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Höst – mognad –
eftertanke

LERKILSLÄGER
tisdag
– torsdag
3 – 5 aug 2021
Solen
värmer ansiktet.

Himlentill
ärtre-dagars
klarblå och
hög.
Vi inbjuder
läger
på Västkustgården,
Deti år.
börjar
bli höst.
Lerkil,
Vi börjar
på tisdag förmiddag och avslutar på torsdag med lunch. På onsdag har vi en
programdag med naturupplevelser, sång och gemenskap samt bad om vädret tillåter. Information
och Sommarens
viktigt med anmälan
tillblomning
Inger Svantesson.
växt och
ger
mognad och eftertänksamhet.
Tankarna fylls av hur sommaren
blev.
Medlemmar
och intresserade!
Varmt välkomna till
I Bibeln står: ”Hos var och en
framträder Anden så att den blir till
nytta.” 1 Kor. 12: 7.

ÅRSMÖTE
med SKrH

Krav och tankar, andras önskningar
och värderingar, hastigt uppkomna
händelser som vi inte kan värdera.
I stort och smått är Guds Ande med
oss och leder till det bästa.
I mognaden finns tryggheten i Gud:
”Herren är min styrka, min sköld, på
honom förtröstar jag.” Ps 28:7.

Lördagen den 2 oktober 2021 kl 11.00
Plats Pingstkyrkan Alingsås
Kl. 11.00 Servering och därefter
Årsmöte. Du kan vara med på plats
ellerNyhetsbrev
via zoom-länk
ellerhälsning.
telefon.
SKrH och dess styrelse sänder Er alla som får del av detta
en varm
Gerd Karlsson

Tack för omtanke om vårt förbund och gåvor och medlemsavgifter som sänds in.
Årsmötet beslutade om medlemsavgiften på Kr 130: .
Plusgironumret
5792148
till Sveriges
Kristna Handikappförbund.
Handlingar
inför Sveriges
Kristna
Handikappförbunds,
SKrHs årsmöte 2 oktober 2021
Använd
pgtalongen
på
sista
sidan
om beställas
du behöver.
finns tillgängliga på hemsidan www.skrh.se och kan
från ordf. och skickas via
mail eller post. Var god meddela ditt deltagande i årsmötet till ordförande, Inger Svantesson. Att delta via länk var god att dessutom kontakta Ronnie Turesson.

ÅRSMÖTET 2020

Gäst vid årsmötet var sångaren Erik Fröjmark från Nässjö som gav sångprogram
med välkända sånger. Föreningen har
medlemmar över hela landet men de flesta
finns i Västra Sverige. 33 medlemmar deltog i årsmötet, dels på plats i Pingstkyrkan
och dels via länk och telefon.
Festlig servering ägde rum innan sångarparet Lasse och Ingegerd Skoog från Partille ledde allsång. Inger Svantesson öppnade
årsmötet och Elver Jonsson valdes att leda
förhandlingarna. Åsa Modig skrev protokoll och Bengt Sernestrand redogjorde för
kassaomslutningen. Efter förhandlingarna
och olika val gavs information.
Bild från årsmötet 2020. Några av deltagarna. Från vänster Bengt Sernestrand, Ronnie Turesson, Lasse Skoog,
Ingegerd Skoog, Erik Fröjmark, Åsa Modig, Berit Wiberg, Margit Markusson och Gina Bäckman.

SKRs arbetsgrupp för frågor
kring kyrka och
funktionshinder
Fr.v. Tina Strömberg, Thomas
Nordlöf, Christine Viklund,
Elna Wahlgren Lundqvist,
Eva Johansson, Inger Svantesson, Arne Fritzson och Karin
Wiborn. (Karin har lämnat
SKRs arbetsgrupp för andra
uppgifter) övriga i arbetsgruppen Gunilla Linden och Sarah
Mossop.

SKR har gett ut

foldern ”Gåvan att finnas till”
Innehållet utgår från skriften Gåvan att finnas till – Om kyrka
och funktionshinder. SKRs arbetsgruppen föreslår att foldern
finns för utdelning i kyrkor och lokaler. Arbetsgruppen vill med
foldern aktualisera - vara tillsammans i kyrkan, vårt sätt att predika och hur formar vi våra gemenskaper. Foldern liksom skriften
finns att hämta på www.skr.org.

Arbetsgruppen inbjöd till Nätverksdag den 23 april
som blev en mycket innehållsrik dag kring temat Befriande diakoni. Närmare 60-talet deltog via zoom.

Minnesord
Rune Gustafsson fick den 17 februari 2021 flytta till det himmelska
hemmet och den 12 mars hölls begravningsgudstjänsten i Vallsjö
kyrka. Rune var mångårig medlem i SKrH och medverkade bland
annat vid Lerkilslägren med studier och sångprogram. Här nedan
skriver dottern Anna-Magdalena om sin far.
Det varmaste av hjärtan har slutat att slå, en
underbar sångröst har tystnat! Min pappa Rune
Gustafsson, var född i ett litet hus, precis vid Bråviken, i Kvarsebo utanför Norrköping.
Han var enda sonen i en barnaskara på åtta
barn och hade två äldre och fem yngre systrar.
Rune fick en kristen uppväxt och det förekom
mycket sång och musik i hans barndomshem.
Rune fick ett långt och innehållsrikt liv. Affärsbiträde, föreståndare på Strandgården, evangelist
och pastor för att bara nämna några. Under flera
år arbetade han för DHM i Jönköpings län och
han deltog med sång, musik och bibelstudier på
läger i Lerkil många somrar.
Rune hade ett stort hjärta och en enorm omsorg för andra människor. Som t.ex. den lilla
rullstolsburna pojken som så gärna ville komma
upp i fyren långe Erik på Öland. ”Det går inte” sa
hans mamma. Då bar Rune pojken upp i fyren på
sin rygg. Pojken blev så lycklig!
Pappa Rune hade fem barn och två bonusbarn,
som han var så stolt över. Han gjorde aldrig någon skillnad på oss. Utan berättade gärna om sina
7 barn, 25 barnbarn och 21 barnbarnsbarn. Som

