Nätverket Bartimaios och SKrH
inbjuder till

Samtals- och
idékonferens

Sveriges Kristna Handikappförbund

Du är alltid välkommen!

9 – 12 augusti 2007
på Södra
Vätterbygdens Folkhögskola,
Jönköping

Att få ge – Att få ta emot
Torsdag kl.17.00 Bartimaios-deltagarna samlas
Fredag Bartimaiosdag
Lördag Bartimaios och SKrH tillsammans
kl. 10.00 Samling
Söndag Bartimaios och SKrH
kl. 13.30 Gudstjänst och avslutning
Ytterligare informationer kommer i nästa nummer.
Boka in dessa dagar i din planering!

SKrH Kongress 2008
23-25 maj på Furuboda
A.Frostensson:

Kristus lever. Där han går
Blommar evighetens vår,
jublande förnimmer vi:
Undrens tid är ej förbi.

Inger Svantesson (ordförande)
Lillhemsv 1 A, 931 35 Skellefteå
0910-139 15, 0910-77 90 68, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@missionskyrkan.se

Det var en man som inte kunde se.
Han hade hört att under kunde ske.
När Jesus genom trakten brukat vandra,
Man då berättat, att Han botat andra.
Men mannen tyckte väntan blev så lång
Då hände sej att Jesus kom en gång
Och genast sej mot mannen vänder,
Så mitt på honom lägger sina händer
Nu Jesus frågar om han ser nånting,
Jo, han ser människor, som går omkring.
Då Jesus honom ger en ny behandling,
Han sen upplever fullständig förvandling
Mark 8:22-26
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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
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

Livet segrade…
Våren är på gång!
Den hårda kalla jorden förvandlas snart till grönskande fält.
De slumrande knopparna på träden brister inom kort i ett underbart lövverk.
Det dröjer inte länge förrän sipporna klär marken i vitt och blått.
Livet segrar än en gång i Norden…

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, 054-548156
e-post: sigfridn@spray.se

Blindhet

RIO

Vill du
nå oss?

---------------------------------------------

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

I denna vackra tid får vi också
påminna oss om att

Jesus Kristus är
uppstånden!
Livet segrade – Jesus lever!
”Gravens mörker har försvunnit,
livets sol har nu upprunnit”

Stugmötes-idén
har tagits upp
i Småland
Vi vill ge några glimtar från vårt arbete i DHM
Jönköpings län. Under hösten kom tanken att ta upp och
prova den gamla stugmötesidén. I november var vi
inbjudna till Alli och Kurt i byn Rösås, mellan
Ramkvilla och Vetlanda. Dom bor i ett rödmålat hus
och vi möttes av den sköna atmosfären som finns i så
många gamla gårdar på landsbygden. Utanför var det
mörkt och ruggigt men inne varmt och välkomnande.
Rune Gustafsson berättade om stugmöten från sitt
barndomshem. Han delade Gudsordet med oss och vi
sjöng. Det ingick förstås kaffe och gemytligt samtal.
I december deltog vi i adventsgudstjänsten i Missionskyrkan, Sävsjö. I Vetlanda församlingshem samlades vi till ”Grötfest” i januari månad i år. Det var gröt
och skinksmörgås, kaffe och pepparkaka, underhållning av några sångare från trakten, prat och gemyt och
andakt. Medlemmar från DHR och synskadade var
inbjudna. En trevlig eftermiddag.
I februari fortsatte vi med stugmöte. Den här gången
var det Rut och jag som fick glädjen att hälsa våra
vänner välkomna till vårt hem. Sjukdom gjorde att vi
saknade flera av dom vi väntat, men med några grannar
var vi närmare 20-talet. Jag berättade minnen av min
morfar, som ofta sjöng och hade en stilla gudsförtröstan, minnen av de gamla härliga sångerna som
fanns med vid de stugmöten jag minns. Jag minns att
det var varmt, både fysiskt och andligt men också ofta
trångt. Rune Gustafsson påminde oss om Guds kärlek
med utgång från Joh. 3:16 och vi sjöng många av de
gamla fina sångerna.
I början av mars samlades vi till årsmöte i Missionskyrkan, Sävsjö. Val och förhandlingar skedde
i smidigt samförstånd.
AnnaMagdalena, som
nu är mammaledig, kom med
make och lille
Gustav. För många av oss ett kärt
besök.

Övre bilden:
Gertrud och
Rune Gustafsson.
Nedre bilden:
Maj-Britt och
Rune Wirefeldt.

Ett trettiotal medlemmar deltog i årsmötet som inleddes med lunch. Rune Gustafsson, Sävsjö, höll minnesord över under året avlidna medlemmar och sjöng
tillsammans med fru Gertrud ”I de saligas land”.
Verksamhetsberättelsen visade ett år med många aktiviteter som möten, utflykter och kyrksöndagar samt besök. Vid höstens upptaktsmöte berättade missionär Birgitta Wirefeldt om missionsuppdrag och visade bilder
från missionsfältet.
I styrelsen ingår Rune Wirefeldt, ordf., Maj-Britt Wirefeldt, Rune Gustafsson, Sol-Britt Karlsson, Gertrud
Gustafsson, Natanael Andersson och Birgitta Johansson
med suppleanterna Alli Pettersson och Sven-Olof Gustafson.
Föreningens konsulent, Anna-Magdalena Junge, har
tjänstgjort under större delen av året. Hon är mammaledig från den 27 november -06.
Gemenskap vid kaffeborden samt en andakt avslutade
årsmötet. Som det uttrycktes i samband med avslutningen: Vi går med Guds välsignelse och hjälp vidare
under år 2007.

