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Bokrecension

”När jag är svag” är titeln på en bok skri-

Hand i hand

Nr. 3 – 2011

Välkommen
att ta kontakt!

ven av Olivér Joób. Författaren bor med sin familj i
Hjo och arbetar som präst vid Hjo folkhögskola. Hans
berättarperspektiv är - förutom den teologiska utbildningen och arbetet som skolpräst - också präglat av
uppväxten i tre olika länder och den progressiva muskelsjukdom som han bär på.
”När jag är svag” presenteras på bokens baksida med
orden: --- ”Vad skall jag göra med min svaghet? Hur
kan jag bemöta andras svaghet? Hur kan vi han-tera
vår maktlöshet, vår sårbarhet, våra tillkortakommanden?” ---- Mig gav boken många tankar. Personliga berättelser blandas med bibliska berättelser
och bibelord (hela 100 hänvisningar) Detta är alls inte
en bok enbart om handikapp eller funktionsnedsättningar, men den handlar om vår attityd till
svaghet, vår egen och andras och det är ”En angelägen bok”( Martin Lönnebo) ISBN 978-91-972987-59 KHMP förlag 2010

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,
Gerd Karlsson Fridhemsgatan 18 B 3 tr, 442 33 Kungälv,
0303-211203, 070-5317493, e-post: gerdbek@yahoo.se
Sigfrid Nilsson Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg,
054-54 81 56 070-565 21 72, e-post: sigfridn@spray.se

Gunilla Hallberg

Karl-Gustav Slätt Gamla vägen 105 A,
290 34 Fjälkinge, 044-50810, 076-378 86 19

Styrelsen planerar

Idédag 2012
”När jag är svag”
tema för idédagen med årsmöte 2012.
Plats: Jönköping eller
någon annan ort i närheten
Tid: slutet av maj, troligen veckan
före pingst eller pingstafton
I Nyhetsbrevet inför jul
ger vi närmare besked om när var och hur!
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Nätverk och Avdelningar i SKrH
Kristinehamns DHM
Eje Hultström Magister Löfsvägen 8, 681 35 Kristinehamn
0550-29293, 073 378 76 05
Uddevalla SKrH grupp
Karl-Gustav Karlsson Tjärhovsgatan 7 B,
451 42 Uddevalla 0522-32791
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, se adress ovan

Tryckt av

Hagalundsvägen 36 • 653 44 Karlstad
054-15 29 00 • 0701-77 29 00 • Fax 054-152901

ETT
VISSET
LÖV
Av Gertrud-Elisabeth

En dag plötsligt som i klarskrift
jag såg,
Guds skapelse och storhet, så
helt enorm
i ett visset blad som på marken
låg,
en skönhet, närmast fullkomlig
i färg och form.

Ändock hade lövets fägringstid
gått förbi,
det dalat från sitt fäste på
trädets stam,
för att hamna på marken och till
mull förbli,
och bli trampat av folk, som
gick stigen fram.

Jag böjde mig ned, tog lövet i
min hand,
tänk, ett sådant konstverk,
underskönt,
ändock, så var detta blott
ett grand,
av allt, som Gud i sin skapelse krönt.

Lär oss Du Gud, att glädjas åt Din
skönhet i allt,
att ej gå med slutna ögon
vår stig,
att kunna se något också i det som
dalat och fallit,
lyfta det upp med vår hand i
kärlek till Dig

.Region

SKrH-DHM Syd

Väst av SKrH

SKrHs Rehabläger i Lerkil

Sjörredsmötets tema:

