En kyrka för alla
Idékonferens och förbundsmöte med SKrH
Lördag och Söndag 6 – 7 juni 2009
Södra Vätterbygdens Folkhögskola, SVF, Jönköping
Program
Lördag 6 juni
11.00
12.30
14.30
15.00
17.00
19.00

Ankomst, Samling och lunch
En kyrka för alla Seminariepass 1
Eftermiddagsfika
En kyrka för alla Seminariepass 2
Kvällsmat
Kvällssamling med reflexion,
inspiration, samtal, frågor m m. Andakt,
Fika

Söndag 7 juni
8.00
Frukost
10.00
Förbundsmöte, Årsmötesförhandlingar
Förmiddagsfika
12.00
Gudstjänst
13.00
Lunch
Hemfärd
SKrH Region Väst
inbjuder till

Sånggudstjänst i Pingstkyrkan, Mölndal
söndagen den 15 mars 2009 kl 18.00.
Medverkan av KORSDRAGET – 60 tal sångare och
musiker med ledarna Margareta Herngren
och Britt-Marie Svensson

GOD JUL
och
GOTT NYTT ÅR
önskar
SKrH-s styrelse
2008 har snart nått sitt slut.

Vill du
nå oss!
Du är alltid
välkommen!

Hand i hand

Nr. 4 – 2008

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,
me19130@tele2.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

Medlemsavgiften är Kr 130:100:- till riks och 30:- skickas vidare till
länsavd./nätverk
Pg. 57 92 14-8.

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

Tack för att Ni tänker på SKrH
när Ni skriver Ert testamente.

Eva Abrahamsson,
Bondegatan 10, 573 40 Tranås 0140-141 37, 070-215 06 68.
eva.abrahamsson@skutan.eu

Tack församlingar, medlemmar och övriga
för alla medlemsavgifter och gåvor,
som ni så troget har sänt in till SKrH:s arbete.

Sveriges Kristna Handikappförbund

Se där en stjärna ljus och klar!
Den rör sig. Vart är den på väg?
Kom med, vi följer efter den!
Vi klättrar uppför bergets kant.
Den stannar vid ett litet stall. Vi tittar in.
Där sover ju ett litet barn. Vi får va´ tysta alla.
Där inne finns Maria och Josef står bredvid
och barnet, det är Jesus.
Som kom till oss från Gud.
Gud gav en fin present till oss, till dig och mig.
Ja, för han gav oss Jesus!
Ett barn – en bror – en vän.

Ur Verbums
programbok ”Brinn klara låga”

Att berätta julevangeliet tillsammans med barn är
en fin erfarenhet som jag varit med om många
gånger. Att se barnens engagemang och deras
lyssnande till julhändelserna ger djup glädje.
Verserna ovan är
barnvänlig ramsa som
kan läsas och göras små
rörelser till.
Julberättelserna lyssnar vi
gärna till, antingen vi är
barn, unga eller vuxna.
Jul efter jul lyssnar och
läser vi och vi förtröttas
inte att ta del av de
viktiga och centrala
berättelserna.
I evangelierna finns berättelserna. Evangelisten
Lukas skriver detaljerat och utförligt kring vissa
delar. Ängelns besök hos Maria. Marias besök hos
Elisabet, där Elisabet fylld av Helig Ande välsignar
Maria. Och så följer Marias lovsång. Luk. 1:26-56
Så kan vi läsa om Josefs och Marias färd till
Betlehem, om Jesu födelse, om herdarna, om

änglabudskapet och änglasången. Luk. 2:1-21
Matteus berättar kortfattat om Jesu födelse, sen
följer beskrivning om änglabesöket som Josef fick.
I Matteus evangelium kan vi läsa om stjärnan, som
de österländska stjärntydarna upptäckte, hur de
följde stjärnan och till slut kom fram till huset där
barnet fanns. Matt. 1:18-2:12
Markus har inte tagit med någon beskrivning om
hur Jesus föddes, utan skriver helt kort ”Här börjar
glädjebudet om Jesus Kristus Guds son”. Mark. 1:1
Johannes berättar på ett annat sätt än Lukas och
Matteus. De innersta och de djupaste händelserna
som benämns Ordet blev människa, är Johannes
väg att berätta om hur Jesus kom in i världen. Han
beskriver själva hemligheten och har som
utgångspunkt ”I begynnelsen fanns Ordet… som
var liv .. och var människornas ljus som kom in i
världen”. Joh. 1:1-18
Överraskningar och
hemligheter hör julen till.
Vår första tanke kanske går
till julklappar och julgåvor,
som vi ger varandra. Men
den innersta hemligheten och
den stora överraskningen
med julen och också orsaken,
är Jesus. Gud blev människa
– Kom till jorden med
frälsning och befrielse. Kom
för mänskligheten – kom för
dig och mig. Denna djupa
hemlighet erbjuds bli din verklighet.
Du har läst och hört julens budskap kanske många
gånger – men ändå, en stor och djup hemlighet –
Våga lyssna, våga öppna ditt liv för julens innersta
– Jesus.
En riktigt god jul tillönskas er alla!
Inger Svantesson

