SKrH – DHM avdelning Syd inbjöd till

Sjörrödsdag den 11 september. Gunnel Larsson,
Höganäs, medverkade och berättade om Dykolycka
och 36 år i rullstol – men livsglädje trots detta.
Gunnel var 17 år när dykolyckan hände. Hon delade
med sig av erfarenheter och vad den kristna tron
betytt för henne. Samlingen hölls i Dövföreningens
lokal i Sjörröd, Hässleholm. Bengt Jarring ledde den
välbesökta samlingen som innehöll sång och musik
samt servering.

DHM Jönköpings län har haft upptaktsamling i

början på september

Bartimaios inbjuder till januarimöte 28-30 januari
2011 på Furuboda. Gäst den 29 jan är Jonas
Helgesson

Region Väst av SKrH höll sommarmöte i juni i

Maryd, Alingsås. Missionshuset var fullsatt av
deltagare. Svante Myrén, Göteborg, berättade om sitt
arbete som fängelsepastor. En sånggrupp underhöll
och Ulla Johansson ledde samlingen. Församlingens
ordförande Hans Johansson välkomnade och
församlingen bjöd på kaffe.

Välkommen
att ta kontakt!
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
e-post: wirefeldt.rune@mail.eksjo.com
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
Gunilla Hallberg (sekreterare.) Benestad 104,
273 91 Tomelilla 070-87 303 61, 0417-51 13 44
e-post: gunilla.hallberg@tele2.se,
gunillahallberg1942@gmail.com
Gerd Nilsson Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg,
054-54 81 56 070-565 21 72
e-post: sigfridn@spray.se
Sigfrid Nilsson Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg,
054-54 81 56 070-565 21 72
e-post: sigfridn@spray.se
Otto Ringdahl Stenslingan 4, 283 36 Osby,
076-627 51 75 e-post: o.c.ringdahl@hotmail.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 Kallkällsgatan 5,
681 60 Kristinehamn 0550-29293

Uddevalla SKrH grupp
Karl-Gustav Karlsson Tjärhovsgatan 7 B,
451 42 Uddevalla 0522-32791

TACK

församlingar, medlemmar och övriga
för medlemsavgifter och gåvor,
som ni så troget sänder in till SKrH:s arbete.
Medlemsavgift för 2010 är oförändrad
Kr 130:-.
100:- till riks och 30:- går till länsavd./nätverk
eller blir en gåva till SKrH
Pg. 57 92 14-8.
Använd medsänd plusgirotalong för
medlemsavgift och gåva.
Har du inte skickat in din medlemsavgift för
2010 så gör det omgående

DHM i Jönköpings län
Rune Wirefeldt Bondeg 10,
570 30 Mariannelund 0496-105 33,
Rune Gustafsson Lyckebo Skepperstad,
576 92 Sävsjö 0382-41087
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

Eva Ernebro, adress se ovan
Liz och Kenneth Svenfors Klockare v 20,
449 33 Nödinge 030-96 471
e-post: lbt70@spray.se
Therese Johansson, Pianogatan 60,
421 44 Västra Frölunda031-49 49 58
e-post:tessan70@comhem.se

Sveriges Kristna Handikappförbund
Hand i hand

Nr. 2 – 2010

FEST- OCH GLÄDJEDAGAR
på Lerkil

Det blev en härlig vecka med fest- och glädjedagar på Lerkil när SKrH firade 50 år. Varje dag
hade olika temainriktningar. Solsken och vackert väder, god gemenskap, innehållsrika
samlingar, morgonböner och bibelstudier präglade lägerveckan. Flera deltagare prövade salta
bad under veckan. Lägerveckan var ett samarrangemang mellan region Väst av SKrH och
SKrH riks.

Torsdagen

Årsmöte och jubileumsfest

Till vänster:
Matilda Andin,
Örebro,
och
styrelseledamoten
Gunilla Hallberg

Torsdagen ägnades åt förbundets årsmöte,
visning diabilder från de femtio åren i DHMSKrHs historia. På kvällen hölls jubileumsfest.
För bildvisning svarade Birgitta Wallin och Rune
Gustavsson. Båda har varit anställda av DHM
som konsulenter, Rune under 70-talet och
Birgitta under 80-talet. De gav också berättelser

Till höger:
Otto Ringdahl
läser Eva
Ernebros
anförande.

