Till KviSk/Luleå stift:s medlemmar december 2017

Glad Advent och Gott nytt kyrkoår!
Det susar genom livets strid en fläkt av himmelrikets frid,
en klang av harpotoner.
En aning fyller varje bröst, och stilla ljuder Andens röst i jordens alla zoner;
O mänsklighet, ställ dörrn på glänt – det är advent, det är advent!
Sv.Ps. 109:1

Detta utskick innehåller information från både riksstyrelsen och vår stiftsgrupps ansvarsgrupp.

Riksstyrelsens information
senare delen av hösten har uppfyllts av #metoo-rörelsen med berättelser om hur kvinnor utsatts
för övergrepp, förminskats och inte fått den respekt som alla människor har rätt att få. I
#vardeljus berättar många om situationer i vår kyrkas sammanhang där detta har ägt rum. På
något sätt måste vi hantera allt detta. Berättelserna får inte glömmas. På årets Våreld i april
kommer vi att fundera kring det här tillsammans med Inger-Lise Olsen. Det rör oss alla, de som
utsatts och de som hört och läst berättelserna.
1.Medlemmar och stiftsgrupper
Just nu är vi 743 medlemmar. Trots att 73 st ännu inte betalat sin medlemsavgift på 100 kr så
innebär det ändå att vi för första gången på flera år ökar vårt medlemsantal i år. Det känns litet
symboliskt tycker jag och är jätteglad för det. Vi är också glada över att Göteborgs och Luleå stift
har fått var sin kvinnlig biskop.
2. Våreld och Höstglöd 2018
Lunds stiftsgrupp planerar just nu Våreld 2018. Temat kommer att vara Kvinnor i förändringens
tid – här och nu. Våreld 2018 kommer att äga rum på Åkersbergs stiftsgård i Höör i Lunds stift
den 20-22 april 2018. Program medföljer Kvinnoglöd 1:2018 och kallelse till årsmöte finns i den
Kvinnoglöd 4:2017 som just har skickats ut till alla i pappersform. Höstglöd 2018 blir troligen på
Strömbäcks folkhögskola i Umeå den 28-29 september.
5. Gemensamt fokus för 2018
Hållbar utveckling i Jesu efterföljd behåller vi som övergripande tema och fokus 2018 är ” Tala
så att andra lyssnar och förstår”.

Många hjärtliga hälsningar till er alla från riksstyrelsen genom Gunilla Å

Ansvarsgruppens information
⃰

Dansa vill vi göra under våren. Den 20 januari planeras en workshop ”Livets danser” i
Skellefteå. Ring Maria Forsmarker för mera information om tid, plats och innehåll på
telefon 070-5987061, eller maila på adressen maria_forsmarker@hotmail.com
⃰

Årligt medlemsmöte planeras till den 3 mars i Umeå. I planerna för dagen (förutom
årsmötet) finns ”Käthe´s runda bordssamtal” samt dans. Avsätt dagen i almanackan och
gärna även den 4 mars då Fredsvandring till Mariakyrkan och deltagande i gudstjänsten
med både fredsbudskap och dansande kommer att äga rum. Kallelse och program
kommer att skickas ut i god tid.
⃰

I Fredsvandrandet bärs med ett Fredskors som processions-kors. Korset har skapats av
Henrik Johansson i Kågedalens fs, och är så finurligt konstruerat att det blivit ett ”kit”
som kan plockas isär och enkelt tas med. Dessutom är det vackert. Korset invigdes den
16 oktober i St Olovs kyrka i Skellefteå. Där man vandrat i ca två år mellan kyrkorna i
bygden. Kvinnor i Svenska kyrkan är initiativtagare, och alla är välkomna att gå med.
⃰

Världsböndagen 2018 har temat ”Allt Gud skapat är mycket gott”.
Världsböndagsprogrammet kommer från Surinam, ett litet, glest befolkat land på
Sydamerikas nordostkust. Temat handlar om vårt ansvar för miljön, den skapelse Gud
gett oss att vårda. Mera information om Världsböndagen och förslag till
gudstjänsprogram finns på www.svekumeniskakvinnor.se
Ansvarsgruppen ser gärna att medlemmarna engagerar sig för att sprida kunskap om
Världsböndagen, och kanske också bidrar till att genomför en gudstjänst. Kollekten går
till utbildningsstipendier till kvinnor i utvecklingsländerna i samarbete med svenska
samfund och kristna biståndsorganisationer.

God Jul och ett Gott Nytt År
önskar
Britta, Gunilla och Maria

