Att tolka det tvetydiga
Tro, liv och funktionshinder.
Under tre har Furuboda arbetat med ett projekt kring
livsåskådning och funktionshinder, kallat TEO. Arne
Fritzson, pastor och socionom, har varit projektanställd.
Arne har genomfört en teoretisk studie i samband med
projektet som resulterat i boken Att tolka det tvetydiga
– Tro, liv och funktionshinder.
Arne skriver ”Tvetydigheten utgör utgångspunkten
för denna bok, som diskuterar sambandet mellan erfarenheter av liv med funktionshinder och tros- och
livsåskådningsfrågor. Syftet med boken är att väcka
intresse för frågorna och stimulera till vidare samtal”.
Arne lyfter fram vikten av att samtala. ”Vi behöver
sätta ord på erfarenheter av liv med funktionsnedsättningar, helt enkelt därför att det är erfarenheter
av mänskligt liv. Arne har gjort en djupgående studie
kring ämnesområden och låter på ett avvägt sätt läsaren
ta del av hans personliga erfarenheter.
Boken kommer att bli ett värdefullt material inför
fortsatt arbete med frågor kring Tro, liv och funktionshinder. Boken är utgiven av Uppsala Universitet,
religion och samhälle.

Såg du artikeln i Dagen?
I Tidningen Dagen, onsdagen 5 dec 2007 fanns en
artikel om SKrH. Dagens reporter Malin Bernt hade haft samtal med styrelseledamoten Gunilla
Hallberg. Du som har möjlighet att läsa Dagen,
hoppas du uppmärksammat den innehållsrika artikeln.

SKrH:s styrelse önskar

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR
med Guds frid!
2007 har snart nått sitt slut.
Tack församlingar, medlemmar och övriga
för alla medlemsavgifter och gåvor,
som ni så troget har sänt in till SKrH:s arbete.
Medlemsavgiften är Kr 130:100:- till riks och 30:- skickas vidare till
länsavd./nätverk
Pg. 57 92 14-8.
Tack för att Ni tänker på SKrH
när Ni skriver Ert testamente.
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I år
blir det ingen
riktig jul
Ibland hör man människor säga så eftersom det inte
har kommit någon snö eller att man saknar
någonting på julbordet. Men det kan också vara en
far eller mor eller kanske ett barn som inte längre
finns med när man samlas på julen och saknaden
känns extra stor. Men vad är det egentligen som
gör att julen blir en riktig jul? Avgörs det av vad vi
gör eller hur vi kan ordna och förbereda?
Tänk om julen bara kan bli riktig på grund av det
som hände en gång när Gud blev människa och
föddes i ett stall. Det skulle betyda i så fall att våra
ansträngningar och förberedelser, hur viktiga de än
är, ändå bara har en andrahandsbetydelse. Vi
kommer därför alla att fira en riktig jul oavsett
under vilka omständigheter vi gör det. Det hänger
varken på dig eller på mig om julen ska bli det den
är tänkt att vara, utan det har någon annan
garanterat en gång för alla.
Nu vill jag försöka undvika att hamna i det diket
där man nästan säger som så:
- Julen är inte bara trevlig med god mat och
julklappar, utan det handlar också om att Jesus
föddes.
Det är lätt att få det att låta som om allt det roliga
vi ser fram emot skulle stå i motsats till julens
egentliga budskap. Men jag tror det handlar om att

låta glädjen över barnet i krubban vara grunden för
all annan glädje. Jesus tar aldrig bort det goda och
positiva i livet, utan han vill dela glädjen och
värmen som vi känner när vi träffas till gemenskap
och fest.
Men han vill också vara med när julen inte blir den
glädjefyllda högtid som idealen säger att den ska
vara. Han delar lika gärna den jul som präglas av
sorg och saknad och ensamhet. Han vet nämligen
att julen betyder så väldigt olika saker för oss, men
han är lika mycket julens centrum när vi inte kan
eller orkar delta i glädjen och festen.
Genom århundraden har man gett den första
julnatten en glamourös inramning med vita änglar
och vacker sång. Men jag undrar verkligen om
Maria och Josef skulle känna igen sig i de
beskrivningarna av vad som hände den där natten.
Jag tror inte det fanns mycket av värme och ljus i
stallet. Jag kan tänka mig att det inte luktade så
gott där inne, det var kallt och Maria låg och vred
sig i plågor medan Josef säkert kände sig ganska
maktlös. Det var långt ifrån feststämning och
gemyt, och ändå är orden sanna som vi hör i den
mäktiga sången:
- O helga natt du frälsning åt oss gav.
Mitt i den mörka natten föds ett litet barn och hela
historien får en vändpunkt. Därför finns det också
hopp och en nytändning i
vårt mörker. Gud kan
tända hoppets låga, det vet
vi eftersom han gjort det
så många gånger förr.
God Jul och Gott Nytt År
önskar
Roland Ernebro

