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Kära läsare av SKrH:s Nyhetsbrev!
Detta nummer innehåller hälsning från en del av sommarens och höstens händelser i SKrH.
Förbundsmötet med idékonferens i Lerkil blev en mycket innehållsrik dag.
SKrH region Väst har haft flera aktiviteter och SKrH region Syd ordnade Sjörrödsträff.

Pastor Roland Ernebro skriver här tänkvärda rader om att leva med frågor.
”När du läser det här vet du svaret på den fråga
som många bär på i den stunden som jag sitter
och skriver de här raderna lördagen den 13 september. Vem vinner valet i morgon? För min del
är det frågan som jag just i skrivande stund inte
kan få ett svar på och samtidigt lever jag i tron
att svaret snart ska komma.
Att leva med frågor är väl något som människor
alltid fått göra och ibland önskar vi att alla dessa
frågor kunde få ett svar.

Någon som har kontrollen även när vi tappat
fotfästet.
En liten kille fick frågan om han kunde klockan
och han svarade: Nej, men det gör inget för
pappa kan den! Vi kan inte göra allt och vi har
inte alla svar men vi har en Far som har allt i sin
hand och en dag kanske det mest obegripliga får
sin förklaring. Men just nu finns det bara en sak
vi kan göra nämligen vänta och se.”
Roland Ernebro

Men hur spännande skulle det vara att leva om
man visste allt redan på förhand. Hur intressant
är det att se en fotbollsmatch om man vet resultatet i förväg. Och hur mycket kraft skulle vi
inte ödsla på att oroa oss för alla motgångar som
vi visste skulle vänta längs vägen? Därför brukar
man också säga att det är barmhärtigt att vi inte
vet vad som väntar.
Samtidigt erbjuder den kristna tron en trygghet i
vissheten om att det finns någon som har de svar
vi ofta saknar. Då kanske det inte är själva svaret
som är det viktigaste utan känslan av att det finns

Roland Ernebro med sin assistent.

Årsmöte och idédag
i Lerkil 31 juli

Vid förhandingarna på årsmötet var Bengt
Jarring ordförande och Gerd Karlsson sekreterare. Årsmötet beslutade om revidering av
några punkter i stadgarna bland annat om ett
mindre antal ledamöter i styrelsen. Tillägg
gjordes kring mål och syfte - SKrH vill göra
möjligt att arbeta med bidrag till behövande
medlemmar. I Handlingsplanen tillkom en ny
punkt: Under 2014-2015 vill SKrH gå vidare
med Möjligheterna för medlemmar att ansöka
om bidrag för rekreation och/eller rehabilitering
eller annan kurs, efter prövning av styrelsen.
Två ledamöter lämnade styrelsen. Rune
Wirefeldt har varit styrelsemedlem i 16 år.
Gunilla Hallberg har varit styrelsemedlem i 14
år. Årsmötet framförde tack för trogen insats. Ny
i styrelsen blev Åsa Modig.

Inger Svantesson framför SKrH:s tack till Gunilla
Hallberg och Rune Wirefeldt

Pär Arkbro och
Anders Arkbro i dialogsamtal.

Vid eftermiddagens seminarium medverkade
pastor Pär Arkbro, Uddevalla, tillsammans med
sin son Anders Arkbro, Uddevalla. De förde ett
dialogsamtal som berättade om familjens situation. Anders berättade om sitt funktionshinder
och Pär berättade om hur de som familj haft det
med frågor och funderingar av olika slag inte
minst när det visade sig att Anders var född med
ryggmärgsbråck. Idag är Anders 26 år, är musiker och har sitt dagliga arbete på arbetsförmedlingen.
Dagen avslutades med en festkväll med
måltid och många programinslag. En sånggrupp
medverkade, Maj-Brith Nilsson, Alingsås, läste
dikter, Birgitta Wirefeldt, Eksjö, delade upplevelser från missionsarbete, Göran Johnsson,
Osby spelade munspel och Inger Svantesson
ledde kvällens program. I kvällens andakt
medverkade Pär Arkbro.

DHM- SKrH Avdelning Syd
Lördagen den 30 aug. var det Sjörröds-samling.
Temat var Furuboda i mitt hjärta. Paul Skoog
spelade och sjöng samt berättade från sitt liv.
Bengt Jarring höll i ledningen av samlingen.
Dövföreningen i Hässleholm deltog och samlingen teckentolkades. Servering av enkel lunch
ingick och samlingen avslutades med andakt.
SKrH:s styrelse samlad vid årsmötet.
Fr v Ronnie Turesson, Eva Johansson, Åsa Modig
(nyvald) Gerd Karlsson, Inger Svantesson, KarlGustav Slätt. Saknas på bilden gör Sigfrid Nilsson
(som var förhindrad att delta i årsmötet)

SKrH Region Väst

Sommarläger med sol och bad
SKrH, Region Väst har haft sitt årliga rekreationsläger på Västkustgården i Lerkil. Ett
tjugotal deltog hela veckan, några deltog några
dagar och flera kom på besök och var med en
dag. Veckan bjöd på sol och härligt väder.
Sångstunder på altanen förekom ofta och
många passade på att bada. Bengt Svensson från
Alingsås höll i morgonbönerna och pastor Ragne
Fransson, Göteborg, ledde bibelstudierna. Ulla
Johansson, Skogsbygden, var lägerledare och i
köket fanns Sonja Johansson, Vänga och Barbro
Johansson, Loo.
En av dagarna ordnades utflykt till båtmuseet i
Onsala. Efter kaffe med bröd blev det guidning
runt i den sjöhistoria som tidigare funnits på Onsala. En tipspromenad ägde rum en av dagarna.
På torsdagen hade SKrH riks årsmöte och idédag.
Ulla Johansson

