curt Karlsson, Frikyrkorna, Pierre Aziz Nehme, Ortodoxa och Österländska kyrkorna, Sture Gustavsson,
Katolska kyrkan och Inger Svantesson, SKrH.
Arbetsgruppen arbetar i nära samarbete med Föreningen
Furuboda och dess projekt TEO . Uppgiften är att bearbeta
teologiska frågor, utveckla språk och uttrycksformer,
genomföra utbildning och utveckla liturgi till stöd för
människor med funktionshinder, medverka till att kyrkorna
förbättrar möjligheten att vara öppna och tillgängliga för
alla, följa samhällsutvecklingen, m. fl områden
Uppgiften är också att besvara remisser inom handikappområdet. Just nu finns utredningen En sammanhållen diskrimineringslagstiftning SOU 2006:22 ute på remiss. Arbetsgruppen ser speciellt på den del som behandlar Funktionshinder.
Arbetsgruppen möts i höst till sammanträden den 25 sept.
och 4 dec.

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.

Plusgironumret är
Sveriges Kristna Handikappförbund
57 92 14-8
Medlemsavgift: Kr 130:-

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
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
---------------------------------------------

Ledningsgruppen i SKrH:s Nätverk
BARTIMAIOS
Karin Fritzson, Svartviksslingan 94,167 39 Bromma
08-808189, 070-575 44 98 karin.fritzson@skutan.smf.se
Eva Johansson, Wilhelm Vibergs gata 135,
603 78 Norrköping
011-17 24 17, 070-699 52 05 evaevisjohansson@yahoo.se
Erika Wermeling, Tedilinsg 15, 118 69 Stockholm
08-658 52 44, 070-795 67 87 erika.wermeling@telia.com

Ungsektionen (för närvarande vilande)
Eva Johansson, Vilhelm Vibergs gata 135,
603 76 Norrköping
011-17 24 17, 070-699 52 05 evaevisjohansson@yahoo.se

