SKrH Region Väst

Sommarresa
Även i år har Sveriges Kristna Handikappförbund Region Väst gjort en sommarresa. Turen gick via Alingsås,
Långared, Loo, Vårgårda och till första stoppet som var
Floby Pingstkyrka där det dracks elvakaffe. Så bar det
av till Osterian i Falköping där resenärerna först fick information om hur Falbygdens Ost startade. Sedan var
det fritt fram i butiken för shopping och avsmakning.
Efter en timmes uppehåll fortsatte resan mot Tidaholm och Hellidens Folkhögskola. Även där blev det
information om hur Blå Bandet övertog slottet där Alfred och Ella von Essen startade en skola i början på
1950-talet. På den historiska platsen avnjöts en lunch
och efter åt kunde man bese det Litografiska museet och
njuta av utsikten.
Bussresan fortsatte sedan mot Fjällstugan i Jönköping,
som numera är Andreakyrkans Missionsförsamlings
andliga hem. Tidigare var det en sommargård men som
nu blivit permanent kyrka. Vid eftermiddagskaffepausen
hölls en avslutande andakt ledd av pastor Gösta
Berglind. Ulla Johansson

SKrH – DHM Syd
Den 11 maj möttes styrelsen till planering och samråd.
Samling hölls hos Getachew Haile och gästades av riksstyrelserepresentanterna Britt-Marie Karlsson och Inger
Svantesson.
Årsmötet hölls söndagen den 24 maj i Missionskyrkan, Hässleholm. Utöver deltagande i gudstjänst och
förhandlingar medverkade Nils-Erik Gestegård med kåseri om ”Minnen från livets långa resa”.
Den 5 september ordnas det traditionella Sjörrödsdagen med medverkan bland annat av Inger
Svantesson

Styrelsemöte
SKrHs styrelse möts till sammanträde
den 21 juli på Västkustgården, Lerkil

Tack församlingar, medlemmar och övriga

för alla medlemsavgifter och gåvor,
som ni så troget har sänt in till SKrH:s arbete.
Årsmötet 2009 beslutade om medlemsavgift som
fortfarande är Kr 130:-.
100:- till riks och 30:- skickas vidare till
länsavd./nätverk
Pg. 57 92 14-8.

Vill du
nå oss?

Sveriges Kristna Handikappförbund

Du är alltid välkommen!
Styrelsen

Inger Svantesson (ordförande)
Loo Lommerhall 264, 466 92 Sollebrunn
0322-44 021, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@skrh.se
Rune Wirefeldt (vice ordförande)
Bondegatan 10, 570 30 Mariannelund
0496-105 33, 0706-92 24 54
e-post: wirefeldt.rune@mail.eksjo.com
Ing-Britt Andréasson (kassör)
Loo 481, 466 92 Sollebrunn
0322-441 80, 0703-3112 69
e-post: ingbritt.andreasson@home.se
Plusgironummer till SKrH 579214-8
Eva Johansson (vice sekreterare)
Uvelundsgatan 16, 58931 Linköping
013-15 40 17 , 070-699 52 05
e-post: evaevisjohansson@yahoo.se
Gunilla Hallberg Benestad 104, 273 91 Tomelilla
070-87 303 61, 0417-51 13 44
e-post: me19130@tele2.se,
gunilla.hallberg@svenskakyrkan.se
Britt-Marie Karlsson Finlandsgatan 6, 291 31 Kristianstad
044-101 800, 0706-63 17 65. e-post: brittm@comhem.se
Gerd Nilsson Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg,
054-54 81 56 070-565 21 72. e-post: sigfridn@spray.se
Otto Ringdahl N:a Infartsg 7, 283 34 Osby,
070-344 23 15
Karl-Gustav Slätt Gamla vägen 105 A, 290 34 Fjälkinge,
044-503 61

