Växelverkan
När vi möts på idékonferensen i Jönköping ska vi
bland annat fundera över vad det innebär att få ge
och att få ta emot.
Utgångspunkten kommer att vara att alla människor behöver både ge och ta emot. Man måste få
ta emot kärlek och omsorg av andra, men man behöver också känna att man har något att ge. En
verklig gemenskap mellan människor uppstår när
man känner en växelverkan mellan givande och
tagande.
Däremot uppstår det ofta svårigheter om man delar upp varandra så att en bara blir givare och den
andra bara blir mottagare. Av detta mår ingen bra.
Den som ger blir lätt uttömd och den som tar emot
får gärna en känsla av underlägsenhet och mindrevärdeskänslorna kommer gärna. Det är om hur vi
hanterar sådana känslor och relationer som vi kommer att samtala om.
Roland Ernebro

Vill du vara med?
Anmäl dig till

Gemenskapsdagarna
måndag 30 juli – fredag 3 augusti 2007
Västkustengården Lerkil, Onsalahalvön
Hör av dig till
SKrH Region Väst
Ing-Britt Andreasson tel. 0322-44180
Det är dagar med gemenskap, bibelstudier,
bad, utflykter mm.
Du kan vara med en dag eller flera dagar.

Tack
församlingar, medlemmar och övriga för alla
medlemsavgifter och gåvor,
som Ni så troget sänt in till vårt arbete.
Medlemsavgiften är 130:-, (100:- går till riks
och 30:- till länsf.). Pg. 57 92 14-8.
Till alla sänds inbetalningskort. Skicka in din
medlemsavgift. Du som redan betalt avgiften kan
använda inbetalningskortet för en gåva till SKrH.
Tack för att Du tänker på SKrH
när Du skriver Ditt testamente.
Ing-Britt Andréasson, kassör

Vill du
nå oss?

Sveriges Kristna Handikappförbund

Du är alltid välkommen!
Inger Svantesson (ordförande)
Loo Lommerhall 264, 466 92 Sollebrunn
0322-44 021, 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)
Uvelundsgatan 16, 58931 Linköping
013-15 40 17 , 070-699 52 05
e-post: evaevisjohansson@yhoo.se
Eva Abrahamsson
Bondegatan 10, 573 40 Tranås
0140-141 37, 076-235 00 77
e-post: evaabrahamsson@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, 054-54 81 56
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,
Uvelundsgatan 16, 589 31 Linköping
013-15 40 17, 070-699 52 05. evaevisjohansson@yahoo.se
Erika Wermeling,
Tideliusgatan 15, 118 69 Stockholm
08-658 52 44, 070-795 67 87. erika.wermeling@telia.com
Eva Abrahamsson,
Bondegatan 10, 573 40 Tranås
0140-141 37, 076-235 00 77. evaabrahamsson@home.se

Liksom fisken
simmar i havet
Vårt dop är rubriken på den första söndagen av 23
söndagar med namnet efter Trefaldighet.
En detalj är att det står vårt dop, inte dopet i
bestämd form. Denna betraktelse gör inte anspråk
på att vara en teologisk utläggning, utan skall
handla om vad dopet kan innebära för mig som vill
kalla mig för kristen.
Sverige betraktas som ett kristet land, visserligen
mångkulturellt, men ännu så länge är majoriteten
svenskar också döpta och per definition kristna. De
flesta anser att dopet är en fin tradition i samband
med namngivandet. Ibland vill man vänta tills
barnet blivit äldre och dopet sker i samband med
konfirmationen eller när man själv väljer att bli
döpt. Detta gäller också de kristna traditioner som
anser att vuxendopet är det rätta ur teologisk
synpunkt. Denna betraktelse tar inte ställning i den
frågan utan vilka konsekvenser har dopet för mig
och dig?