Ny FN-konvention
Riksdagen har sagt ja till att Sverige ska tillträda Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Sverige går också med i ett
frivilligt protokoll till konventionen. Detta innebär att
den som upplever sina rättigheter kränkta kan anmäla
detta till en övervakningskommitté. Konventionen och
protokollet medför inga ändringar i nuvarande lagstiftning. Konventionen innehåller totalt 50 artiklar.
Konventionen skapar i sig inte några nya rättigheter
utan visar på vad som behöver göras för att personer
med funktionsnedsättning ska kunna ta del av mänskliga rättigheter. Bland annat finns krav på tillgänglighet
inom områden som lokaler, kommunikationer, information och service. Ett exempel: I konventionstextens artikel 30 nämns om deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott och vikten av att undanröja
hinder för att säkerställa tillgängligheten, inte minst
med tanke på olika lokaler.
Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd
för undanröjande av det som brukar beskrivas som
”enkelt avhjälpta hinder” till ”lokaler dit allmänheten

har tillträde” (publika lokaler). I föreskrifterna sägs följande om vilka lokaler det gäller: ”För publika lokaler
kan det röra sig om att avhjälpa olika typer av brister i
den fysiska miljön, som kan vara mindre nivåskillnader,
kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning,
belysning, balansstöd och fast inredning.”
Kyrkolokaler nämns inte direkt i föreskrifterna. Efter
direkt kontakt med Boverket och med Handikappombudsmannen svarar man att kyrkolokaler ska räknas
in i begreppet lokaler dit allmänheten har tillträde. Ansvaret för tillgängligheten ligger hos fastighetsägaren
och det är kommunens uppgift att övervaka efterlevnaden.
Curt Karlsson
Läs mera:
www.handisam.se, www.regeringen.se,
skriften Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, Socialdepartementet

Möjlighet att leva som andra
Den statliga utredningen LSS-kommittén har nu presenterat ett slutbetänkande med förslag på ny lagstiftning. Ett viktigt område är Lagen om assistansersättning (LASS) som föreslås ska ingå i Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett
annat område gäller huvudmannaskapet där det föreslås en fortsatt delning mellan kommuner, landsting och
stat. De tre personkretsar som i dag finns i LSS föreslås oförändrade även om det sker vissa språkliga
förändringar. I utredningen föreslås ett tydligare barnperspektiv i lagtexten.
Wilhelm Ekensteen, Intressegruppen för Assistansberättigade, har lämnat ett särskilt yttrande och påpekar
vikten av att i första hand värna om assistansreformens
viktiga grundprinciper.
”Av de kostnadsdämpningsförslag som slutligen föreligger är de kring behovsbedömningar det mest ingripande. - - - Personer som i dag har personlig
assistans enligt LSS kommer vid genomförandet av
kommitténs förslag i många fall att mista denna”.
Utredningen presenterar en omfattande dokumen-

tation och statistik. Man har också ordnat olika mötesplatser för samtal och information. Huvudbetänkandet
omfattar drygt 750 sidor och bilagan drygt 530 sidor.
Remissarbetet pågår in bit in på år 2009. Remissförteckningen i sin helhet kan man hämta från Socialdepartementet. Man kan också lämna så kallade spontanremisser.
Några personliga reflektioner: Det jag känner viss oro
inför är behovsbedömningen och de första tjugo
timmarna i assistansen som föreslås knytas till hemtjänsten och socialtjänstlagen. Ett annat område gäller
ledsagare som föreslås ska ingå i andra insatser. Det
som är positivt är strävan efter att få en mer likhet i hela
landet vid behovsbedömningen. Att personer med psykiska funktionsnedsättningar - som ingår i LSS - ska
kunna erbjudas daglig verksamhet är också positivt. Att
andra inom samma personkrets inte erbjuds detta är
dock beklagligt.
Curt Karlsson
e-post: curt.karlsson@folkbildning.net

Alla medlemmar, representanter för föreningar och nätverk, kallas till

årsmöte – förbundsmöte i Jönköping 6 – 7 juni 2009
Planera in för deltagande!
Kongressen 2008 beslutade att förbundsmöte med idékonferens hålls varje år.
Dagarna är öppna för alla och inbjudan till deltagande i förbundsmötet på SVF går till
alla er som önskar vara med.