Pastor

Stadgeförslag
för
SKrH
Vid idékonferensen i Jönköping i augusti 2007
presenterades ett förslag till ändringar SKrH:s
stadgar. Den största ändringen jämfört med de
stadgar som nu gäller är lydelsen av målparagrafen.
§ 2. Förbundets mål och syfte.
Första meningen: SKrH är en ekumenisk sammanslutning av föreningar, församlingar, nätverk
och enskilda, som arbetar utifrån kristen människosyn och ett miljörelaterat handikappbegrepp.
SKrH vill
x göra församlingar och samfund medvetna om att
människor med funktionsnedsättning är en naturlig del av den kristna gemenskapen
x genom exempel på praktisk verksamhet möjliggöra denna gemenskap
x synliggöra FN:s standardregler om jämlikhet och
delaktighet för människor med funktionsnedsättning, särskilt regel 12 om människors rätt
till religion.
(tidigare finns en mening om att SKrH skall bedriva
diakonal verksamhet. Detta klingar i dagens Sverige
som om vi skulle betrakta personer med funktionsnedsättningar som objekt, ”vi gör något för dom
handikappade”. Det beror förstås på vilket diakonibegrepp man håller sig med, men ord är viktiga, om det
finns risk för missuppfattning så bör man ändra ordalydelser. Vi föreslår alltså att meningen om diakonal
verksamhet tas bort. Den uppmärksamme kan notera ett
detta redan skett i vår broschyr.)

Övriga ändringar är ganska små och inte så genomgripande.
§3. Medlemskap.
Medlemskap i förbundet kan erhållas av… tidigare
finns ordalydelser om regionala och lokala DHMföreningar samt andra handikapporganisationer. Vi
föreslår att det bara står föreningar (DHM är ju
föreningar) och lägger till församlingar, nätverk
och enskilda som delar förbundets målsättning.
Detta öppnar upp för nya grupper med samma

Gunilla Hallberg är
en av dem som arbetat med stadgeförslaget.

målsättning som
de gamla DHMföreningarna
Vi föreslår också att ordet kongressen byts ut
mot förbundsmötet. Ordet kongress känns för
närvarande i största laget.
Alla lokala och regionala föreningar skall få det
fullständiga nya förslaget i början av året för att
kunna ta ställning på kongressen (som det
fortfarande heter) i sommar. Sture Gullberg och
undertecknad arbetade med den första ändringen i
somras. Min egen kommentar nu till nyhetsbrevet
är att detta är förbundets stadgar. Lokala föreningar
och grupper behöver inte ändra på ordalydelser och
petitesser så länge grundsyftet är detsamma som
förbundets. Lokalt kan och skall man naturligtvis
lägga vikten på den kristna gemenskapen, det är ju
det som är ”exempel på praktisk verksamhet.”
Detta ser vi när nätverket Bartimaios ordnar läger
och möten, och det är det som de flesta av er
sysslar med. Goda exempel säger mer än ord och
skrivelser. Gräsrötternas kraft är större än vi tror.
Vingåker i adventstid 2007
Gunilla Hallberg

SKrH håller Kongress
Fredag – Söndag den 23 - 25 maj 2008
på Furuboda
Samling och kvällsmål ca kl. 17.00 på fredag
Avslutning med gudstjänst och lunch på söndag.
Kongress håller vi vartannat år och 2008 är det dags.
Kongress betyder program och årsmöte samt
gemenskap och andakter.
Planera in för deltagande.
Dagarna är öppna för alla och inbjudan till Furuboda
går till alla som önskar vara med.
På föredragningslistan för kongressen/årsmötet finns
förslag till ny text i stadgarna. Gunilla Hallberg
har skrivit sammandrag kring det som styrelsen
föreslår ska ändras. Läns- och lokalavdelningar samt
övriga kommer att få stadgeförslag tillsänt för
remissyttrande.

