Ett verkligt solskensläger
blev årets Lerkilsvecka. Region Väst av SKrH inbjöd
också i år till rekreationsläger 28 juli till 1 augusti, på
Västkustgården i Lerkil, Metodisternas sommargård på
Onsalahalvön. Lägret samlade ca 25 personer från olika
delar av landet. Dessutom var det några som besökte
lägret för en dag.
I ledningen för lägret fanns Ulla Johansson,
ordförande i Region Väst, och styrelseledamöterna
Bengt Svensson och Ing-Britt Andreasson.

Deltagarna vid Lerkilslägret samlade på trappan vid
Västkustgården

För god mat svarade Kerstin Sultan och Sonja
Johansson. Studierna leddes av pastor Arne Sydnes,
Kungsbacka. Med mycket sång och musik medverkade
Berit Wiberg, Bertil Hagby och Gerhard Alström.
Under dagarna fanns goda möjligheter till bad, vilket
många tog vara på, till olika aktiviteter som tipsrunda
och liknande. Utflykter gjordes med bland annat båttur
till Kungens fyr med beskådande av sälar. Ett besök på
Ringhals kärnkraftsverk fanns på programmet. En av
dagarna hölls gudstjänst i Vallda metodistkapell där
pastor Ragne Fransson, Göteborg, medverkade. Kapellet är Metodistkyrkans äldsta gudstjänstlokal som
finns i Sverige.

Nätverket Bartimaios

planerar Vintermöte i januari eller februari 2009
och ett arrangemang i slutet på sommaren 2009.

SKrHs styrelse

inbjuder till Förbundsmöte och idekonferens
lördag och söndag 6-7 juni 2009, på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping.

Plusgironumrettill
Sveriges Kristna Handikappförbund är
57 92 14-8
Medlemsavgift: Kr 130:- (100:- går till riks och
30:- till länsavd. eller nätverk)

Vill du
nå oss!
Du är alltid
välkommen!
Inger Svantesson (ordförande)
Loo Lommerhall 264, 466 92 Sollebrunn
0322-44 021, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@skrh.se
Rune Wirefeldt (vice ordförande)
Bondegatan 10, 570 30 Mariannelund
0496-105 33, 0706-92 24 54
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
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@yahoo.se
Eva Abrahamsson
Bondegatan 10, 573 40 Tranås
0140-141 37, 070-215 06 68
e-post: eva.abrahamsson@skutan.eu
Gunilla Hallberg
Ättersta, Rosenborg, 643 95 Vingåker
0151-303 61, 070-87 303 61, 0709-15 20 16
e-post: gunilla.hallberg@svenskakyrkan.se
Britt-Marie Karlsson
Bastugatan 35, 118 25 Stockholm
08-658 20 80, 0706-63 17 65
e-post: brittm@comhem.se
Gerd Nilsson
Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg, 054-54 81 56
070-565 21 72 e-post: sigfridn@spray.se

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, 070-215 06 68.
eva.abrahamsson@skutan.eu
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Maj-Britt Wirefeldt, Mariannelund, medverkade
vid lördagens morgonbön i samband med
förbundsmötet. Hon gav oss dessa tankar och löften.

Tankar inför dagen!
God morron!
God dag! Så hälsar vi varandra. En fin hälsning och
önskan till den vi möter.
Vad är då en GOD DAG?
Är det då vi räknar med att allt flyter på som vi planerat
och tänkt?
Men vad händer, om det oförutsedda händer …. när allt
blir kaos?
Är du som jag så kommer oron, frågorna och bekymren.
För en tid sedan fick vi Centrumkyrkans
församlingsblad. Där fanns en betraktelse av
Ulla-Britt och Göran. Göran är tidigare kollega till
Rune, så det kändes speciellt när vi läste.
De skriver:
”Inte anade vi att vårt liv skulle förändras så drastiskt
fredagen den 25 januari då Göran drabbades av en
hjärtinfarkt och hans hjärta blev skadat. På torsdagen
arbetade vi i vår skog i Djursdala och var så nöjda med
vårt arbete och planerade att fortsätta på fredagen. Men
det oförutsedda hände.
Vår mänskliga natur har frågor och vi oroas inför det
som ligger framför oss. Trots att en ICD-dosa är
inopererad till hjärtat har krafterna inte återvänt, som vi
hade hoppats. Då mötte oss orden i Matteus
evangelium, kapitel 6, verserna 25 till 34:
Jesus säger:
Gör er inga bekymmer. Därför säger jag er: Bekymra
er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att
sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och
kroppen mer än kläderna?

Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och
samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem.
Är inte ni värda mycket mer än de?
Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln
till sin livslängd.
Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens
liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.
Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var
klädd som en av dem.
Om nu Gud ger sådan kläder åt gräset på ängen, som i
dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han
då inte ha kläder åt er ni trossvaga?
Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi
äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss?
Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske
fader vet att ni behöver allt detta.
Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få
allt det andra också.
Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den
får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin
egen plåga.
Med de löftena
önskar jag Dig en
GOD DAG!
Maj-Britt Wirefeldt

Förbundets kongress –
förbundsmötet i Furuboda

Hurra för
hörstavar!

