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.

SVERIGES KRISTNA
HANDIKAPPFÖRBUND
är en ekumenisk sammanslutning
av medlemmar och föreningar
som arbetar utifrån kristen
människosyn och ett
miljörelaterat handikappbegrepp

 ge möjlighet till medlemmar att
ansöka om bidrag för
rekreation, rehabilitering eller
kurs.

Ett kristet handikappförbund
Vi tror att Sverige behöver ett kristet
handikappförbund, ett förbund som för
handikappfrågorna framåt i samhället och
inom kyrkor och samfund med sina
erfarenheter och kunskaper.
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. En ungsektion inom SKrH
bildades 1996 med inriktning att driva
verksamhet för ungdomar och unga
vuxna. Våren 2006 startade nätverket
Bartimaios som fortsättning av
ungsektionen. Denna verksamhet ingår
nu i förbundets verksamhet. Från och
med 1 juli 2019 har alla länsföreningar
och lokalavdelningar överfört verksamhet
och organisation till riksföreningen.
FN Konventionen
Som grund för arbetet i SKrH finns FN:s
konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. I
konventionen nämns om tillgänglighet
och deltagande i kulturliv, rekreation,
fritidsverksamhet mm.

Ekumenik och samverkan
SKrH vill i sitt arbete samverka med alla
kristna kyrkor och samfund. Representant
från SKrHs styrelse deltar i Sveriges
Kristna Råd, SKR:s arbetsgrupp för
frågor kring kyrka och funktionshinder.
En målsättning är att också öka det lokala
samarbetet där människor möts och lär
känna varandra.
Förbundsmöte – Förbundsstyrelse
Förbundet håller förbundsmöte, årsmöte,
varje år. Vid detta tillfälle utses
förbundsstyrelse som ansvarar för
förbundets verksamhet. Styrelsens
ledamöter har sin förankring i olika
samfund i Sverige.
Nyhetsbrev – Hand i hand
Förbundet har ett nyhetsbrev som sänds
till medlemmar i SKrH med ca 2-3
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.
Årsavgiften är Kr 130:Ansökan om ekonomiskt bidrag
Medlemmar har möjlighet att ansöka om
ekonomiskt bidrag för rekreation,
rehabilitering samt deltagande i
kursverksamhet.

Styrelsen, SKrH
Inger Svantesson (ordförande)
0322 440 21, 070 568 47 17
e-post: inger.svantesson@skrh.se
Bengt Sernestrand (kassör)
0760 32 58 63
e-post b.sernestrand@telia.com
Plusgironummer till SkrH: 579214-8
Ronnie Turesson (registeransvarig)
0707 18 32 68
e-post: ronnie@turesson.nu
Berit Wiberg (vice ordförande)
070 641 84 96
e-post: beritwiberg1@gmail.com
Eva Johansson (sekreterare)
070 699 52 05
e-post: evis.eva.2016@hotmail.com

Åsa Modig (sekreterare)
070 583 97 71
e-post: modig66@live.se
Margit Markusson
0709 63 00 39
e-post: margit.markusson@alingsas.se

Adjungerande styrelseledamöter
Ulla Johansson
0322 91023, 0702 43 99 25
Bengt Svensson
0730 49 26 64
e-post: bengtas36@gmail.com
Barbro Johansson
0723 24 43 52
e-post: barbro.johansson@yahoo.com
Anders Hjalmarsson
0732 28 44 44
e-post: anders_hjalmarsson@hotmail.com
Lennart Johansson
0709 30 24 76
Oskar Bilén
0762 25 96 58

