Hälsning från
SKrH:s styrelse
Vid styrelsens möte i oktober fanns framtidsfrågorna med på föredragningslistan. En verksamhetsplan för de närmaste åren ska formuleras.
Flera olika områden lyftes fram och följande
prioriterades:
x Samråd med Närverket Bartimaois.
x Kontakt och information med ekumeniska
råd på lokalplanet samt med samfunden.
x Bearbeta medlemsbegreppet
x Utveckla möjligheterna för medlemmar och
intresserade att delta i läger och kurser som
anordnas av SKrH, lokalt, regionalt och
riks. Som samverkan sker t ex med SKrH
Reg Väst kring ”Lerkilslägret”.
x Utveckla Idékonferenserna
x Ordna Kongress 2008
Varje SKrH-medlem och SKrH-intresserad är välkommen med förslag och synpunkter. Kontakta någon i styrelsen och framför dina önskemål.
SKrH:s styrelse sammanträder lördag och söndag
den 16 – 17 december 2006 på Hjälmargården,
Läppe.
Hemsidans adress: www.crossnet.se/skrh
Plusgironumret är
Sveriges Kristna Handikappförbund
57 92 14-8
Medlemsavgift: Kr 130:-

SKrH:s styrelse önskar

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR
med Guds frid!
2006 har snart nått sitt slut.
Tack församlingar, medlemmar och övriga
för alla medlemsavgifter och gåvor,
som ni så troget har sänt in till SKrH:s arbete.
Medlemsavgiften är
100:- till riks och 30:- till länsf. (130:-).
Pg. 57 92 14-8.
Tack för att Ni tänker på SKrH
när Ni skriver Ert testamente.

Vill du
nå oss?

Sveriges Kristna Handikappförbund

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
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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@home.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

FÖRVÄNTAN
Det finns så mycket av förväntningar inför julen,
sådana som är våra egna och sådana som läggs på
oss av andra, inte minst av alla affärer – vi
förväntas slå köprekord i år igen.
Du vet vilken förväntan och önskan du har och jag
har min förväntan och önskan, något av detta
kommer kanske att bli verklighet annat blir just
bara en önskan.
Det är med julen som med livet självt, det finns en
förväntan att allt ska vara lycka och välgång. Att
hinna så mycket som möjligt och kunna så mycket
som möjligt. Men tänk om det är så att den som
tvingas leva långsamt eller stanna upp då och då,
den som inte, med självklarhet, kan det mesta har
något att lära andra som rusar fram genom livet.
För när man tvingas leva långsamt hinner man se
det lilla i det stora. De små ögonblicken kan bli det
riktigt stora.

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

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

Kanske var det därför Jesus valde att rida in i
Jerusalem på en åsnas föl. Som vi läser på första
söndagen i advent. Sak.9:9 Det fanns, också då,
hos människor en förväntan om lycka och välgång,
man önskade att han skulle komma i prakt och
rikedom, en snabb häst hade passat bättre in i deras
bild. Men han valde de fattigas djur, en långsam
åsna. Då hade han möjlighet att hinna se dem som
stod vid vägens kant. Den lilla människan i den
stora skaran.

Allt hos Jesus tycks gå emot de förväntningar man
hade på en Messias att komma med makt och
rikedom. Det började ju redan med hans födelse
under de enklaste förhållanden, i stallet. Han kom
som ett litet värnlöst barn helt beroende av andras
omsorg, men när tiden var inne, som den störste att
ge liv och värdighet åt människor då liksom nu.
Bön:
”Gud, jag ber, kom med din frid till varje
människas inre så att förväntan och önskan inte
skymmer möjligheten att se din vilja att dela våra
liv och de möjligheter vi har. Amen”
Eva Abrahamsson,
Diakon