Första veckan i augusti var det åter samling på
Väst-kustgården i Lerkil. Vi kunde glädjas åt
drygt 20-talet fasta deltagare men under vissa
dagar över 30 gäster.
Som studieledare fungerade pastorsparet Rune
och Gertrud Gustavsson. De sjöng och ledde
allsång också. Liksom tidigare år ordnades tipspromenad.
På torsdagen hade SKrH-riks sitt styrelsemöte
förlagt till Lerkil. På torsdagskvällen ordnades
en gudstjänst i Vallda Metodistkapell. Predikan
hölls av pastor Ragne Fransson och Berit Viberg
med vänner spelade och sjöng. Inger Svantesson gav
avslutningsord.
Som trogna tjänare i köket under veckan har Sonja
Johansson och Kerstin Sultan fungerat. Vi tackar Gud

Furuboda – en 50-åring
på väg in i framtiden

Till minne
FOLKE PERSSON, Mölndal, fick sluta sina dagar den
11 augusti 2011. Folke var född den 25 november
1924 och arbetade tillsammans med sin hustru Lilian
som föreståndarpar på DHM-gården i Jörlanda. Under
åren är det många tacksamma medlemmar i SKrH som
fick del av deras värdskap och omtanke. Folke var
mycket engagerad i DHM och SKrH. Han fanns med i
uppdrag på riks och på länsnivå.
Begravningsgudstjänsten hölls den 25 augusti i
Kikås Kapell med Ivar Gustavsson som officiant och
pastor Anders Jansson som solist, båda från
Pingstkyrkan Mölndal. Vi lyser frid över minnet av
Folke.
Inger Svantesson

--------Vår gemensamme vän GETACHEW HAILE från
Kristianstad avled den 2 oktober 2011.
Getachew var född i Etiopien, men bodde sedan
många år i Sverige. Getachew inbjöd ofta till sitt hem
när vi möttes till planering. Trots sitt handikapp - han
var ju helt blind - klarade han att ta emot oss och erbjöd sina tjänster. Getachew var en sann kristen person. Getachew arbetade på röntgenavdelningen på
Kristianstads lasarett. Även detta klarade han av trots
sitt handikapp. Getachew fanns ofta med på SKrHs
konferenser och årsmöten när de var förlagda till
Furuboda.
Inför vårt möte i Sjörröd i början av september, fick
jag reda på att han var sjuk. Jag har vid olika tillfällen
besökt honom, samtalat, läst några ord från Bibeln,
bett och spelat några sånger från kassett.
Begravningen ägde rum den 21 oktober i Österängskyrkan Kristianstad.
Bengt Jarring

Rubriken fanns med i inbjudan till sedvanliga Sjörrödsmötet i början av september med Furubodas direktor Daniel Tejera. Sveriges Kristna Handikappförbund

Deltagare på Lerkilslägret 2011
för ännu ett fint läger med sol, värme och mycket god
gemenskap.
Ulla Johansson

Furubodas
direktor
Daniel
Tejera

Att be
- några tänkvärd ord av Gerd Karlsson
Människorna irrar omkring i det begynnande höstmörkret. Alla har brått för att hinna med sina sysslor
innan affären stänger och sista bussen går.
Barnen är trötta och hängiga. Föräldrar har fullt sjå
att hantera det som ska göras och barnens stretanden.
Även de, som till synes inte har några krav på sig för
stunden eller tid att passa, följer med i stressen av bara
farten.
Ibland brukar jag försöka att lugna ner tillvaron
genom att tänka goda tankar om det jag ser. Kanske
stanna till i affärens vimmel eller gatans trängsel.
Att be, antingen med knäppta händer till ro eller bara så som stunden ger mitt i allt, är en tillgång. Stillheten smittar på något vis av sig. Det lugn som förmedlas genom att någon stannar upp i omtanke och
omsorg förmeras och fördjupas.
Att be är att vara hos Gud, med tvivel och tro i hans
famn.
Att vila i det som är och lyssna på Andens röst.
Att be är att lita på Gud, och vänta i stillhet på svar.
Att tro på en soluppgång, när natten är tung och svart.
Att be är att sjunga till Gud, trots röst som är sprucken
och svag.
Att lovsjunga Kristi namn, trots ångestens
hammarslag.
Att be är att kännas av Gud, att vara i Gud den man är.
Att formas av Andens vind, att bli vad man ämnats till.
Psalm 888 i Psalmer i 2000-talet av Lars Westberg.