En urgammal symbol för kristen tro är fisken.
När de första kristna, med livet som insats,

träffades i Roms katakomber, kunde de rita en fisk
i sanden för att röja sin identitet. De första grekiska
bokstäverna i Jesus Kristus Guds Son Frälsaren blir
fisk på det språket. Vi döps i vatten. ”Liksom
fisken simmar i havet lever den kristne i sitt dop” –
citat ur Dagboken med Kyrkoalmanacka 2006 –
2007.
Vattnet är en förutsättning för att fisken skall
överleva. Fisken lever inte av vattnet, men den är
så skapad att den behöver vattnet för att kunna röra
sig, få syre och skaffa föda.
x
x
x

Vi människor döps genom att sänkas ned i eller
begjutas med vatten.
Orden ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och
den helige Andes namn” uttalas
Det handlar om Ande, den Kraft som så många
säger sig tro på

Det handlar inte om uttänkta dogmer som
man måste tro bokstavligt på, utan om ett mysterium, om utgivande kärlek och om en Gud, som
bryr sig om mig, vem jag än är och hur jag än har
det.
Ännu i dag finns kristna som lever som de första
kristna. Bekännelsen kan innebära dödshot eller i
varje fall trakasserier, hot och yrkesförbud. En del
av dem finns som asylsökande mitt ibland oss.
Evangeliet om en Gud som är förutsättningen för
alla människors lika värde kan vara politiskt
sprängstoff. En sådan tro kan hota en bestående
orättvis samhällsordning, också här och nu!
Att leva i sitt dop är att lita på Gud – hur vi nu
föreställer oss Gud. Guds Ande och kraft finns i
dig. Den fick du, eller kan du få i dopet, och den
kraften kan du ta fram när du som minst anar det.
Det är min erfarenhet i alla fall. Lever du i ditt dop
som fisken simmar i havet?
Gunilla Hallberg, diakon i Vingåker

Ulla Johansson skriver om

Alla intresserade
varmt välkomna till

Vårresa med Region Väst

SKrH:s
IDÉKONFERENS
Lördag - Söndag 11 - 12 AUGUSTI 2007
Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping.
SKrH har kongress vartannat år. Det år som inte kongress äger rum inbjuder SKrH till IDÈKONFERENS.
Vi möts till samtal och gemenskap kring aktuella
frågor i vårt förbund. I år tillsammans med nätverket
Bartimaios. De börjar sin sommarträff redan på
torsdag och vi ansluter till dem på lördag förmiddag
kl. 10.00. Vi har sedan två gemensamma dagar med
samtalspass, föreläsning, idégivning, andakter, gudstjänst och gemenskap.
Vi önskar att så många som möjligt tar vara på detta
tillfälle. Vår förhoppning är att alla avdelningar i
SKrH blir representerade. Dessutom inbjuder vi alla
som är intresserade av att samtala om framtidens frågor i SKrH.
Kostnader för rum och mat dessa två dagar blir:
Dubbelrum: Kr 600:- per person. Enkelrum: Kr 700:Medtag lakan!
Anmälan till Ing-Britt Andreasson 0322-44 180 eller
Inger Svantesson 0322-44021 eller 070-568 47 17
Anmälan senast den 25 juli 2007

Vi samtalar om

Att få ge – att få ta emot
Alla människor har behov av att ge och att få ta
emot.
Är detta alla förunnat eller delar vi upp oss i
givare och mottagare?
Hur påverkas detta av synen på funktionshinder?
Har detta förändras genom SKrH:s historia?
Hur ser vi på varandra idag och i framtiden?

Framtidsfrågor
och verksamhetsplan

Söndag 12 augusti
8.00 - 9.00 Frukost
9.30
Summering och reflektion, hur går vi vidare?
Ledare Inger Svantesson och
Britt-Marie Karlsson
12.00 Lunch
13.30 Gudstjänst med nattvard
Eva Abrahamsson, Gunilla Hallberg
Inger Svantesson
14.30 Avslutningsfika

Paul Sernestrand, Mölndal
fick sluta sina dagar den 2 juni 2007. Begravningsgudstjänsten ägde rum i Bifrostkyrkan, Mölndal den 29 juni.
Vid efterföljande minnesstund uttrycktes vad Paul fått
betyda i SKrH:s arbete (tidigare DHM).
Med tacksamhet minns vi Paul som hade ett stort intresse och ett varmt hjärta för människor och inte minst
för funktionshindrade. Paul har funnits med i riksstyrelsen för SKrH, (DHM) som suppleant samt i olika
arbetsgrupper. Ett stort engagemang fanns för
verksamheten i Region Väst. DHM-gården i Jörlanda
var en av Pauls stora intresse- och arbetsområden.
Pauls inriktning och synpunkter vägde tungt när små
liksom stora frågorna skulle avgöras. Att ha omsorg och
kontakt med människor var en stor gåva hos Paul och
många är de som nu känner tomrum och saknad.

x

Det finns en förändrad syn på funktionshinder i dag i Sverige. Hur kommer det till
uttryck i vår målskrivning och vår verksamhetsplan?