23 - 25 maj blev goda och innehållsrika dagar. Närmare 25-talet
medlemmar deltog i givande gemenskap med kvällssamlingar,
årsmöte, föredrag, andakter och gudstjänst.
Vår föredragshållare, läkaren, diakonen och direktorn
Rolf Nordblom, Uppsala, fångade oss alla med sin öppna och ödmjuka framtoning i sin medverkan. Utifrån
sitt ämne ”Hur ska vi tala om våra olikheter utan att bli
missförstådda?” talade Rolf och delgav oss lyssnare
sina funderingar. Rolfs utgångspunkt var också temat i
Arne Fritzsons bok ”Att tolka det tvetydiga”.
- Vi har svårigheter i vårt tänkande kring olikheter.
- Vemod är ett begrepp, tvemod ligger nära. Tvemod
står för att vi upplever två känslor samtidigt –
tvåtydning
- Olika ska vi vara men på olika sätt. Vi kommer från
olika miljöer och vi har olika upplevelser i olika
sammanhang vid olika tidpunkter.
Rolf fortsatte med exempel från sin erfarenhet i olika
sammanhang. Vi fick mycket att fundera på. Angelägenheten av att förstå varandra är viktig.
Lördagen inledds med morgonbön av Maj-Britt Wirefeldt och därefter blev det tid för årsmötet. Medlemmar
som representerade länsföreningarna SKrH-DHM Syd,
Region Väst av SKrH och DHM i Jönköpings län, samt
SKrHs styrelse och intresserade medlemmar deltog.
I inbjudan till förbundsmötet – kongressen hade tydligt framförts att alla intresserade medlemmar var välkomna. Årsmötet tog beslut om rösträtt för alla närvarande medlemmar.
Bengt Jarring, Perstorp, skötte ordförandeklubban
med skicklighet och Bengt Svensson, Alingsås, skrev
protokoll. God tid ägnades åt de föreslagna stadgarna
som antogs av årsmötet. Några paragrafer hade fått ny
formulering bland annat om medlemskapet. Nytt blev
att förbundet håller förbundsmöte med idékonferens
varje år. Styrelsens ledamöter fick förnyat förtroende.
Stadgarna beskrev att halva antalet ska väljas varje år
och då för en tid av två år.
Valresultatet blev följande: För två år valdes Ing-Britt

Rolf Nordblom,
direktor vid
Samariterhemmet i Uppsala.
…………………………………………

Andreasson, Eva Johansson, Gerd Nilsson och Rune
Wirefeldt. För ett år valdes Eva Abrahamsson, Sture
Gullberg, Gunilla Hallberg och Britt-Marie Karlsson.
Till ordförande för ett år valdes Inger Svantesson.
Årsmötet beslutade om framtidsfond, om handlingsplan och budget. Flera önskemål framkom kring
förbundets verksamhet och förslag gavs.

Otto Ringdahl blåser trumpet Göran Johnsson sjunger
och spelar gitarr

Min egen första erfarenhet av att man kan
höra dåligt i kyrkan var när jag i min
barndom träffade på en tant som satt med
något som såg ut som en telefonlur med
långt skaft. Lurarna hängde vid kyrkdörren. Hur ljudet överfördes från den som
talade till luren hade jag inte en aning om. Det ansågs
som en bedrift när en präst (alltid en man, ofta med
tordönsstämma) kunde höras i stora ekande kyrkorum.
Mikrofoner hade man inte sett, eller dom skulle i varje
fall för dessa elitpräster undvikas. Möjligen kunde
kvinnor behöva ”mikrofonförstärkning”. Den tiden är
för länge sedan förbi som tur är, åtminstone i de sammanhang som jag rör mig i.
Nu skall jag framföra en lovsång till hörlurarnas efterföljare, nämligen hörstaven. Jag arbetar som diakon i
V.Vingåkers församling. Vi har ljudanläggningar i kyrkorummet, begravningskapellet och i Kyrkans Hus, stora samlingssalen. Detta innefattar sändare som också
kan kopplas till t.ex. CD-skivor, samt slingor som också
fungerar direkt om man har hörapparat. Till dessa anläggningar har vi stationära och bärbara mikrofoner,
samt ”myggor” (som man kan fästa på kläderna eller
hänga på örat)

