”En vänlig grönskas rika
dräkt har smyckat dal
och ängar”
Psalm 201
Hej kära KVISSTsyster!
Medlemsblad
för Kvinnor i Svenska kyrkan
i Stockholms stift (KVISST)
maj 2016
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.
Vi har fått några nya medlemmar till KVISST. Vi hälsar er
varmt välkomna och hoppas få
möta er på våra träffar.
Meddela gärna din e-postadress 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 3-4 gånger per år.
Till alla våra aktiviteter är du
naturligtvis välkommen att ta
med en väninna.

Besöka Näsåker
Birgitta Onsells vänner i Näsåker inbjuder oss i KVISST att
komma till Näsåker för att träffa dem och bl.a. se utställningen
”Efter tusen år av tystnad gudinnebilder och glömda
spår”. Utställningen visades
1998 på Historiska Museet i
Stockholm.
Våra vänner i Näsåker har erbjudit sig att ordna med boende
och andra praktiska arrangemang för oss.
När: Resa dit under juni, juli
eller augusti. Gruppen som åker
bestämmer.

Hur länge: Gruppen som åker
dit bestämmer hur länge ni vill
stanna. Hemresa t.ex. söndag.
Hur: Bussresa med Lapplandspilen, som går direkt eller tåg
med byte i Sollefteå.
Kostnad: Resan, logi och boende. Våra vänner i Näsåker ställer
upp för att få kostnaderna så
låga det är möjligt. Beror delvis
på hur många som reser.
Intresseanmälan och frågor:
Intresseanmälan senast söndag
29 maj till Yvonne Åhlberg.
Birgitta Thaning kan också svara på frågor. E-post och telefon
se sist här i bladet. Ange gärna
om det är någon månad du föredrar.
Yvonne kontakter dem som intresseanmält sig för att komma
fram till lämplig tidpunkt.

Invigningen av
Margit Sahlins och
S:ta Katharinastiftelsens bibliotek
ägde rum söndagen 21 februari
på Sigtunastiftelsen, Manfred
Björkquists allé 4, Sigtuna. Gör
gärna ett besök där och sitt ner i
ron i det vackra rummet.

Teaterbesök
Vi var några stycken som en
kväll i februari tillsammans såg
Stadsteaterns föreställning av
”April i anhörigsverige” med
ett efterföljande intressant panelsamtal. Susanna Alakoskis bok från 2015 blev för allra
första gången teater.
Hör gärna av dig till någon av
oss i styrelsen med tips om tea-

terpjäser, som vi skulle kunna
gå på tillsammans.

Världsböndagen
firades den 4 mars med en bönekedja runt hela vår jord.
Kvinnor från Kuba hade satt
ihop programmet med temat ”Ta
emot barnen – ta emot mig”.
EKiS (Ekumeniska Kvinnorådet
i Stockholm), Matteus församling (Svenska kyrkan) och
KVISST ansvarade för genomförandet och tackar alla er som
kom och medverkade. Kollekten
går till stipendier för unga kvinnors yrkesutbildning i utvecklingsländer samt till kvinnoprojekt och aidsbekämpning.

Stockholms feministiska filmfestival
visade bl.a. filmen ”Radical
Grace” den 5 mars. Vi fick följa
tre orädda nunnor, som riskerade sina platser inom Katolska
kyrkan genom att kämpa för
kvinnors rättigheter. KVISST
var ombedda att introducerade
filmen på festivalen. Vi undersöker om vi kan visa filmen för
oss i KVISST. Kan säkert bli en
intressant diskussion efteråt.

KVISSTs årsmöte
ägde rum 5 april. Före årsmötet
ledde Astrid Ståhlberg, religionspedagog, oss i ett skapande
bibelsamtal. Liknelsen från Matteus 13:33 - ”Himmelriket är
som en surdeg, som en kvinna
arbetar in i tre mått mjöl; till slut
blir alltsammans syrat.” - levandegjordes för oss genom det
inspirerande
samtalet
som
Astrid ledde oss i. Vill du till-

sammans med några andra träffas några gånger kring skapande bibelsamtal – hör av dig till
någon i styrelsen så ska vi göra
vad vi kan för att få det till
stånd.
Från årsmötet är vi glada att
meddela att vi har fått en ny
medlem i styrelsen. Vi hälsar
Hjördis Kram hjärtligt välkommen.

Våreld 2016
Årets medlemskonferens, Våreld, och årsmöte för hela riksföreningen KviSk ägde rum i Göteborgs stift, Åh stiftsgård, 15 –
17 april 2016. Temat var: Klimat och framtid med anknytning
till den nya gröna pärlan i Frälsarkransen.
Årsmötet tog ett beslut om att
”Hållbar utveckling i Jesu
efterföljd” ska vara föreningens
tema för 2017. Under 2017 ska
alla stiftsgrupper göra någonting, stort eller litet, som anknyter till detta tema. Har du några
tankar kring vad vi i KVISST
ska göra kring detta tema – hör
av dig till någon i styrelsen.
Vid KviSks årsmötet valdes en
ny styrelseledamot - Ann-Sofi
Karlsson från Karlstad.
Två motioner från Uppsala
stiftsgrupp tillstyrktes. En projektgrupp för jämställdhetsfrågor ska bildas och Gunilla Löfgren fick i uppdrag att ge förslag
på en långsiktig modell för våra
samtal på Våreld och Höstglöd.

Inbjudan till Lutherfirande i Tyskland 2017
KviSk har fått en inbjudan från
de evangeliska kvinnorna i
Tyskland, som arrangerar en
vecka i samband med lutherjubiléet 9-14 augusti 2017 med en
Frauenfesttag den 12 augusti i
Wittenberg.
Passa på att upptäcka kvinnorna
kring Luther med besök bl.a. i

Torgau där Katharina von Bora
har sin grav m.m. Intresseanmälan till
gunilla.akesson5@comhem.se

danser. Se förra Kvissten för
information om när och var.

Resa till Israel och
Palestina
Även i år går en resa till Israel
och Palestina med betoning på
möten med kvinnor. 10-17 november och leds av Inga-Lill
Rubenson. På vår KviSks webbsida finns mer information.

SEK och EKiS och
Pilgrimsvandring i
Tyresö 21 maj
är tyvärr inställd. Just denna
helg pågår många andra aktiviteter i området kring slottet och
kyrkan så den tystnad och stillhet vi vill ha blir svår att finna.
EKiS räknar med att återkomma
med inbjudan.

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, presenterar
bokrecensioner, studiematerial,
informerar om och bevakar seminarier, konferenser med mera.
Vill du vara med även i EKiS?
Sätt in 160 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.

Några danstips
Än finns det flera möjligheter att
dansa heliga danser och cirkel-

KVISST:s styrelse:
Birgitta Thaning (ordförande)
Heleneborgsgatan 48
117 32 STOCKHOLM
birgitta@thaning.se
08-36 43 02
070-583 86 35
Görel Almqvist
Skattungsvägen 3
120 59 ÅRSTA
gorel.almqvist@gmail.com
08-500 230 80
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
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