Från
Region Väst av SKrH

Välkommen
att ta kontakt!

Sveriges Kristna Handikappförbund

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

Hand i hand

Nr. 1 – 2012

Rune Wirefeldt (vice ordförande) Bondegatan 10,
570 30 Mariannelund 0496-105 33, 0706-92 24 54
e-post: wirefeldt.rune@mail.eksjo.com

Vid gudstjänsten i Loo Missionskyrka härom
söndagen var det Anders´ serveringsgrupp som
skötte om kyrkkaffet.
Anders hade fullt upp. Hans uppgift var bland
annat att sköta diskmaskinen. Det var mycket
disk efter ca 100 deltagare som fikat. Anders är i
det närmaste klar med diskningen när fotografen
var framme.

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
2

Gunilla Hallberg (sekreterare.) Benestad 104,
273 91 Tomelilla 070-87 303 61, 0417-51 13 44
e-post: gunilla.hallberg@tele2.se,
Gerd Karlsson Fridhemsgatan 18 B 3 tr, 442 33 Kungälv,
0303-211203, 070-5317493, e-post: gerdbek@yahoo.se
Sigfrid Nilsson Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg,
054-54 81 56 070-565 21 72, e-post: sigfridn@spray.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 Magister Löfsvägen 8, 681 35 Kristinehamn
0550-29293, 073 378 76 05
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

Bartimaios
Reg Väst av SKrH
håller ÅRSMÖTE den 28 april 2012 kl 11.00
i Svenska Kyrkans Församlingshem, Jörlanda.
Reg Väst av SKrH inbjuder till
BUSSUTFÄRD onsdagen den 23 maj.
Resan går mot Småland. Bussresa, lunch och
kaffe ingår i priset som är satt till Kr 290:Anmälan sker till Ing-Britt Andreasson
0322 44180 senast den 17 maj.

Lundbyvägen 12, 544 31 HJO

Eva Ernebro, se adress ovan

Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp kring
funktionshinderfrågor och Föreningen Furuboda
inbjuder till
Kurs och konferens den 13-15 juni 2012
på Furuboda.
Tema: Bemöta eller mötas.
Kontakta Lena Nilsson, Furuboda, för mer
information. Tfn. 044-781 46 28.

Tryckt av

Välkomna till
Hjo Folkhögskola

Hagalundsvägen 36 • 653 44 Karlstad
054-15 29 00 • 0701-77 29 00 • www.spartryck.se

Lördag den 2 juni 2012
Årsmöte och Idédag med SKrH

Årsmöte och Idédag med SKrH

Utdrag ur boken

När jag är svag
av Olivér Joób

13.00

Ankomst, Lunch

14.30

Årsmöte med SKrH

16.00

Fika

16.30

Idésamling Tema
”När jag är svag”

…..
När bristerna får utrymme blir mötena hela. När
svagheten har en naturlig plats i gemenskapen,
vid sidan av styrkorna, då bejakas hela
verkligheten. Då lever vi inte med falska ideal.
Det betyder både att var och en har möjlighet att
visa svaga sidor, men också att gemenskapen är
generös mot olika typer av människor, att även
uppenbart svaga och misslyckade personer kan
få plats. …………..

Offentlig samling med under
ledning av Olivér Joób
Sång och musik av elever
från musiklinjen.
18.00

I en kristen församling kan man förvänta sig att
möta denna gemenskap. Paulus använder bilden
av kroppen för att beskriva hur det ska fungera.
Församlingen är Kristi kropp och de enskilda
medlemmarna är delar av kroppen. Sidan 125

Avslutning
Därefter Kvällsgemenskap
(Möjlighet att bo över på
Folkhögskolan finns)

Anmälan om deltagande i årsmötet och
eventuellt boende på Folkhögskolan görs till
SKrH ordf. Inger Svantesson.
SKrH står för kostnaderna, utom resekostnaderna
som var och en står för. Önskas vägbeskrivning
till folkhögskolan kontakta ordf. Inger S.

Som Paulus betonar så behöver det svaga inte
bara tolereras eller accepteras. De allra svagaste
är nödvändiga. Gud sätter en speciell ära i att de
ringa delarna är med. De svagaste är
”kärlekskatalysatorer”. De påminner nämligen
ständigt om behovet att se på varandra med
medkänsla och bemöta varandra med omsorg.
……..
När det svaga bejakas och tas emot i
församlingen, så berikas gemenskapen på ett
djupare plan. Sidan 127
………

Olivér Joób,
författare och skolpräst
Att stå med fötterna på jorden, och ändock lyftas
av sol och himlaljus…

Lördagens idésamling
arrangeras tillsammans med
Ekumeniska Rådet i Hjo.
Alla intresserade är välkomna att delta!

……

Medlemmar i SKrH, dess läns- och
lokalavdelningar och nätverk
kallas till

ÅRSMÖTE
med
Sveriges Kristna
Handikappförbund

Att se all jordens våld och hungersnöd mitt i
vitsippsblommen…
Att leva i sången och den stora glädjen mitt i
ishavsvinden…
Att vilja förändra och göra mörkret till ljus …
Så borde varje människa leva
Gertrud-Elisabeth

Lördagen den 2 juni 2012 kl. 14.30
i Hjo Folkhögskola
Styrelsen tillönskar er alla

en glad och god påsktid
som följs av
vår- och sommartid!
Gläds åt natur och skapelse och allt det sköna
som Skaparen vill ge!
Ta del av det ljus och den kärlek
som kommer
genom tro och förtröstan på Frälsaren!
Hämta kraft genom Anden som vill förnya,
liksom naturen förnyas och hämtar kraften
genom Anden!

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och planering
inför kommande år.
Handlingar inför årsmötet sänds till läns- och
lokalavdelningarna och nätverk
samt till anmälda deltagare. Medlemmar som
önskar kan få årsmöteshandlingarna sig tillsända.
Kontakta ordföranden!

Det finns så mycket som är skört här i livet,
Så mycket, som ingenstans med ord står skrivet.

Men som måste lyftas upp i solen
Med kärleksfulla händer innan dag till natt sig
vänder

Med detta Nyhetsbrev sänds en
inbetalningstalong och ett brev med
uppmaning att betala medlemsavgift.

Gertrud-Elisabeth