pensionär broderade han tavlor till alla sina barn
och barnbarn och åtskilliga är gräddtårtorna som
han bakade till olika högtidsdagar.
De sista nästan 40 åren av Runes liv bodde han
på Lyckebo, Skepperstad, tillsammans med sin
älskade Gertrud. De båda har medverkat med
sång och musik, andakter och predikningar i
många olika kyrkliga sammanhang. Rune hade
en underbar röst och var ofta anlitad att sjunga på
begravningar, julottor mm. Sången och musiken
var hans stora källa till glädje och han gick sjungande genom livet.
Sångrösten hade han kvar hela livet och det
var han så tacksam för. När han inte längre hade
krafterna kvar de sista timmarna i livet ville han
att jag skulle sjunga för honom. Sången var viktig
för honom och den fanns med honom hela vägen.
Många är vi, nära och kära, Skepperstadsbor
med flera som undrar om det någonsin kommer
bli jul igen utan att vi får höra Rune sjunga ”O
helga natt”.
Dottern Anna-Magdalena Junge

Minnesord

Elver Jonsson har slutat sina jordiska dagar. Han var född den 12 november 1936
och avled den 2 januari 2021.
Vid ett flertal årsmöten i SKrH var han
vår ordförande. Vid vårt senaste årsmöte
den 5 september 2020 hade han den upp
giften. SKrH minns honom med tack
samhet.

Sveriges Kristna Handikappförbund är 60 år 2020
Det vill vi uppmärksamma och vi gör det 2021 på
Lerkilsläger 2021 vecka 31, tisdag till torsdag 3 –5 augusti

<<Förnamn>> <<Efternamn>>
<<c/o>>
<<Gatuadress>>
<<Postnr>> <<Postort>>

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

Välkommen att ta kontakt!
Styrelsen, SKrH

Adjungerande styrelseledamöter

Inger Svantesson (ordförande)

Ulla Johansson

Loo Lommerhall 264, 441 75 Solle
brunn. 0322-440 21, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson(at)skrh.se

Bengt Sernestrand (kassör)

Loo 701 A, 441 75 Sollebrunn
0760 32 58 63
e-post b.sernestrand(at)telia.com
Plusgironummer till SKrH 579214-8

Ronnie Turesson (registeransv.)

Kroksbo 4, 441 94 Alingsås
0322-91023, 0703 85 37 36,
0702 43 99 25

Eva Johansson(sekreterare)

Sörgårdsgatan 7, 586 45 Linköping,
070-699 52 05
e-post: evis.eva.2016(at)hotmail.com

Åsa Modig (sekreterare)

N:a Ringgatan 43, 441 31 Alingsås
0707 18 32 68
e-post: ronnie(at)turesson.nu

Vänersborgsvägen 65, 441 92
Alingsås,
070-583 97 71
e-post: asamodig387(at)gmail.com

Margit Markusson (vice ordf.)

Berit Wiberg

Vesene Skråkås 1 524 95 Ljung
0709 63 00 39. e-post:
margit.markusson(at)alingsas.se

Bengt Svensson

Brunnshusallén 2
441 34 Alingsås
0730 49 26 64
e-post Bengtas36(at)gmail.com

Barbro Johansson

Loo 406, 441 75 Sollebrunn
0723 24 43 52. e-post:
johanssonbarbro21(at)gmail.com

Anders Hjalmarsson

Västgötagatan 68, 432 39 Varberg
0732 28 44 44
e-post: anders_hjalmarsson(at)@
hotmail.com

Lennart Johansson

Lövskogsgatan 11, 441 55 Alingsås
0709 30 24 76, 0734 15 49 66
e-post lennart.johansson701028(at)
gmail.com

Oskar Bilén

Lendahlsgatan 2C 1001, 441 31
Alingsås
0762 25 96 58

Havsörnsgatan 1 A, 416 55 Göte
borg, 070-641 84 96
e-post: beritwiberg1(at)gmail.com

Tack för att du är medlem
och/eller understödjare i SKrH!
Skicka in din gåva/medlemsavgift till Sveriges Kristna Handikapp
förbund. Medlemsavgiften är 130 kr. Plusgironr är 579214-8.
Använd blanketten här nedan om du önskar

Har du önskemål om att Nyhetsbrevet inte skickas till dig längre
så var vänlig meddela det till registeransvarig eller ordförande.

INBETALNING/GIRERING B
Meddelande till betalningsmottagaren

Kod 1

Till PlusGirokonto

57 92 14 - 8
Betalningsmottagare (endast namn)

Medlemsavgift

Sveriges Kristna Handikappförbund

Gåva

Avsändare (namn och postadress)

Svenska kronor

öre

Från PlusGiro/personkonto (vid girering)

#

#

5792148 #04
6#