Nedan: Deltagare i Sjörrödsmötet, från vänster
Gunilla Slätt, Bellis Borgström och Karl-Erik Hagman.

– DHM avdelning - Syd bjuder varje år in till ett
möte i närheten av Hässleholm. Så gjordes även i år.
Furuboda grundades 1960 av Ernst och Ella Skoog
och har under dessa 50 år blivit ett välkänt begrepp.
Furuboda är idag en mycket stor anläggning i östra
Skåne, strax söder om Åhus. Det finns en klart kristen
inriktning med betoning på handikappade.
Daniel Tejera, direktor för folkhögskolan Furuboda,
berättade mycket engagerat om de olika verksamheterna. Skolan besöks årligen av ett stort antal personer. Fram till i augusti beräknas ca 3 000 besökare
ha kommit. Skolan har en vision om att skapa självständiga, ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle. Daniel
Tejera noterade att samhället har förändrats positivt
för handikappade. Han påpekade också att vi bör arbeta mot fördomar.
Furuboda har idag ca 400 anställda. Det finns också
en ideell förening med ca 4 000 medlemmar. Det finns
kurser med olika inriktning, t ex allmän kurs med
omvärldskunskap, it, musik och personliga assistenter.
Ca 15 personer deltog i mötet som leddes av Bengt
Jarring. Mötet teckentolkades. Måltid och god gemenskap präglade samlingen.
Daniel Tejera avslutade med ett citat från grundaren
och entusiasten, Ernst Skoog: ”Hade jag vetat hur stort
det skulle bli, hade jag inte vågat starta.”
Bengt Jarring

TACK
för gåvor till SKrH:s arbete!
Medlemsavgift för 2011 Kr 130:-.
100:- går till rikskassan och 30:- går till
länsavd./nätverkskassa/konto eller
blir en gåva till SKrH
Pg. 57 92 14-8.

SKrH-DHM Jönköpings län
Den 7 sept. samlades vi, ett 30 tal medlemmar, till
urtima årsmöte på Gransnäs Ungdomsgård, Aneby.
Vårt beslut, att avsluta DHM Jönköpings Läns verksamhet, stod fast. Det är med både tacksamhet och
saknad vi tagit det beslutet.
Vår tacksamhet till Gud är stor, för all fin gemenskap vi fått dela under många år. En av våra
medlemmar talade om, att hon varit med sedan första
samlingen, då föreningen bildades. Vi känner också
stor tacksamhet till våra vänner, Gertrud och Rune
Gustafsson, som har svarat för att det mesta hos oss
har fungerat bra genom åren. Medlemmar uttryckte
också sorg och saknad, men vi hoppas ändå, att
spontant kunna mötas framöver.
Dagen i övrigt - vi startade med en god lunch och
vi fick besök av Birgitta Wirefeldt. Hon berättade och

Har du inte skickat in din medlemsavgift för 2011
är vi tacksamma om du gör det omgående!

visade bilder från det sjukhus i Kamerun, där hon via
Läkarbanken, arbetat och undervisat under en 6-veckorsperiod under våren i år. Birgitta har tidigare 3 ggr.
varit i Etiopien på samma slags uppdrag. Det sjukhuset i Etiopien har vi stöttat med en gåva.
Vi tog nu beslut om en gåva också till det nedslitna
sjukhuset i Kamerun. Vid båda sjukhusen arbetar
svenska läkare och många operationer utförs under
enkla förhållanden.
Vårt årsmöte avslutades med kaffe och tårta. En av
våra medlemmar bjöd på tårtan. Vårt medlemskap i
SKrH, som enskild medlem, kvarstår.
Hälsningar till våra vänner i SKrH.
DHM Jkp län genom Styrelsen
Maj-Britt Wirefeldt