Sång på altan var uppskattat på Lerkilslägret

Sångkören Korsdraget sjöng
för välfylld kyrka i Uddevalla
SKrH, Region Väst anordnade den 12 oktober en
sånggudstjänst i Södertullskyrkan i Uddevalla.
Medverkande var den välsjungande kören
Korsdraget. Många av SKrHs medlemmar boende runt i området deltog i gudstjänsten.
Södertullskyrkans pastor Pär Arkbro hälsade
välkommen och Ulla Johansson inledde med
presentation av kören och berättelse om SKrHs
arbete. Kören framförde ett flertal sånger och
musikstycken under ledning av Britt-Marie
Svensson, Loo. Även solosånger och duettsånger
framfördes samt vittnesbörd.
I anslutning till tacksägelsedagens tema höll
Inger Svantesson, Loo, en kort predikan. Tor
Herngren, Lerum påminde om möjligheten att
fortsättningsvis lyssna till kören genom cd-skiva
och den välbesökta gudstjänsten avslutades med
servering i församlingsvåningen.
Ulla Johansson

Dagträffar

Region Väst har startat upp en dagverksamhet
med träffar på lördagar i EFS-kyrkan Alingsås.
Styrelseledamöterna Lennart Johansson och
Margit Marcusson håller i trådarna och tre givande samlingar har redan ägt rum.

Sångstund

Region Väst inbjöd till en sångstund på Kullingshemmet Vårgårda i oktober. Många hade
kommit för att lyssna till sånggruppen som sjöng
under ledning av Ulla Johansson. Gruppens
deltagare gav vittnesbörd och betraktelse hölls av
Inger Svantesson. Efteråt bjöds sånggruppen på
kaffe.

Korsdraget har många musiker
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Porto betalt

Returadress:
SKrH c/o Ronnie Turesson N. Ringgatan 43, 441 31 Alingsås

SKRs arbetsgrupp för frågor kring
kyrka och funktionhinder
Arbetsgruppen möts till ett dygnsmöte på Furuboda den 19 – 20 nov. En återblick på gruppens
arbete kommer att göras och planering av framtida uppgifter står på dagordningen. En ny avtalsperiod mellan SKR och föreningen Furuboda
är förestående och kommer att samtalas om vid
mötet.

Besök SKrHs hemsida www.skrh.se
Där kan du hitta protokoll från årsmötet 31 juli i
Lerkil, Stadgarna med de gjorda revideringarna,
Handlingsprogram för 2014 - 2015 samt Nyhetsbreven.

TACK

till medlemmar, stödpersoner, församlingar och
övriga för medlemsavgifter och gåvor till
SKrH:s arbete!
Medlemsavgift och gåvor skickas till SKrH:s
plusgiro 579214-8
Årsmötet i Lerkil beslutade
om oförändrad avgift: Kr 130: -

VÄLSIGNAD TYSTNAD
I tystnaden bor de allra finaste orden
Som aldrig blev sagda av någon på jorden
Just de vackraste orden vill jag dig giva
Så låter vi dem i Tystnaden förbliva
Där kan ingen smutsa ner
det allra ädlaste rena som livet ger
Gertrud-Elisabeth Gustafsson

Välkommen
att ta kontakt!
Styrelsen, SKrH
Inger Svantesson (ordförande)
Loo Lommerhall 264,
466 92 Sollebrunn
0322-440 21, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@skrh.se
Gerd Karlsson (vice ordförande)
Fridhemsgatan 18 B 3 tr.,
442 33 Kungälv,
0303-211203, 070-5317493,
e-post: gerdbek@yahoo.se
Ronnie Turesson (kassör) N:a Ringgatan 43
441 31 Alingsås 0322-137 05, 0707 18 32 68
e-post: ronnie@turesson.nu
Plusgironummer till SKrH 579214-8
Eva Johansson (sekreterare) Sörgårdsgatan 7,
586 45 Linköping, 070-699 52 05
e-post: evaernebro2013@gmail.com
Åsa Modig Vänersborgsvägen 65,
441 92 Alingsås, 070-583 97 71
e-post: modig66@live.se
Sigfrid Nilsson Centrumvägen 8 C vån 3,
653 50 Karlstad,
054-54 81 56 070-565 21 72,
Karl-Gustav Slätt Gamla vägen 105 A,
290 34 Fjälkinge, 044-50810, 076-378 86 19
e-post: karlgustav.slatt@gmail.com

Nätverk och Avdelningar i SKrH
Kristinehamns DHM
Eje Hultström Södra Torget 1, 681 31 Kristinehamn
0550-29293, 073 378 76 05
SKrH-DHM Syd
Bengt Jarring Alvägen 2, 284 32 Perstorp
0435-31932, 073-334 98 41
Region Väst av SKrH
Ulla Johansson, Kroksbo 4, 441 94 Alingsås
0322-91023

Bartimaios

Eva Johansson, se adress ovan