Ekumenisk helg om
handikappfrågor

Britt var en av dem
som testade
”Pröva på” i Vingåker

i Vingåker 20 – 22 oktober
I Vingåker anordnar Vingåkers Kristna Råd varje höst
en ekumenisk helg. Ämnena varierar, det har ofta varit
duktiga predikanter som haft mötesserier om olika
trosfrågor. Inbjudare växlar från år till år, denna höst
var det Svenska Kyrkan som inbjöd, och undertecknad
var inte sen att föreslå ämnet handikappfrågor!
Vi ser nu tillbaka på en lyckad helg som gav
mycket, både om ekumenik och om handikappfrågor.
Inbjudan internt till församlingarna var under bibelcitatet Kraften fullkomnas i svaghet. I marknadsföringen utåt, till folk i allmänhet, blev rubriken Vem
är stark och vem är svag? Dagarna förgylldes med att
styrelsen för SKrH deltog och medverkade under hela
helgen. Ett varmt och innerligt tack från Vingåkers
Kristna Råd, som när detta skrivs har haft sammanträde för att utvärdera och planera vidare.
Fredagen den 20 oktober startade helgen med bön
och sång i Korskyrkan, Vingåker. Församlingen har
nyligen bekostat en ombyggnad som tillfört kyrkan
hiss och handikapptoalett, vilket var roligt att kunna
visa upp vid detta tillfälle!
Vid gudstjänsten som präglades av bön och lovsång
talade Inger Svantesson och berättade om SKrH och
dess syfte. Kvällens samling hade en glad och förväntansfull stämning. Flera av mötesdeltagarna
återkom sedan under helgens lopp och SKrH:s styrelse
fick lära känna flera Vingåkersbor.

Britt-Marie
Karlsson och
Eva Abrahamsson i
förberedelser
inför gudstjänsten i
Västra
Vingåkers
kyrka.

Lördag eftermiddag tillbringades i Västra Vingåkers
kyrka. Kyrkan är en av de största landsortskyrkorna i
landet, tidigare med plats för 1 000 personer. Nu har
församlingen tagit bort en hel del bänkar för att ge utrymme för aktiviteter som annars är ovanliga i kyrkor.
Kl. 17.00 startade ett ”Pröva på” – torg. I tre ”stationer” i kyrkan kunde man pröva på hur det är att inte
kunna se, inte kunna höra eller inte kunna röra sig utan
svårigheter.
Synskadades Förbund var representerade av två
blinda damer; Eva och Britt. Man kunde uppleva hur

Några av de medverkande: Fr.v. Adam Harknäs, Mattias
Algotsson, Gunilla Hallberg, Arne Fritzon och Eva Abrahamsson.

olika synskador fungerar med ett slags glasögon och
pröva att promenera längs kyrkgången med förbundna
ögon och vit käpp. Ledarhunden Douglas demonstrerade hur han kunde leda matte Britt fram i kyrkan.
Hörselskadades Förbund representerades av Roland
Elfving och prästen Mikael Henning från Comfort Audio som demonstrerade olika hjälpmedel för hur man
kan höra bättre.
Vid en tredje station fanns många rörelsehindrade
personer inklusive våra egna styrelsemedlemmar, som
minglade bland deltagarna. Det fanns två moderna
rullstolar i olika storlek som man kunde pröva för att
känna hur det känns att inte kunna använda sina ben.
Kl. 18.00 ringde kyrkklockorna för en avslutande
gudstjänst. Styrelseledamöterna i SKrH Eva Abrahamsson, Tranås, predikade och Britt-Marie Karlsson,
Stockholm, läste bibeltext. Adele Jordan, en av församlingens f.d. konfirmander höll förbön med praktisk
hjälp av sin assistent och undertecknad.
Söndagens gudstjänst firades i Österåkers kyrka,
som är Vingåkers landsortskyrka, en gammal kyrka
med anor från medeltiden och med en mycket god
akustik. Gudstjänstledare var kyrkoherde Mattias
Algotsson och för bibelläsningen svarade pastor Adam
Harknäs. Gudstjänstens predikant var pastor Arne
Fritzson, Stockholm. Vi var många som verkligen imponerades av Arnes goda förkunnelse. Jag har fått
många kommentarer om hur bra texten om den fattiga
änkan vid penningkistan passade in på helgens tema
om vem som är stark och vem som är svag. Alla har
något att ge, om alla får vara med och tillföra något i
församlingen.
Gunilla Hallberg

