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Returadress:
SKrH c/o Ing-Britt Andreasson, Loo 481, 466 92 Sollebrunn

Välkommen
att ta kontakt!

SKrH-DHM Syd
Bengt Jarring Alvägen 2, 284 32 Perstorp
0435-31932, 073-334 98 41

Inger Svantesson (ordförande)
Loo Lommerhall 264,
466 92 Sollebrunn
0322-44 021, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@skrh.se

Bartimaios

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 Ernebro (vice sekreterare) Lotsgatan 3 A,
414 58 Göteborg 031-16 32 45 , 070-699 52 05
e-post: evaevisjohansson@yahoo.se
Gunilla Hallberg (sekreterare.) Benestad 104,
273 91 Tomelilla 070-87 303 61, 0417-51 13 44
e-post: gunilla.hallberg@tele2.se,
gunilla.hallberg1942@gmail.com
Gerd Nilsson Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg,
054-54 81 56 070-565 21 72
e-post: sigfridn@spray.se
Sigfrid Nilsson Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg,
054-54 81 56 070-565 21 72
e-post: sigfridn@spray.se
Otto Ringdahl Stenslingan 4, 283 36 Osby,
076-627 51 75 e-post: o.c.ringdahl@hotmail.se
Karl-Gustav Slätt Gamla vägen 105 A,
290 34 Fjälkinge, 044-50810, 076-378 86 19

Nätverk och Avdelningar i SKrH
Kristinehamns DHM
Eje Hultström Kallkällsgatan 5,
681 60 Kristinehamn 0550-29293

Uddevalla SKrH grupp
Karl-Gustav Karlsson Tjärhovsgatan 7 B,
451 42 Uddevalla 0522-32791
DHM i Jönköpings län
Rune Wirefeldt Bondeg 10,
570 30 Mariannelund 0496-105 33,
Rune Gustafsson Lyckebo Skepperstad,
576 92 Sävsjö 0382-41087

Sveriges Kristna Handikappförbund
Hand i hand
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Region Väst av SKrH
Ulla Johansson, Kroksbo 5511, 441 94 Alingsås
0322-91023
Eva Ernebro, adress se ovan
Liz och Kenneth Svenfors Klockare v 20,
449 33 Nödinge 030-96 471
e-post: lbt70@spray.se
Therese Johansson, Pianogatan 60,
421 44 Västra Frölunda031-49 49 58
e-post:tessan70@comhem.se

DHM Jönköpings län
firade adventsgudstjänst i Skepperstads kyrka på
första söndagen i advent med medverkan av Peter
Wickström, Carina Hult och Rune Gustavsson.
Lördagen den 8 januari inbjuds till Julfest i Vetlanda församlingshem. DHR avdelningen och de
synskadades förening är inbjudna. Det blir sång
av sånggruppen Segertoner och så äger lotterier
rum.
DHM i Jönköpings län samlas till årsmöte lördagen den 5 mars på IM-hemmet i Vrigstad.

Bartimaios
inbjuder till januarimöte 28-30 januari 2011 på
Furuboda. Gäst den 29 jan är Jonas Helgesson.
Kontakta Eva Ernebro för mer information.

SKrH inbjuder till förbundsmöte
på Furuboda och i Kristianstad 7 - 8 maj 2011
Mötet är under planering och kommer troligen att
utformas enligt följande:
Lördag samling på Furuboda, årsmöte och
gemenskapkväll, övernattning. Söndag gudstjänst
i Östermalmskyrkan och temasamling med
ekumeniska rådet och församlingen i Kristianstad

Nu tändas tusen juleljus
När detta skrivs är jag just hemkommen från
gudstjänsten på 1:a Advent. Jag hör kören sjunga
en vacker fyrstämmig variant av Nu tändas tusen
juleljus, en sång som vi numera har i våra
psalmböcker.
För mig är den psalmen mest förknippad med
samling runt julkrubban på julafton, en mer än
35-årig tradition. Men nu börjar julfirandet i
samhället första advent med julskyltning och
julbord. Kyrkorna hänger på, kanske inte med
julbord, men julsånger förekommer alltmer och
inget ont med det.
Det viktiga kan jag tycka, är att vi som vill
räkna oss som kristna också kan se advent som
en fastetid. En fasta, som inte nödvändigtvis
innehåller att vi avstår från kött eller annan lyx,
utan framför allt att vi delar med oss av vår
tacksamhet mot Gud till dem som är sämre

lottade. Det kan vara i form av pengar eller
framför allt omtankar, ett telefonsamtal, ett
julkort, kanske en inbjudan på kaffe och
lussekatt.
Om den du tänker på inte kan komma till dig,
kanske du kan ta med en termos till honom eller
henne. Och om du själv inte kan göra något, så
är omtanken, förbönen och glädjen i Gud
välgörande för stressade nutidsmänniskor. Då får
vi vara med och förverkliga att
stjärnan från Betlehem får lysa in med hopp
och frid i varje hem och hus.
Med dessa rader önskas alla läsare av detta brev
En stråle av Guds kärleks ljus i signad Juletid
God Jul och Gott Nytt År
Gunilla Hallberg

Ernst Skoog har gått hem
krafterna fanns kvar, ville han ta del i den senaste
utvecklingen.
Ernst var ju en idérik entreprenör, men han besatt
även en annan god egenskap som medverkat till
att Furuboda är vad det är idag. Han hade nämligen stor empatisk förmåga och en outsinlig kärlek
till dem som behövde bli sedda och ägnas den
största omsorgen.
Detta märks inte minst i de många berättelser som
människor delgivit oss om Ernsts gästfrihet och
hur väl de blivit bemötta av honom och andra på
Furuboda.
Vi har alla anledning att tacka Ernst för den
förebild han har varit för oss, han fick oss att se
på möjligheterna, inte svårigheterna.