Nätverket Bartimaios inbjuder till

Taizé-helg
– försoning, solidaritet, rättvisa och
jämlikhet

Anders
drömmer
om att bli
kollektör
Härom veckan träffade jag Anders. Han tycker det är
toppen att vara med i samlingar och gudstjänster i Loo
Missionskyrka. Anders har många drömmar inför
framtiden. Han vill bli kollektör i kyrkan. Pappa Daniel
har ofta den funktionen i gudstjänsterna och Anders
drömmer om att själv få bli kollektör en dag. Storebror
Emanuel går i konfaläsning och om några år är det
Anders tur. Nu längtar Anders efter jul med alla härliga
upplevelser i kyrkan och hemma i familjen.
Inger Svantesson
Bilden:

Anders Andersson, Loo, har drömmar inför framtiden

Till
Minne
Två medlemmar i Region Väst har flyttat till det
himmelska hemmet.
Alice Andersson, Vårgårda, född den 28 juni 1921 avled den 18 november 2007. Begravningsgudstjänst ägde
rum i Vårgårda Missionskyrka den 15 dec.
Gunnar Sernestrand, Loo Alingsås, född den 29 maj
1942 avled den 9 oktober 2007. Begravningsgudstjänst
ägde rum i Långareds kyrka den 30 okt.
Här några minnesord
En av våra äldre medlemmar Alice Andersson har
blivit "Befordrad till härligheten". Hon har fått betyda
mycket i vårt arbete. Tidigare när hennes make pastor
Karl-Erik Andersson var ordförande i Älvsborgs DHMs
avdelning anordnade de midsommarfirande på DHM
gården Mellbyro i Gränna. Där kom Alices musikaliska
begåvning till glädje för många. Hon spelade både
piano och dragspel. Alice har också tjänat i Region Väst
SKrH vid våra läger, resor och träffar. Vi tackar Gud
för Alice och återseendet står kvar.
Ulla Johansson
ordf. i Region Väst
Gunnar Sernestrand var tidigt verksam i DHM/SKrH.
Redan på 1960-talet var han med i arbete och gemenskap och deltog i många arrangemang. Gunnar var ivrig
och verkade för att föreningen skulle bli känd och växa

1- 3 februari 2008
Dalheimers hus i Göteborg
Medverkan av Maria Norberg,
diakon och präststudent från Göteborg.
Taizé är temat för denna vinterns samling. Under helgen kommer vi att samtala kring försoning, solidaritet,
rättvisa och jämlikhet – centrala begrepp i Taizé. Vi
sjunger sånger och ber böner från den kristna
kommuniteten Taizé i Frankrike. Läs gärna mer på
www.taize.fr. Maria Norberg som leder helgen är med i
Nätverket Bartimaios.
Vi bor på Dalheimers hus i Göteborg. Där samlas vi
på fredag förmiddag med introduktion. På lördag är vi
hela dagen i Majornas Missionskyrka, ca 700 meter från
hotellet. Lördagsmiddagen äter vi ute på stan, i närheten
av Dalheimers hus. På söndag firar vi gudstjänst någonstans i närheten av hotellet. Platsen är inte bestämd
ännu. Du som behöver åka färdtjänst och inte bor i Göteborg, tänk på att ta med dig biljetter för färdtjänst i annan kommun.
Tid och plats: Samling och middag klockan 18.00 på
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12. Avslutning efter
gudstjänst på söndagen, cirka klockan 12.00. Efter
gudstjänsten skiljs vi åt.
Priser: För medlemmar: 745 kr. i enkelrum och 660 kr.
för del i dubbelrum. För icke medlemmar samt assistenter: 995 kr. i enkelrum och 910 kr. för del i dubbelrum. Utöver detta tillkommer kostnad för en middag
som vi äter ute. Bor du i Göteborg och föredrar att sova
i egen säng är avgiften 300 kr. plus en middag. Om du
önskar dubbelrum men det inte finns någon du kan dela
med, får du betala enkelrumspris.
Frågor: Nätverket Bartimaios ledningsgrupp:
Eva Abrahamsson, tel 0140-141 37,
Eva Johansson, tel 013-15 40 17,
Karin Fritzson, tel 08-80 81 89 eller
Erika Wermeling, tel 08-658 52 44.

Varmt välkommen!
i medlemsantal. Gunnar var med och tog initiativ till att
länsavdelningen i Älvsborg bildades. Kursgården Furuboda hade stor plats hos Gunnar och han hade förmånen
att gå olika kurser. Gunnar tyckte om att spela tamburin
och gjorde det med stor glädje i sångkören Korsdraget.
Vi minns med tacksamhet Gunnar. Länge ska upplevelser och erfarenheter dröja kvar och inte minst den
glädje och det ljus som fanns i hans ögon och ansikte
när vi möttes. Nu spelar och sjunger Gunnar och delar
av sin glädje i sitt himmelska hem.
Inger Svantesson

