”Du som i alltets mitt har ställt
det kors där du ger ut av dig
själv har gett oss denna fastetid
till läkedom och ljus och liv.”
Psalm 438

Hej kära KVISSTsyster!
Medlemsblad februari 2018
för Kvinnor i Svenska kyrkan
i Stockholms stift (KVISST)
Vi har fått några nya medlemmar till KVISST. Vi hälsar er
varmt välkomna och hoppas få
möta er på våra träffar.
Detta medlemsblad skickas dels
som vanlig papperspost till alla
medlemmar (förutom till dem
som avbeställt papperspost) och
dels som e-post till alla, som vi
har en e-post-adress till. Meddela gärna din e-post-adress om
du inte har fått detta medlemsblad som e-post. Du kommer då
att få fortlöpande information
om olika aktiviteter, som inte
alltid kommer med i medlemsbladet. Kvissten skickar vi ut 34 gånger per år.
Till alla våra aktiviteter är du
naturligtvis välkommen att ta
med en väninna.
Att läsa i denna Kvissten:
- Årsavgiften för 2018
- Världsböndagen 2 mars, 2018
- 8 mars på THS
- Kallelse till KVISSTs årsmöte
och program med Ulrika Knutson, 26 mars
- KViSKs årsmöte med medlemsdagar, Våreld, 20-22 april
- Ansökan om stipendier för att
vara med på Våreld 20-22 april
2018
- Klingande salonger torsdagar
22 mars och 26 april
- SEK och EKiS och tidningen
ELSA

- Kontaktuppgifter till KVISSTs
styrelse

Årsavgift 2018 för
KviSk
100 kronor är fortfarande årsavgiften för medlemskap i
KviSk och därmed även i
KVISST.
Betala gärna din medlemsavgift
även om du just nu inte har tid
och möjlighet att vara med på
våra sammankomster. Precis
som många andra föreningar
behöver vi såväl aktiva medlemmar som stödjande medlemmar.
Sätt in 100 kr på bankgiro 4223699. Ange namn, adress, födelseår och e-postadress. Det går
också att swisha till KviSk –
123 691 859 3. Skriv avsändare.

Världsböndagen
2 mars
Fredag den 2 mars går en bönekedja runt hela vårt jordklot.
Gudstjänstprogrammet för årets
Världsböndag har kvinnor i
Surinam skrivit. De påminner
oss om att vi är kallade att vårda
vår jord och att vi alla har ett
personligt ansvar. Temat är Allt Gud har skapat är mycket
gott.
Här i Stockholm arrangerar,
sedan flera år, EKiS (Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm)
och KVISST gudstjänsten.
Efter gudstjänsten finns kaffe/te
med bröd framdukat.
Kollekten, som samlas in under
Världsböndagen, går till utbildningsstipendier för kvinnor i
Afrika, Asien, Mellanöstern och
Latinamerika.

Talare vid gudstjänsten är Esther
Kazen, generalsekreterare i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.
När: Fredag 2 mars kl 18.00
Var: Söderkåren, Frälsningsarmén, Hornsgatan 96-98. Närmaste T-bana är Zinkensdamm.
Arrangör: EKiS och KVISST
tillsammans med SEK.
Kostnad: 40 kronor för fikat.
Varmt välkomna!

THS på Internationella kvinnodagen
Teologiska högskolan i Stockholm (THS), Studieförbundet
Bilda och Sveriges Ekumeniska
Kvinnoråd (SEK) inbjuder till
öppna föreläsningar på Internationella Kvinnodagen. Kom hela
dagen eller på någon av föreläsningarna.
10.00 – 11.30
Hanna Stenström – Teologi för
en jämställd kyrka före feministteologin – kristna kvinnor ger
teologi inom Fredrika Bremerförbundet 1957-1958
13.00 – 14.30
Kristina Patring – Feminism och
religionsfrihet – a match made
in heaven?
När: Torsdag 8 mars kl 10.00 –
11.30 samt 13.00 – 14.30 i sal
219 samt en andakt i kapellet
11.40 – 12.00.
Var: Teologiska högskolan i
Stockholm - Åkeshovsvägen 29
i Bromma. Sal 219 och Kapellet.
Ytterligare information: ths.se
Ingen anmälan, ingen avgift.