Ernst Skoog. Bild: Lasse Ottosson

En stor visionär och berättare har slutat sina jordiska livsdagar, men enligt den övertygelse Ernst
Skoog bar är döden inte slutet utan en genomgång
till det fulla livet.
Ernst föddes den 8 februari 1920 i Furuboda som
ett av sju barn till Anna och Håkan Skoog. Eftersom föräldrarna drev ett lantbruk blev det naturligt att Ernst efter avslutad sjuårig folkskola blev
bonddräng i trakten. Så småningom utbildade han
sig till målare.
På fritiden var Ernst och hans kära Ella ungdomsledare i Furuboda fribaptistförsamling. Ernst var
dessutom fritidsledare på skolorna i Åhus.
Det var i engagemanget som ungdoms- och lägerledare i fribaptistförsamlingen som visionen om
en ungdomsgård föddes.
Den som haft möjligheten att sitta ner med Ernst
och låtit honom berätta om gamla tider och
tillkomsten av Furuboda på hösten 1960 har också
fått ta del av ljuset i hans ögon, hans humor och
den uppenbara glädjen över att få berätta om det
som kom att uppfylla mer än hälften av hans liv.
Tillkomsten av Furuboda och den utveckling som
skett under de femtio åren var ett kärt samtalsämne för Ernst ända in i det sista och, så länge
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Påverka och förändra
Tema för diakonikonferens

I november hölls diakonikonferens i Immauelskyrkan i Stockholm kring temat Påverka och förändra. SKR, Hela människan med flera organisationer stod bakom som arrangörer och konferensen samlade över 200 deltagare. I föredrag, seminarier och samtal bearbetades frågeställningar.
Tillsammans kan vi utmanas, påverkas och låta
oss förändras. SKRs arbetsgrupp kring funktionsnedsättningsfrågor svarade för ett av seminarierna.

Han efterlämnade ett arv som vi måste förvalta
med all den klokskap och de förmågor vi har
fått. Tack Ernst!
”Det gick en gammal odalman och sjöng på
åkerjorden
Han bar en frökorg i sin hand och strödde mellan
orden för livets början och livets slut sin nya
fröskörd ut.
Han gick från soluppgång till soluppgång, det var
den sista dagens morgon jag stod som harens
unge när han kom, hur ångestfull jag var inför
hans vackra sång.
Då tog han mig och satte mig i korgen och när
jag somnat började han gå. Döden tänkte jag mig
så.” – Bo Setterlind –
Begravningen ägde rum på Furuboda fredagen
den 12 november kl 13.00.
Vidstående artikel är hämtad från Furubodas
hemsida. I Sveriges Kristna Handikappförbund,
SKrH, minns vi Ernst med stor tacksamhet.
Ernst blev tidigt medlem i SKrH (DHM) och 1967
invaldes Ernst i styrelsen.
Ett intensivt samarbete mellan Furuboda och DHM
ägde rum på 1960- och 70-talen med kurser och
läger, byggnationer och verksamhet på Furuboda.

Ernst har genom åren med stort intresse följt
arbete och utveckling i SKrH. När vi haft
möten och kurser förlagda till Furuboda har
besök av Ernst alltid stått på programmet.
Inger Svantesson, ordf i SKrH

Lena Nilsson och Matilda Andin hade genomgång
av ”En kyrka för alla” och sedan följde ett intressant samtal med frågor och svar och delande
av erfarenheter.

Tack

församlingar, medlemmar och övriga
för medlemsavgifter och gåvor,
som ni så troget sänder in till SKrH:s arbete.
Medlemsavgiften är
Kr 130:-. 100:- till riks och 30:- går till
länsavd./nätverk eller blir en gåva till SKrH
Pg. 57 92 14-8.
Har du inte skickat in din medlemsavgift
för 2010 så gör det omgående.

Deltagare i seminariet lyssnar intensivt till Lenas
och Matildas genomgång av En kyrka för alla vid
seminariet som samlade drygt 20 deltagare.
SKRs Arbetsgrupp deltog i seminariet och hade
också planerat in sammanträde. På dagordningen
fanns utvärdering av gruppens arbete och förslag
till riktlinjer för kommande arbete. SKR har samarbete med Föreningen Furuboda kring arbetet
med kyrka och funktionshinderfrågor. Under två
treårsperioder har arbetet pågått och en ny avtalsperiod skall det beslutas om.

Gruppen består av representanter från de olika
kyrkofamiljerna, från Furuboda och från SKrH.
Curt Karlsson är frikyrkornas representant i gruppen och Marianne Andreas är SKRs samordnare.
Några väl valda ord.
Den största gudstjänst vi kan göra, är en annan
människa väl.
Den största gärningen är att föra från mörker till
ljus en själ.
Du är Guds utsträckta hand på jorden,
just du kan säga de vänlig orden,
som gör någons börda lätt
och som ger ljus och lättnad på flera sätt
G-E