SKrH
Region Väst
Den årligen återkommande sångstunden på Kullingshemmet i
Vårgårda hölls i oktober. Ulla Johansson ledde den trivsamma samlingen. Samlingssalen var välbesatt av pension-

DHM i Jönköpings län
har varit samlade till höstupptaktsmöte i Plymiska huset i
Bäckaby. Ett trettiotal medlemmar från olika delar av länet
deltog. Samlingen började med gemensam lunch, varefter
Ingegerd Norrlin gav en intressant skildring om Johannes
Plym, född i Bäckaby 1859, men som redan under sitt första
levnadsår fick emigrera med familjen till USA.
Johannes var en intelligent yngling och fick så småningom
högskoleutbildning. Han gjorde många uppfinningar och fick
patent som gav god ekonomi. Genom sin mors berättelse om
hennes hembygd kom Bäckby att betyda mycket för honom

”GÖR TÄLTET
STÖRRE”

Hur kan gudstjänsterna bli mer tillgängliga?
Välkommen till en helg med Nätverket Bartimaios
där vi funderar, samtalar och prövar hur gudstjänster
kan formas på olika sätt.
Medverkande
Arne Fritzson, forskar om teologi och funktionshinder
Anna Skagersten, undervisar i liturgi (gudstjänstform)
på Teologiska Högskolan, Stockholm.
Plats: Furuboda, söder om Åhus i östra Skåne. Adress
Furubodavägen 247, tel 044-781 46 00,
www.furuboda.se
Fredag – Söndag 6-8 februari 2009
Vi börjar med middag på fredagskvällen som serveras
mellan kl 17.00 och 18.00, och slutar på söndag efter
lunch, som serveras mellan kl 12.00 och 13.00.
Helgen genomförs tillsammans med Sv. Missionskyrkan, som startat projektet ”Gör tältet större”, inspirerat av följande bibelord: Gör mer plats åt ditt

ärer och gäster vid Kullingshemmet. SKrH-s sång- och musikgrupp sjöng ett flertal sånger och vittnesbörd framfördes
av Hans Larsson och Bengt Svensson. För avslutningen
svarade Inger Svantesson. Från Kullingshemmets framfördes
tack och uppskattning för sångstunden.
Inger Svantesson
där han också gjorde flera besök.
Han donerade en stor summa pengar som skulle användas
till att bygga ett ålderdomshem i Bäckaby enligt hans ritningar och beskrivning.
Omkring år 1930 invigdes Plymiska huset och kunde tas i
bruk. Verksamheten upphörde 1995. Idag fungerar Plymska
huset som Dagcenter och om sommaren som vandrarhem.
Efter den intressanta skildringen fortsatte samvaron i Filadelfiakapellet, där Alvar Karlsson höll andakt och Nettan Karlsson sjöng flera sånger. Efter servering avslutades samlingen
med sång av Östen Myrenfeldt och Rune Gustavsson.
Rune Gustavsson

tält, spänn ut dina tältdukar, snåla inte, gör linorna
längre, slå ner pluggarna stadigt. (Jes 54:2)
Tanken är att vi ska prata om vad i gudstjänsten som
kan stänga ute människor, som exkluderar. Men kanske
ännu viktigare – hur gudstjänsten kan bli mer inkluderande.
Vi kommer dels att arbeta gemensamt, dels i grupper
utifrån olika funktionshinder. Den här helgen vänder sig
till personer både med och utan funktionshinder. Det vi
samtalar om under helgen kommer förhoppningsvis att
synas i gudstjänsterna på Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens den 21-24 maj i Stockholm. Dit är du välkommen, oavsett vilket samfund du tillhör.
Anmälan: Så snart som möjligt och senast i december
2008.
Pris: 800 kronor för medlemmar. 1 150 kronor för assistenter och icke medlemmar. Det finns bara några få enkelrum. De flesta av oss kommer att få bo i dubbelrum.
Frågor: 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.
Välkomna till ett spännande vintermöte!
Hälsar Nätverket Bartimaios ledningsgrupp