KVISSTs årsmöte
och program med
Ulrika Knutson
Välkomna till KVISSTs årsmöte
med program måndag 26 mars
kl 18.30 .
Före årsmötet talar Ulrika Knutson över ”Makten och herrlikheten – om kvinnor och
manligt beteende. Hur vi följer Jesus som förebild."
Många känner till Ulrika Knutson som författare och debattör.
Vi har bl.a. hört henne i radio
och TV.
Efter föredraget bjuder vi på lite
förfriskningar och sedan följer
våra årsmötesförhandlingar.
När: Måndag 26 mars klockan
18.30.
Var: Klubbrummet i Högalids
Församlingshus. Ta t.ex. tunnelbanan till Hornstull och välj
utgången mot Högalidsparken.
Kyrkan ligger uppe på kullen.
Anmälan: Inte nödvändigt men
gärna för att ska kunna anpassa
inköp av förfriskningar. Till
någon av oss i styrelsen – se
längst bak i detta medlemsblad.
Varmt välkomna till hela
kvällen eller enbart programmet med Ulrika Knutsons föredrag!

KviSks årsmöte och
medlemsdagar,
Våreld
Våreld, 2018 års årsmöte för
hela riksföreningen KviSk med
medlemsdagar, äger rum 20-22
april 2018 på Åkersbergs
stiftgård, Höör.
Temat i år är ”Kvinna i förändringens tid – här och nu.”
Alla medlemmar är välkomna.
Ta chansen att träffar kvinnor
från olika delar av vårt land.
KVISSTs styrelse har beslutat
att utlysa två stipendier, som
hjälp till kostnader för resor och
uppehälle, på vardera 2000 kro-

nor till två KVISSTmedlemmar,
som vill deltaga.
Anmäl ditt intresse senast 28
februari 2018 till vår kassör
Yvonne Åhlberg, e-postadress
yvonne.ahlberg@comhem.se
telefon 073-72 81 973.
Om fler än två personer anmäler
sig blir det lottdragning.
Var: Stiftsgården Åkersberg i
Höör.
Tåg till Hässleholm och byte där
till tåg till Höör.
När: 20-22 april
Drop in och anmälan 20/4 kl 1617
Lunch och avslutning 22 april kl
12.30
Kostnad: Din egen resa samt
konferensavgift + boende (2
nätter) - enkelrum 1 500 kr,
dubbelrum 1 100 kr per person.
Konferensavgift 200 kr.
Anmälan:
www.sensus.se/kurser/vareld20
18 eller tel. 040-664 56 80 senast 15 mars.

Klingande salong
Vår medlem Viveka Servatius
inbjuder till Klingande salong
torsdagarna 22 mars och 26
april 18 – 20.30. Dans, toning
och meditation till klangskålar
utifrån temat ”Den kosmiska
harmonin”.
Ytterligare information hittar du
på webben voxharmonia.se.
Anmälan och frågor till Viveca
Servatius, telefon 0708-77 60
37, e-post visva@voxharmonia.

SEK och EKiS
Många av oss i KVISST är också medlemmar i SEK – Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd –
och dess Stockholmsavdelning
EKiS – Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm. Vi får då
den utmärkta tidskriften ELSA.
ELSA utkommer fyra gånger
per år och speglar kyrka och
samhälle ur kvinnors perspektiv;
deltar i aktuella debatter, presen-

terar bokrecensioner, studiematerial, informerar om och bevakar seminarier, konferenser med
mera.
Vill du vara med även i EKiS?
Sätt in 210 kronor på pg 65 27
94-9 och ange namn, adress och
e-postadress.
EKiS och KVISST samarbetar
sedan flera år tillbaka och vi
bjuder alltid in varandras
medlemmar.

KVISST:s styrelse:
Birgitta Thaning (ordförande)
Heleneborgsgatan 48
117 32 STOCKHOLM
birgitta@thaning.se
08-36 43 02
070-583 86 35
Eva Moëll Elmquist
Slagrutevägen 3
182 34 DANDERYD
eva.m.elmquist@gmail.com
08-75 52 435
073-967 13 33
Hjördis Eiranson-Kram
Hagavägen 2
169 75 Solna
hjordis@krams.se
070-749 48 04
Yvonne Åhlberg (kassör)
Trädgårdsgatan 14 A
172 38 SUNDBYBERG
yvonne.ahlberg@comhem.se
073-72 81 973
Medlemsbladet är utskickat av
KVISST – Kvinnor i Svenska
kyrkan i Stockholms stift – c/o
Birgitta Thaning, Heleneborgsgatan 48, 117 32 Stockholm.