Nätverk och Avdelningar i SKrH
Bartimaios

Eva Johansson, Uvelundsgatan 16, 589 31 Linköping
013-15 40 17, 070-699 52 05 evaevisjohansson@yahoo.se
Kristinehamns DHM: Eje Hultström
Kallkällsgatan 5, 681 60 Kristinehamn, 0550-29 293
Uddevalla: Karl-Gustav Karlsson
Tjärhovsgatan 7 B 451 42 Uddevalla 0522-32 791
Jämtland-Härjedalen: Gertrud Sundell
Västfjällv 2, 831 71 Östersund 063-85 938, 070-519 27 88
DHM i Jönköpings län: Rune Wirefeldt
Bondeg 10, 570 30 Mariannelund 0496-10 533,
Rune Gustafsson Lyckebo Skepperstad, 576 92 Sävsjö
0382-41 087
SKrH-DHM Syd: Bengt Jarring
Alvägen 2, 284 32 Perstorp. 0435-31932, 073-334 98 41
Region Väst av SKrH: Ulla Johansson
Kroksbo. 5511, 441 94 Alingsås 0322-91023

Hand i hand
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Sommarpsalm
Över berg och berg och dal som en mjuk koral drar sommarn över vårt land.
Livet flödar fram såsom sav i stam, såsom bäck emot havets strand.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand.
Livet flödar fram såsom sav i stam, såsom bäck emot havets strand.
Minns att var sekund är en liten stund av evigheten hos Gud,
och när dagen lång du hör fåglars sång, hör du himmelens egna ljud.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand.
Och när dagen lång du hör fåglars sång, hör du himmelens egna ljud.
Och när dagens ljus från Guds eget hus nu flödar över din dag,
minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärleks lag.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand.
Minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärleks lag.
T Littmarck

Rapport från
idékonferens och årsmöte
6-7 juni 2009
på Södra Vätterbygdens
Folkhögskola, Jönköping

Lördagen ägnades åt seminarier och samtal. På kvällen
möttes vi till gemenskap med mycket sång och musik
samt delande av livsberättelser. Söndagen började med
årsmötesförhandlingar och sedan firade vi gudstjänst.

och artikel 30 om Deltagande i kulturliv är speciellt
intressant för oss.
Curt utmanade SKrH och gav konkreta förslag som
gick i linje med styrelsens föreslag till handlingsplan,
som antogs i årsmötet på söndagen.
x
x
x
x
x

Forma en ”modellverksamhet”
Bearbeta skriften ”En kyrka för alla”
Uppmuntra till studier
Ta del av andras erfarenheter
Samarbeta med Ekumeniska Råd

x För ideologiska samtal om människosyn och
värderingar

Seminariedagen

samlade arton deltagare och i årsmötet deltog tjugofyra
personer. En kyrka för alla var temat. Curt Karlsson
ledde på ett pedagogiskt och föredömligt sätt in tankarna på temat. Curt finns med i SKR:s arbetsgrupp för
frågor kring kyrka och funktionshinder och hade som
utgångspunkt det dokument som arbetsgruppen tagit
fram.

Curt har i
Nyhetsbrevet
nr 4 2008
skrivit om
den nya FNkonventionen.

Kring följande rubriker samlade han sitt anförande:
Allt hör ihop
x Våra värderingar
x Vårt sätt att vara mot varandra
x Vi är människor på samma jord
Kristen människosyn
x Skapelsetanken ”Skapad till Guds avbild”
x Allas lika värde
x Särskilt skydd för ”de minsta”
x Förlåtelse – Försoning
Hur ska jag uttrycka mig?
Funktionsnedsättning
x Beskriver nedsättning av fysiskt, psykiskt eller
intellektuell funktionsförmåga
Funktionshinder
x Begränsning för en person som en
funktionsnedsättning innebär i relation till
omgivningen, exempelvis trappor, dörrar,
kommunikation, bemötande, relation o s v
Curt berättade om den nya FN-konventionen som
gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning
och som Sveriges riksdag sagt ja till. Konventionen innehåller femtio artiklar. Artikel 8 om Medvetandegöra

Årsmötet

Vid årsmötet fungerade Eva Johansson som protokollsekreterare och Bengt Jarring som ordförande. Två nya
styrelseledamöter valdes, Otto Ringdahl, Osby, och
Karl-Gustav Slätt, Fjälkinge. Eva Abrahamsson hade
avböjt återval och tack riktades till henne för hängivet
arbete i styrelsen och i Bartimaios. Sture Gullberg hade
redan vid aprilsammanträdet meddelat att han ville lämna styrelsen. Några veckor innan årsmötet fick han lämna jordelivet (se minnesord på annan plats i denna
tidsskrift).