Fredagens och lördagens kvällssamlingar innehöll
livsberättelser, delande av erfarenheter och mycket sång
och musik. Edmund Graversen, Uddevalla, Bengt
Svensson, Alingsås och Ulla Johansson, Alingsås gav
personliga vittnesbörd.
På fredagskvällen medverkade Elisabet Hjalmerot,
Furuboda, med både historik och om hur kontakter och
gemenskaper fungerar idag. På lördagskvällen visade
Marie Hallqvist, Furuboda, ”Furubodafilmen” och berättade om skolans breda och viktiga arbete.
Under helgen fick vi
lyssna
till
Göran
Johnsson, Osby, som

Kyrkorummet.
Vi har en av Sveriges största landsortskyrkor. Länge
ansågs det omöjligt att hitta en ljudanläggning som
gjorde det möjligt att höra någonting överhuvudtaget i
vår kyrka. Detta gällde såväl normal- som svaghörande!
Kyrkorummet är i dag i stort sett detsamma, men hörsituationen är betydligt förbättrad. För oss vanliga normalhörande finns ganska många högtalare installerade.
Alla medverkande vid gudstjänster, konserter eller andra evenemang förses rutinmässigt med lämplig mikrofon. Till detta bidrar framförallt våra utomordentliga
kyrkvaktmästare. Det är också dom som sitter vid mixerbordet och ser till att rätt mikrofon är inkopplad.
Vid ingången till kyrkan står kyrkvärdarna och delar
ut hörstavarna. Vi har 5 hörstavar i kyrkan, 5 i församlingshemmet och 5 i gravkapellet. Vanliga söndagar kan
de 5 i kyrkan räcka, annars bär vi över från det ena hu-

T.v. Ernst och Ella Skoog,
Furuboda, Åke Granlund,
Perstorp, Edmund
Graversen, Uddevalla och
Lena Nilsson tänder ljus vid
förbönen.
T.h. Pastor Roland Ernebro,
Göteborg, predikade i
gudstjänsten

till eget gitarrackompanjemang sjöng flera sånger. Otto
Ringdahl, Osby, blåste trumpet till pianoackompanjemang av Ulla Johansson.
På söndagsförmiddagen firades gudstjänst tillsammans med Furuboda. Pastor Roland Ernebro, Göteborg,
predikade och Lena Nilsson, Furuboda, var gudstjänstledare. Vid förbönsstunden fanns det tillfälle att tända
ljus.

nästa sida

set till det andra. Det har varit en stor glädje att se
hur många äldre, som förut gett upp om att kunna
höra en text, en predikan eller förbönen, nu kunnat
höra och följa med i vad som sägs och sjungs. Även
personer med hörapparater använder stavarna. Jag
tror att det bl.a. beror på att det är lätt att ta fram
staven och lägga ifrån sig den efter hur man orkar
höra på! Ibland behöver man nog en liten tupplur!
Kyrkans Hus.
I stora salen i kyrkans hus har vi minnesstunder efter begravningar, flera varje vecka. Varje vecka har
vi trivselcafé, ofta förekommer stora kyrkkaffen,
församlingsaftnar, månadsmöten med frivilliga,
kyrkluncher, syföreningar mm.
Vid minnesstunderna står vår församlingsvärdinna i
dörren och hälsar välkommen när folk kommer och kan
då upplysa om att ljudanläggningen finns. Den står påkopplad, myggor, högtalare och hörstavar finns framme. Vid minnesstunder kan det ändå vara svårt att få
folk att använda mikrofonen.
När vi som är anställda i församlingen är ansvariga, är
det lättare att hålla rutiner att aldrig säga något utan
att försäkra sig om att alla hör. När vi har mindre
samlingar, t.ex. trivselcafé ligger myggan och stavarna
på bordet. Så fort någon i gruppen, som varierar mellan
10 – 20 personer runt borden, vill säga något som alla
skall höra, så åker myggan och stavarna fram.
Ljudanläggningar med bra högtalare och hörstavar är
alla hjälpmedel som bör finnas överallt där människor
vistas och samlas till möten av olika slag. Förutsatt att
den som vill förmedla något alltid använder någon form
av sändare, mikrofon, så är min erfarenhet att många
fler än man tror, kan vara delaktiga. Det fina med
hörstavar är att de också används av personer som inte
har hörapparat.
Vingåker i aug 2008
Gunilla Hallberg. Diakon V. Vingåkers församling


SKrHharnyadresstillHemsidan:
www.skrh.se
På hemsidan kan du hämta dokument om SKrH, bland
annat Informationsbroschyr, Stadgar, Protokoll från förbundsmötet och SKRs policydokument En kyrka för
alla. Du kan beställa nämnda material och broschyrer
från ordf. i SKrH.
Förbundsmötet framförde önskan om att medlemmar
erhåller en medlemsförteckning. Länsföreningarna har
tillhandahållit förteckningarna tidigare. Men vänd dig
till kassör eller ordförande så ordnas medlemsförteckning för den som önskar

Detta nummer av Nyhetsbrevet är nr. 3-2008.

Det nummer du fick i våras var ett dubbelnummer och
ses som nr 1 och 2 2008.