Maj-Britt Wirefeldt och Rune Gustafsson

Gudstjänst i Jörlanda kyrka
med tacksägelse
och avslutning
Region Väst av SKrH har
under 2006 avvecklat DHMgården i Jörlanda och sålt den
till Jörlanda Kommun.
Flera medlemmar och
vänner i SKrH och DHM har
genom året besökt gården
och bär med sig fina och innehållsrika upplevelser från
gemenskapsdagar, arrangemang och helgfirande.
En tacksägelsegudstjänst hölls i Jörlanda kyrka den
12 nov 2006 med anledning av att gårdens verksamhet
har upphört. Flera hade mött upp till denna gudstjänst
som innehöll mycket sång och musik.
Kyrkoherde Anders Hjalmarsson hälsade välkommen
och Ulla Johansson höll ett anförande. Ulla uttryckte att
det är med vemod som Region Väst av SKrH lämnar
arbetet på DHM-gården. Men samtidigt finns det tacksamhet med tanke på att så många fått uppleva
rehabilitering och glädje genom gårdens arbete och
funktion, inte minst genom Lilian och Folke Perssons
insatser.
Vid gudstjänsten medverkade musikgruppen Glädjeskaparna från Västra Frölunda med sång och musik.
Kyrkoherde Anders Hjalmarsson höll avslutande andakt. Efteråt hölls samkväm i Församlingshemmet där
ytterligare sång och tal förekom.
Ulla Johansson

Bartimaios
funderade
kring
Frälsarkransen
Första helgen i februari träffades nätverket Bartimaios i
Göteborg. Temat denna gång var Frälsarkransen, radbandet som skapats av Martin Lönnebo.
Fredagskvällen ägnade vi åt introduktion och presentation. Som ofta då vi samlas blandas glada återseenden med nya bekantskaper. Denna gång var vi 18
personer (förutom ett antal assistenter). Så många har vi
aldrig varit! Vi som hade lite längre att åka bodde på
Dalheimers hus medan göteborgarna sent på fredag
kväll hittade hem till egna sängar.
Lördagen ägnade vi åt meditation och samtal kring
några av frälsarkransens pärlor. Håkan Högberg ledde
våra samtal och vi valde att fokusera på jagpärlan,
ökenpärlan och de två kärlekspärlorna. Samtalet
handlade om självbild och längtan. Är öknen en plats,
ett tillstånd vi väljer eller något som drabbar oss? Alla
behöver få kärlek men vi har också behov att ge ut
kärlek. Hur påverkas detta av att man lever med ett
funktionshinder? Vi konstaterade att en lördag går fort,
man hinner inte tala om allt man vill. Vi talade om
kommande träffar och välkomnade Eva Abrahamsson i
ledningsgruppen för nätverket.
På lördagskvällen gick vi tillsammans till restaurangen ”Karl Johan kök och bar” i Majorna. Där njöt vi
av god mat och mycket bra bemötande. Mätta och glada
gick vi sedan till Majornas Missionskyrka där vi avslutade en lång och innehållsrik dag med en nattvardsandakt.
Innan vi skildes åt på söndagen firade vi gudstjänst
tillsammans med missionsförsamlingen i Majorna. Vi
gläds åt att vi blir fler och fler och ser fram mot nästa
gång vi träffas.
Karin Fritzson

Hur blir vi fler undrar
SKrH-DHM Syd?
Föreningen håller sitt årsmöte den 25 mars. Vi börjar
med att delta i gudstjänsten i Lutherska Missionshuset i
Hässleholm. Därefter kommer vi att ha vårt årsmöte.
Övriga aktiviteter som har planerats är att den 6 maj
ordna en utfärd i de då förhoppningsvis nyutslagna ljusgröna skånska bokskogarna.
Vi har under många år haft ett möte i månadsskiftet
augusti – september i en dövförenings lokal strax utanför Hässleholm. Vi har bjudit in någon intressant gäst
för att berätta eller kåsera. Senast berättade Leif Waldemarsson, Kristianstad om sin handikappade dotter
med titeln ”Att vara Lydias pappa”.
Programmet för i år är ännu inte bestämt. Även våra
vänner i dövföreningen bjuds in till denna träff. Vi har
även diskuterat om att eventuellt ordna någon form av
stugmöte under året.
Vi konstaterar ofta att deltagarantalet vid olika sammankomster är lågt och vi tar tacksamt emot förslag
från andra håll om hur vi skulle kunna medverka till att
bli fler.
Bengt Jarring

Deltagare vid Lerkilsdagarna 2006

Gemenskapsdagar
måndag 30 juli – fredag 3 augusti 2007
Västkustengården Lerkil, Onsalahalvön
Gemenskapsdagar
med bibelstudier, bad, utflykter mm.
Du kan vara med en dag eller flera dagar.
I år får vi medverkan av
metodistpastor Ragne Fransson, Göteborg,
kyrkoherde Anders Hjalmarsson, Jörlanda,
och Berit Viberg m fl.
Välkommen med anmälan till
Ing-Britt Andreasson tel 0322-44180

Karin Fritzon och Eje Hultström i samtal vid SkrH-s
kongress 2006.

