Styrelsen, SKrH
Inger Svantesson (ordförande) Loo Lommerhall 264, 441 75 Sollebrunn
0322-44021, 070-568 47 17 inger.svantesson@skrh.se
Gerd Karlsson (vice ordf) Basungatan 11, 421 40 Västra Frölunda
070-5317493 gerdbek@yahoo.se
Ronnie Turesson (kassör) Norra Ringgatan 43, 441 43 Alingsås
0707-18 32 68 ronnie@turesson.nu
Plusgironummer till SKrH 579214-8

Eva Johansson (sekreterare) Sörgårdsgatan 7, 586 45 Linköping
070-699 52 05 evis.eva.2016@gmail.com
Åsa Modig Vänersborgsvägen 65, 441 92 Alingsås
070-583 97 71 modig66@live.se

SVERIGES KRISTNA
HANDIKAPPFÖRBUND

Berit Wiberg Havsörnsgatan 1A 1002, 416 55 Göteborg
070-641 84 96 berit.wiberg@icloud.com
Karl-Gustav Slätt Gamla vägen 105 A, 291 67 Fjälkinge
044-50810, 076-378 86 19 karlgustav.slatt@gmail.com

Lokala och Regionala avdelningar och Nätverk i SKrH
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

är en ekumenisk sammanslutning av föreningar,
församlingar, nätverk och enskilda som arbetar
utifrån kristen människosyn och ett miljörelaterat
handikappbegrepp
Vi vill
göra församlingar och samfund medvetna om
att människor med funktionsnedsättning är en
naturlig del av den kristna gemenskapen.



Ungsektionen / Nätverket Bartimaios
Eva Johansson, se adress ovan

möjliggöra denna gemenskap genom att visa
på praktiska åtgärder och verksamheter.



synliggöra FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.



göra möjligt att arbeta med bidrag till behövande
medlemmar.


SKrH 2017-06-09

Ett kristet handikappförbund – varför?

Vi tror att Sverige behöver ett kristet handikappförbund, ett
förbund som deltar i samhällsdebatten med sina erfarenheter
och kunskaper – och som för handikappfrågorna framåt –
också inom kyrkor och samfund. Sveriges Kristna
Handikappförbund SKrH fick sitt nuvarande namn vid
årsmötet i juni 1996. Förbundets namn har tidigare varit De
Handikappades Missionsförening (DHM). Förbundet bildades
1960 av pastor Knut Jansson. Några lokalföreningar har
fortfarande kvar DHM-namnet. Nya stadgar antogs vid
förbundsmöte 2008.

FN Konventionen

Som grund för arbetet i SKrH finns FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Konventionen innehåller 50 artiklar som visar på vad som
behöver göras för att människor med funktionsnedsättning
ska kunna ta del av mänskliga rättigheter I artikel 30 nämns
om tillgänglighet och deltagande i kulturliv, rekreation,
fritidsverksamhet m m.

Ekumenik och samverkan

SKrH vill i sitt arbete samverka med alla kristna kyrkor och
samfund. Vi deltar aktivt i en arbetsgrupp för handikappfrågor
inom Sveriges Kristna Råd. En målsättning är att också öka
det lokala samarbetet där människor möts och lär känna
varandra. Detta sker t.ex. via de lokala kristna ekumeniska
samarbetsråden.

Förbundsmöte – Förbundsstyrelse

Förbundet håller förbundsmöte varje år. Vid detta tillfälle
utses förbundsstyrelse som ansvarar för förbundets
verksamhet. Förbundsstyrelsens ledamöter har sin förankring
i olika samfund i Sverige.

Ungsektion – Nätverket Bartimaios

SKrH:s Ungsektion bildades 1996 med inriktning att driva
verksamhet för ungdomar och unga vuxna. Våren 2005
startade nätverket Bartimaios och är utveckling och
fortsättning av ungsektionen. Bland verksamheterna finns
t.ex. retreater och sommarläger som är anpassade för unga
med olika funktionsnedsättningar.
Är du kristen och har en funktionsnedsättning? Då kan
nätverket Bartimaios vara något för dig! Nätverket Bartimaios
träffas ca två gånger per år. Träffarna har olika teman men
grunden är frågor om tro och funktionsnedsättning.
Deltagarna kommer från olika delar av landet, tillhör olika
kristna samfund och är i dagsläget mellan 25 och 50 år.

Nyhetsbrev – Hand i hand

Förbundet har ett nyhetsbrev som utkommer till
medlemmar i SKrH med 4 nummer per år.

SKrHs Hemsida

Via hemsidan ges information om förbundet, där finns också
nyhetsbreven och annat material inlagt. Hemsidans adress är
www.skrh.se

Medlemskap

Medlemskap erhålles genom inbetalning av årsavgiften. Det
sker direkt till riksförbundet på postgiro 57 92 14 – 8. Några
länsföreningar samlar in årsavgiften för sina medlemmar och
skickar den sedan vidare till riksföreningen.
Årsavgift 130 kr varav 100 kr avsedd för riksföreningen
och 30 kr för länsförening, nätverk och liknande.