Att få vara med och uppleva en ekumenisk helg om
handikappfrågor i Vingåker, gav verkligen mersmak.
Gunilla Hallberg, diakon i Västra Vingåkers församling, var idégivaren och en av de drivande för att
genomföra
projektet.
Gunilla är medlem i
SKrH:s styrelse och inbjöd
styrelsen
att
förlägga ett styrelsemöte i Vingåker i
samband med helgen.
På annan plats i tidningen kan du läsa
Gunillas referat. Där får
du idéer och upp-slag
för att göra något
liknande i församlingen eller på din hemort.
Det kan vara början till
Britt visar hur ledarhunden Douglas leder
henne.

Nätverket Bartimaios
inbjuder till

Vintermöte
Fredag – söndag, 2-4 februari 2007

Dalheimers hus
Slottskogssgatan 12, Göteborg

Tema: Frälsarkransen - ett pärlband/radband,
Adele Jordan
och Gunilla
Hallberg
ledde
förbönen vid
gudstjänsten
i Västra
Vingåkers
kyrka.

där varje pärla har en egen betydelse.
Kransen används framför allt till bön och meditation.
Helgens samtal kommer att kretsa kring några av
pärlorna.
Kontakta någon av oss i ledningsgruppen!

Eva Johansson, tel 070-699 52 05,
Karin Fritzson, tel 08-80 81 89 eller
Erika Wermeling, tel 08-658 52 44.

ett givande samarbete mellan kyrka/församling och
handikapporganisationer och inte minst med den
enskilda människan med ett funktionshinder.
Jag hade förmånen att få möta och prata med en av
kvinnorna som var med och informerade på ”Pröva
på” i Västra Vingåkers kyrka på lördagen. Hennes
ansikte strålade trots att hon inte kan spegla sig i
någon eller något för hon är blind. Hennes hår är ljust
och änglalikt och jag upplevde henne som en Guds
ängel. Tillsammans med sin ledarhund Douglas gick
hon runt helt obehindrat i kyrkan.
Kvinnan heter Britt Dahlberg och bor i Vingåker.
Hon är född i Kina där hennes föräldrar var missionärer. Hon själv kände också att Gud ville att Kina
skulle bli hennes hemland. När hon i slutet av 40-talet
var hemma i Sverige förändrades möjligheterna. 1949
genomgick hon en operation som resulterade i att hon
blev blind. Hon som så starkt trodde på Guds mening
med hennes liv hade blivit blind och inte nog med det
utan Kina stängdes och ingen kom in.
I över 55 år har Britt varit blind och istället för att
verka för Gud i Kina har hon, som hon själv säger,
”med Guds hjälp” utvecklat en konstnärlig ådra. Hon
började med halmarbete och fortsatte senare med
keramik. Som keramiker hade hon samma utgångsläge
som de seende när det gällde färger. Man ser nämligen
inte färgen förrän alstret är bränt. Som keramiker har
hon kommit längre än många och haft utställningar.
Det finns mycket att återge från Britts intressanta
liv. Men det som är det viktigaste för Britt är hennes
förtröstan på Gud.
Britt-Marie Karlsson

Eva Nilsson,
Uppsala
fick sluta sina dagar den
25 september 2006.
Begravningsgudstjänsten hölls
i Vaksala kyrka den 27
oktober. Vid den efterföljande minnesstunden gavs
uttryck för vad Eva fått betyda
i DHM:s – SKrH:s arbete.
Med tacksamhet minns vi
Eva och hennes kärlek,
omsorg och engagemang för
det kristna handikapparbetet.
Eva var under sin tid ledamot i
riksstyrelsen. Vid sin död var
Eva ordförande i SKrHavdelningen i Uppsala och sammankallande i
valberedningen i SKrH.
Bilden visar Eva vid SKrH-kongressen i Furuboda
pingsthelgen 2004.

