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2011:e gången
”Så nu ligger jag här igen i en krubba på halm,
bland lamm och kor.
Där sitter Maria, overkligt pigg och vacker för
att bara sedan några timmar fött, ensam i ett stall,
en son. Där sitter Josef och ler fast han vet inte
varför, det har väl blivit en gammal vana.
Snart kommer herdarna, om de inte har tröttnat
i år. Efter dem kommer de vise männen med olika gåvor.

glädje, alla julsånger ni kan, om ni på något sätt
försöker göra världen lite bättre under året som
kommer och om Ni tar vara på all kärlek som
finns för Er, då lovar jag att snällt och vackert
ligga i min krubba och se på Maria och Josef.
Och överenskommelsen räknar jag med att ni går
med på.”
GOD JUL önskar GUD
Författare Eva Ernebro

Det känns att det här är gammalt och omodernt,
passar detta dagens människor?
Det finns många vackra sånger som kända artister tävlar om att sjunga.
Mina vackra gåvor har blivit en stor industri
med tomtar, Kalle Anka, klappar, julgran mat, i
överflöd!
Ja, det är inte jag som måste låna pengar i januari för barnen var TVUNGNA att ha den senaste
leksaken.
Så har ni, i den rika världen, inte lärt eller inte
vill lära er, att det finns fattiga i världen som ni
måste hjälpa. Jag sa ju det till Er redan när jag
var hos Er för 2011 år sedan, men det var ingen
som lyssnade då, och varför lyssnar inte någon
nu.
Men mina kära! Kan vi inte göra en överenskommelse?
Om ni tänker på hur och varför ni firar jul, om
ni ler mot alla ni möter på gatan hela julen, om ni
stänger av TVn och lyssnar på någon som vill
berätta något, om ni sjunger falskt, men med

”Ordet blev människa och bodde bland oss”
Joh. 1:14

Ängeln sa: ”Jag bär bud till er om en stor
glädje, en glädje för hela folket. Idag har en
Frälsare är född åt er”
Luk. 2:10

”Gud vare tack för hans oerhörda gåva”
2 Kor. 9:15

Änglarna sjöng: ”Ära åt Gud och
på jorden fred”
Luk. 2:14
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Idé-dag i Hjo Folkhögskola
lördagen den 2 juni 2012

”När jag är svag”
”Vad skall jag göra med min svaghet?
Hur kan jag bemöta andras svaghet?
Hur kan vi hantera vår maktlöshet,
vår sårbarhet, våra tillkortakommanden?”

Medverkan av
Olivér Joób,
författare till boken När jag är svag.
och Hjo Ekumeniska Råd.

Oliver Joób bor med sin familj i Hjo och arbetar som
präst vid Hjo folkhögskola. Hans berättarperspektiv är,
förutom den teologiska utbildningen och arbetet som
skolpräst, präglat av uppväxten i tre olika länder och
den progressiva muskelsjukdom som han bär på.

Boken När jag är svag ger många tankar och är personliga berättelser blandat med bibliska berättelser och
bibelord. Det är inte en bok enbart om handikapp eller
funktionsnedsättningar, men den handlar om vår
attityd till svaghet, vår egen och andras och det är ”En
angelägen bok!”

Välkommen till
Idédagen arrangeras i samarbete med Hjo
ekumeniska Råd

AROSAK
Eva Ernebro, författare, och Sofia Larsson,
illustrationer, har gett
ut en bok som heter
Arosak. Förlaget är
LEO och boken är
tryckt på Majornas
grafiska
Göteborg,
2011.
En bilderbok som handlar om Arosak som är en
liten nalle som har ett litet tillverkningsfel, men som
är älskad av Cecilia. Arosak bor hemma hos Lisa,
som är moster till Cecilia. Lisa är inte som alla andra
mostrar för Lisa har en funktionsnedsättning. Cecilia
älskar sin moster Lisa. En dag följer Lisa Cecilia till
SKrHs styrelse tackar för det gångna året
och tillönskar Er alla en välsignad Helg
med önskan om Guds rika välsignelse.

SKrHs Förbundsmöte – Årsmöte
som hålls samma dag lördagen den 2 juni 2012
Hjo Folkhögskola

förskolan. Hennes kompisar tycker Lisa är konstig.
Arosak, som betyder nalle på persiska, har en liten
egenhet som inte vanliga nallar har, han kan prata.
Det är väldigt bra för då kan han hjälpa till när ingen
hör vad Lisa säger.
Eva bor i Göteborg men kommer från Linköping.
Eva har en funktionsnedsättning sedan födelsen, det
beror på att hon fick navelsträngen runt halsen. Då
fick Eva syrebrist i lilla hjärnan. Under hela sin
skolgång gick Eva integrerad i en klass. Vid femton
års ålder började Evas intresse för handikappfrågor
och skrivande. Eva började engagera sig i handikappföreningar. För fyra års sedan blev Eva moster och då
föddes idén om nallebjörnen Arosak.
Sofia bor i Göteborg men är född och uppvuxen i
Gislaved. Sofia är förskollärare och arbetar på en
förskola i Göteborg. Där ser hon behovet av litteratur
till små barn som förklarar krångliga saker, t ex
funktionsnedsättningar. Några av barnen har
funktionsnedsättningar som Eva. Sofia har ritat sen
hon var liten och älskar barnböcker. Sofia har gjort
illustrationer till Evas berättelse.
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