x

Styrka i SKrH. Det finns olika infallsvinklar
på mål och medel för verksamheten.
Medlemmarna kommer från olika ekumeniska
sammanhang och har olika erfarenheter av
funktionshinder. Detta utgör en bra grund för
både samtal och beslut som medverkar till att
alla medlemmar, de tidigare DHM-föreningarna, liksom de som tillkommit senare,
kan ha olika utgångspunkter.

x

Praktiska exempel. I SKrH:s handlingsprogram bör utrymme ges och inflytande finnas
för många olika grupper och viljor.
Programmet bör innefatta ”praktiska exempel”
på hur den kristna gemenskapen för personer
med funktionshinder kan vara.

3. Utveckla möjligheter för medlemmar och intresserade att delta i läger och kurser lokalt,
regionalt och på riksplan.
4. Idékonferenser planeras och genomförs i samarbete med nätverket Bartimaios.
5. Förbundet inbjuder till kongress 2008

Handlingsplanen. Föreslås att följande
prioriteras under 2007 -2008:

x

Program
Lördag 11 augusti
10.00 Ankomst, fika
10.30 Samling och presentation
Ledare: Karin Fritzson och Inger Svantesson
12.30 Lunch
14.00 Föreläsning och samtal
Ledare: Arne Fritzson och Roland Ernebro
15.30 Fika
16.00 Samtalet fortsätter
Ledare: Eva Abrahamsson och
Gunilla Hallberg
17.00 Middag
19.00 Kvällsprogram med Thomas Tegnér
Värdar: Karin Fritzson o Erika Wermeling
Ostbricka

SKrH Region Väst har gjort sin årliga vårresa. Resan
startade i Alingsås och gick vidare till Magra och
Vårgårda där bussen blev fullsatt.
I Ulricehamns Pingstkyrka dracks kaffe och hölls en
andaktsstund. Färden gick vidare till Habo kyrka där
guiden gav en historisk beskrivning om denna märkliga
träkyrka med sina målningar.
När man gått runt att tag var tiden inne för avresa till
Kortebo Missionskola, Svenska Alliansmissionens teologiska skola, där lunch väntade. Efter lunchen var det
samling i en av salarna där missionskolans rektor Tore
Gunnarsson berättade om skolans tillkomst och hur
verksamheten ser ut idag. Just nu har skolan 110 studenter som utbildar sig till pastorer, missionärer, ungdomsledare och liknande.
Innan vi lämnade Kortebo sjöng Evy Berntsson, ackompanjerad vid pianot av Eva-Lisa Hakberg. Det hade
sålts lotterier under bussresan som det förrättades dragning på innan resan gick vidare till sitt slutliga mål –
Mössebergsgården i Falköping.
Efter fika och glass vände bussen hemåt. Resan hade
planerats av Ing-Britt Andreasson och Ulla Johansson.

x

1. Samråd med nätverket Bartimaios, dess ledningsgrupp och SKrH:s styrelse.
2. Medlemsbegreppet tydliggöras och bearbetas.

SKrHs Stadgar
En grupp ur styrelsen håller på att bearbeta ändringsförslag i SKrHs stadgar. Ändringsförslagen
kommer att presenteras vid idékonferensen. Beslut
om stadgeändring tas på kongress och medlemsorganisationer och avdelningar ska avge remissyttrande innan.

91-åriga Elin Svantesson, 1:e ordf. i DHM-avdelningen, tackar 89-åriga ordf. Karin Tapper i samband med
sista träffen i Uppsala DHM-avdelning.

DHM-föreningen i Uppsala
Län har lagt ner manteln
I 30 år har De Handikappades Missionsförening i
Uppsala län, arbetat bland handikappade vänner.
Vi har i regel samlats en lördagseftermiddag i
månaden. Vi har då haft besök av någon eller några
som har spelat och sjungit. Några har berättat några
trevliga upplevelser som vi haft glädje av. Sen har
vi samlats kring fikabordet och pratat med varandra. Det har varit viktigt för många. Någon lördag har vi åkt på endagsutflykt.
Vår önskan är att alla som besökt oss på våra
träffar har fått glädje och vederkvickelse på livsvandringen. Karin Tapper

Uppsalagruppen samlade till lördagsträff.
Karin Tapper i bild, stående nr 3 från höger.

SKrH:s styrelse önskar
En riktigt god och skön sommar
med Guds glädje och kraft

