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i församlingen på väg mot
en kyrka för alla.
I våra kyrkor samlas vi för gemenskap, gudstjänst och tillbedjan. Vi är alla olika. Utrustade
med olika utseenden och gåvor. Vi kan ha olika
syn och hörsel, olika möjlighet att ta oss fram fysiskt och mentalt. Några av oss är snabba i det vi
säger och gör, andra är långsamma. En del av oss
kommer från andra delar av vår värld. Att finnas
tillsammans på samma villkor är en huvudregel i
kyrkorna.
Mottot: Hand i hand innebär att vi tänker på
varandras möjligheter och svagheter och stöttar
och stödjer på ett positivt sätt.
Det, som i församlingen kan leda till negativa
grupperingar, elittänkande och särbehandling av
personer som enligt ”normalnormen” är annorlunda på grund av sin funktionsnedsättning är
negativt och nedbrytande.

Vårblommorna gläds vi åt
och de ger framtidstro

En kyrka för alla är en församling som räknar
med alla oberoende av förutsättningar. Olika
medlemmars erfarenheter och kunskap på flera
områden ökar den sociala kompetensen att stötta
och stödja på bästa sätt. Genom att ge varandra
uppgifter som är i nivå med vad var och en klarar
av kan alla få meningsfulla uppdrag.
Den fysiska tillgängligheten ska vara genomtänkt och fungera för alla. Ljussättningar och
hörslingor ska vara i funktion.
Målsättningen för vårt arbete med handikappfrågor i församlingen är att vi med fördjupad kunskap om olika handikapp och tillstånd
ska vara en plats där vi får möta varandra med
största inlevelseförmåga och Kristi Kärlek.
Sammanfattning av tankar vid idédag
Gerd Karlsson, vice ordf. i SKrH.
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Returadress:
SKrH c/o Ronnie Turesson N. Ringgatan 43, 441 31 Alingsås

Välkommen till årsmöte och idédag med SKrH
torsdagen den 30 juli 2015 på Västkustgården, Lerkil, Vallda

Medlemmar, Föreningar och Nätverk i SKrH kallas härmed till årsmöte!
En heldag med innehållsrikt program och gemenskap.
Kl 10.30 Ankomst och förmiddagskaffe
Kl 15.00 Idéprogram, medverkan av gästtalare
Kl 11.30 Årsmöte
Kl 18.00 Gemenskapskväll med festmåltid.
Kl 13.30 Lunch
Medverkan av deltagare och gäster

SVERIGES
KRISTNA
HANDIKAPPFÖRBUND
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.
• möjliggöra denna gemenskap genom att visa på praktiska åtgärder och verksamheter.
• synliggöra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
• ge möjlighet till medlemmar att ansöka om bidrag för rekreation och rehabilitering eller kurs
Nedan finns inbetalningstalong som du kan använda när du sänder in din medlemsavgift eller ger en gåva
till föreningen. Tack för avgifter och gåvor som tidigare kommit in!
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