Minnesord
Vår styrelseledamot

Sture Gullberg,
Örebro, har slutat sina dagar.
Lördagen den 16 maj avled
Sture Gullberg, i sviterna efter
en hjärtinfarkt. Sture var född
16 oktober 1930 i Göteborg.
Begravningsgudstjänsten
ägde rum i Immanuelskyrkan
i Örebro fredagen den 5 juni
2009. Pastor Niclas Öjebrandt
var officiant och solosång framfördes av Anna-Lena
Geiron.
Efter gudstjänsten hölls minnesstund i församlingsvåningen där vänner, släktingar och representanter från
olika föreningarna och organisationer framförde hälsningar. SKrH representerades av Maj Ericsson, Örebro,
Ingegerd Andersson, Hallsberg, och Inger Svantesson,
Sollebrunn.
Sture var verksam i många olika föreningssammanhang och lade ned stort intresse och engagemang. Sture

Jag är fin
för Du har skapat mej.
Jag är dyrbar
för du älskar mej.
Skön är jag
i Dina ögon
en ädelsten
i Din hand

Förslag antogs

hölls i skolans kapell och
här sjunger Per Jacobsson, Gunnel Sundberg,
Eva Abrahamsson och
Eva Danielsson med i
psalmsången.
Gunilla Slätt var pianist och medverkade även med solosånger.

Sverige Kristna Handikappförbund
Styrelsen

DU VET VEM JAG ÄR

Deltagarna vid lördagens samling samlade till gruppbild

Söndagens
gudstjänst

var ordförande i Sveriges Kristna Handikappförbund,
SKrH, (då De Handikappades Missionsförening, DHM)
i åtta år, mellan åren 1985 och 1993. Efter några års
uppehåll återkom Sture till styrelsen och blev vald som
suppleant, senare ordinarie, och fick funktionen som
sekreterare. Sture har skrivet ett stort antal referat i denna tidskrift genom åren, speciellt under sin tid som ordförande.
Under åren 1984 till 1996 drev SKrH (DHM) kursgården Mellbyro, Gränna. Sture hade varmt hjärta för
gården och lade ner tid och kraft i verksamheten. Under
ett antal år var Sture gårdens föreståndare.
Många av oss i SKrH har mött Sture i kurser och konferenser. Ofta var vännen Uno med och de gav varandra
hjälp och stöd på olika sätt. Sture var vid sin bortgång
sekreterare i SKrH-s styrelse. Den 18 april möttes
SKrH-s styrelse till sammanträde och då var Sture med
och skrev sitt sista protokoll för SKrH. Det blev också
Stures sista möte med SKrH och nu är platsen tom efter
Sture Gullberg.
Med tacksamhet för engagemang och insats genom
åren, och med ljus och frid omsluter vi minnet av vår
vän och styrelseledamot Sture Gullberg.

Årsmötet antog det förslag som styrelsen lagt till årsmötet med inriktning på arbete utifrån SKRs policydokumentet En kyrka för alla.
x Att medlemmarna i styrelsen och de enskilda medlemmar som önskar det, deltar i någon av de seminarier som anordnas av SKR; I Uppsala 24/9, I
Umeå 6/10 eller i Höör 7/11. SKrH bidrar med reseersättning.
x Att SKrH med stöd av dessa seminarier och i samförstånd med SKR, utvecklar samarbete med lokala
ekumeniska råd. Policydokumentet är en bra utgångspunkt för samtal. Detta kan ge möjligheter för
x lokala ekumeniska helger eller församlingskvällar
där lokala nätverk omkring handikappfrågorna kan

Därför kan det kvitta

om någon säger
att jag är värdelös
och dum.
In i mitt hjärta
viskar Du sanningen:
Att jag är värd
mer än guld.

Jag är Din ögonsten
Din hemliga skatt.
Du är glad
att jag finns till.
Jag vill tacka dej
så länge jag lever,
och aldrig glömma
vem jag är.

Margareta Melin
utvecklas. Utan lokalt engagemang blir policydokument endast några ord på papper.
x Dokument är färskvaror, arbetet bör påbörjas under
våren 2010.

