Verksamhetsberättelse för 2019, antagen vid medlemsmöte med Kvinnor i Svenska kyrkan i
Luleå stift den 1 mars 2020
Årligt Medlemsmöte I KviSk i Luleå stift 2019-03-02
Platsen var Skellefteå, Alhemsyrkan. Sedvanligt årsmöte som följdes av dansmässsa ”Din ljusa
skugga”. Mässan var öppen för allmännheten. Medlemmar från vänförsamlingen (St Olovs fs) i
Ndolage deltog.
Ledamot i KviSks riksstyrelse
Under året har Inger Boman, Umeå varit ledamot av riksstyrelsen.
Delta i KviSk:s nationella årsmöte, samt Våreld
I det nationella årsmötet i Östersund, 3 – 5 maj, deltog Gunilla Bäckström, Skellefteå och Britta
Lysholm; Svensbyn.
Dansarrangemang
I Mariakyrkan i Umeå, har vi fortsatt att delta i gudstjänst med integrerat dansande, även i
samband med mässans genomförande.
Dansmässan Din ljusa skugga, har i mars 2019 genomförts tillsammans med St Örjans fs
utanför Skellefteå. Britt-Marie Nordström ledde dansen, där både träning med gudstjänstgruppen
och genomförande med besökare ingick. Gudstjänsten/ dansmässan blev mycket uppskattad.
Bordssamtal
I Umeå inbjöd man i Mariakyrkan till ett Bordssamtal i april där 12 st kvinnor deltog. Omkring en
lunch, lyssnade de till tre kvinnor och samtalade
1. Varför gör vi som vi gör? Lena Lundström
2. Hur gjorde kvinnorna förr? Glimtar från boken Guds olydiga revben Kicki Sjöström
3. Hur gör andra? Inger Boman om sitt möte med prästvigda kvinnor i Tanzania
Fredsarbete
Under året har fredsarbetet i Skellefteå vidgats till att rymma Fred med Skapelsen. Fredsvandrare
som vill ansluter sig till klimataktiviteten Fridays for Future. Fredskorset är med i aktiviteten.
Kvinnor delar liv
I Skellefteå har man under året inbjudit till samtal om kristen tro och då utgått från någon av nästa
söndags bibeltexter. Anna-Stina Wikström har introducerat Befriande bibelläsning.
Feministisk teologi
I Umeå fortsatte man med Samtalsgrupp om livet och tron ur feministteologiska perspektiv. .

Under våren 2019 läste gruppen om Maria Magdalena och hade en temagudstjänst om
henne i Ålidhems kyrka, Siv Olsson ledde. Under hösten ombildades aktiviteten till en
studiecirkel via Bilda och gruppen som fortsätter i feminist-teologisk anda läser under året
boken "Mystik och politik" av Annika Spalde och Pelle Strindlund.
Delta i KviSk:s nationella inspirationsmöte, Höstglöd 2019
Anna-Stina Wikström, Gunilla Bäckström och Elisabeth Löfgren deltog i Höstglöd 4-5 oktober

Jämställdhet
KviSks riksstyrelse har utsett en grupp ledd av Berit Horned, Linköping stift att arbeta med temat
”Jämställdhet – hållbart ledarskap”. De har inlett arbetet med att inbjuda till bildande av ett
nationellt nätverk mellan stiften som kan stödja varandra i det lokala arbetet.
Har den lokala KviSk-gruppen någon kontakt med stiftsledningen, hur ser den ut? Hur ser
stiftsledningen på frågan om jämställdhet ? Vilka frågor tycker KviSk är viktiga för jämställdheten?
Vilket stöd vill KviSk ha av stiftsledningen ?
I KviSk/Luleå stift är Gunilla Bäckström anmäld som representant. Nätverket skall ha sitt första
möte i januari 2020.