Tisdagen

En kyrka med alla
Tisdagens program hade inriktning En kyrka med
alla och nätverket Bartimaois. Matilda Andin,
Örebro, ledamot i SKRs arbetsgrupp för frågor
kring funktionsnedsättningar, medverkade kring
temat En kyrka med alla. Matildas anförande
stimulerade till samtal och reflexion. På efter-

Onsdagen

Lena Maria fångade
lyssnarna
Onsdagen blev en riktig höjdpunkt med besöket
av sångerskan, konstnären och författaren Lena
Maria Klingvall, Jönköping. På ett strålande och
personligt sätt berättade hon om sitt liv och sjöng
med hänförelse sånger om tro, skapelse och
Gudsnärvaro.

middagen hade Eva Ernebro ett anförande kring
viktiga områden i Bartimaios och SKrHs arbete.
Tipsrundan som Eva planerat blev mycket uppskattad med en skön vandring i området kring
Lerkil och med flera kluriga frågor.

Konserten hölls utomhus på Västkustgårdens
sköna grönområde. Flera besökare utöver lägerdeltagarna hade sökt sig till Väst-kustgården,
Lerkil, för att lyssnar till Lena Maria.
Efter konsert och servering blev det samtal med
Lena Maria och flera tog tillfället i akt att fråga
Lena Maria om hennes liv som sångerska och
även som simmerska. Hon berättade också om det
barnhem i Thailand som hon genom sina
konserter stöder.
Lena Maria fångar sina lyssnare på ett fantastiskt sätt med sin positiva inställning till livet,
sin glädje och sin
tacksamhet över att
vara människa.
Ingenting är
omöjligt.

Lena Maria har
genom åren haft
kontakt med DHMSKrH. Bland annat
gav hon under 1990talet konserter på
några platser i
DHM:s regi.

från sina år i DHM. En utställning om de 50-åren
fanns uppsatt hela veckan med bilder på olika
händelser och personer som varit aktiva i DHM –
SKrH. En sammanställning med År – efter – År i
föreningen samt uppgifter om vilka som varit
anställda och vilka som varit ordförande under
åren, fanns tillhanda vid jubileumsveckan.
Vid årsmötet lämnade Britt-Marie Karlsson
styrelsen och avtackas av ordf. Inger Svantesson.
Britt-Marie kom redan under 60-talet med i
DHM, dels som kontorist med ansvar för
medlemsregistret och tidningen och dels för
praktiskt arbete vid kurser och läger. Britt-Marie
valdes 1973 till styrelseledamot. Britt-Marie
gjorde efter flera år i styrelsen några års uppehåll
och kom tillbaka till styrelsearbetet på 1990-talet.
Britt-Marie har under alla åren varit engagerad i
föreningens arbete och med stort intresse följt,
och varit stöd, för många personer med
funktionsnedsättningar.
Under årsmötet fungerade Bengt Jarring som
ordförande och Gunilla Hallberg som sekreterare.
Ny i styrelsen blev Sigfrid Nilsson, Vålberg.
Festkvällen på torsdagen blev centrum i 50årsfirandet, med trerättersmiddag, mycken sång
och musik under ledning av Berit Wiberg, Bertil
Hagby m fl. De gav också personliga vittnesbörd.
Diakonisekreterare Margareta Björn var
medverkande gäst och poängterade vikten av rätt
tänkande och goda attityder i framtida diakonalt
arbete samt kåserade utifrån en barnberättelse.
Gunilla Hallberg gav visioner för framtidens
engagemang i SKrH.

Till vänster:
Margareta Björn,
Göteborg,
kåserade
under festkvällen.
Till höger:
Ulla Johansson
tackar
kökspersonalen
Sonja Johansson
och Kerstin
Sultan

