”På tröskeln till Marias hem står
ängeln Gabriel. Han kommer
med ett saligt bud från Gud i
himmelen”
Psalm 485

Hej kära KVISSTsyster!
Medlemsblad mars 2017
för Kvinnor i Svenska kyrkan
i Stockholms stift (KVISST)
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.
Att läsa i denna Kvissten:
- Världsböndagen 2017
- KVISSTs årsmöte med program om Luther, 20/4
- KviSks medlemsdagar och
årsmöte, Våreld, 5-7/5
- Ansökan om stipendier för att
vara med på Våreld
- Kontakt med kvinnor
- Stabat Mater, konsert 8 och 9/4
- Världens fest, Västerås, 2-4/6
- Lutherfirande i Tyskland
- SEK och EKiS
- Namn och kontaktuppgifter till
KVISSTs styrelse

Världsböndagen
2017
firades den 3 mars med en bönekedja runt hela vår jord.

Kvinnor från Filippinerna har
satt ihop programmet med temat
”Rättvisa” – ”Har jag varit
orättvis mot er?”
EKiS (Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm), Högalids församling (Svenska kyrkan) och
KVISST ansvarade för gudstjänsten i Högalidskyrkan.
Vi var ett 50-tal personer som
firade gudstjänsten tillsammans
och träffades efteråt för trivsam
samvaro över en koppa kaffe/te
och de goda smörgåsarna, som
församlingens husmödrar gjort i
ordning till oss och de goda
bakverk, som styrelsemedlemmar i EKiS och KVISST bakat
och tagit med sig.
Kollekten under böndagsgudstjänsten + kaffekollekten uppgick till nästan 5000 kronor. Till
detta kommer insamlade medel
från övriga Böndagsgudstjänster
runt om i Sverige. Pengarna
kommer att användas till utbildningsstipendier till kvinnor i
utvecklingsländer.
Som förberedelse till Världsböndagen ordnade EKiS 31
januari en träff där Lotta Geisler
ledde oss i att med hjälp av Bibliodrama sätta oss in i och diskutera bibeltexten. Flera av
KVISSTs medlemmar närvarade. Vi hoppas på en uppföljning
till nästa års Världsböndag.

Årsmöte och program om Luther
Välkomna till KVISSTs årsmöte
med program torsdag 20 april
2017 kl 18.30 .
Före årsmötet talar Lena Olsson
Fogelberg över ”Luther,
Chranach och kärleken - en
bild av reformationen". Lena

är präst i Svenska kyrkan och
verksam i Adolf Fredriks församling. Efter föredraget bjuder
vi på lite förfriskningar
och te/kaffe med tilltugg och
sedan följer våra årsmötesförhandlingar.
När: Torsdag 20 april klockan
18.30.
Var: Klubbrummet i Högalids
Församlingshus. Ta t.ex. tunnelbanan till Hornstull och välj
utgången mot Högalidsparken.
Kyrkan ligger uppe på kullen.
Varmt välkomna till hela
kvällen eller enbart programmet om Luther med efterföljande förtäring!

Våreld 2017
+ansökan om
stipendier
2017 års medlemskonferens,
Våreld, och årsmöte för hela
riksföreningen KviSk äger rum i
Uppsala 5-7 maj. Inbjudan har
gått ut direkt till alla KviSks
medlemmar. Sista dag för anmälan är 31 mars.
KVISSTs styrelse har beslutat
att KVISSTs medlemmar kan
ansöka om 3 stipendier på vardera 1500 kronor att användas
för deltagande i medlemskonferensen Våreld. Skicka in din
ansökan till vår kassör
Yvonne Åhlberg
Trädgårdsgatan 14 A
172 38 SUNDBYBERG
yvonne.ahlberg@comhem.se
073-72 81 973
senast 31 mars.
Om fler än 3 personer ansöker
utses de tre, som får stipendier,
genom lottdragning.
Programmet brukar alltid vara
intressant och det är inspireran-

de att träffa många kvinnor från
de andra stiftsgrupperna.

Kontakt med
kvinnor
En av våra medlemmar har inspirerat oss att undersöka hur vi
i KVISST kan medverk till att
kvinnor här i Stockholm och
som kommer från andra kulturer, kan komma i kontakt med
kyrkor, dess medlemmar och
verksamhet.
Vi i styrelsen planerar att arrangera en träff för olika intresserade senare i vår för att diskutera
och komma med idéer om vad
vi kan göra.
Har just du några tankar/idéer
om detta? Hör då gärna av dig
till någon av oss i styrelsen.

STABAT MATER
Moder Marias delade sorg med
världens alla kvinnor. En scenisk konsert, en hyllning till
världens alla kvinnor, oavsett
religiös tillhörighet eller härkomst. Musiker utan gränser
(MUG), en ideell organisation är
initiativtagare.
Konserten innehåller musik
av G.B. Pergolesi, Ylva Q. Arkvik och Anis Moin. Medverkar
gör solister, korister, dansare
och musiker.
I Eric Ericsonhallen kommer
det, i samband med konserten,
att vara en konstutställning med
tema Världens kvinnor.
Var och när: Eric Ericsonhallen, Skeppsholmen, 8 april kl
18.00
Högalidskyrkan, 9 april, kl
16.00.
Biljetter säljs via Kulturbiljetter.se

Världens fest
Världens fest arrangeras i centrala Västerås 2-4 juni 2017.
Temat för festen är ”Fri att förändra”. Kvinnor i Svenska kyrkan kommer att, även denna
gång, ansvara för mötesplatsen
”Sykars Brunn” dit man får

komma för att bl.a. samtala,
pusta ut, träffa bekanta och få
nya bekanta. Vill du hjälpa till
där under några timmar – hör
av dig till någon i KviSks styrelse.
Världens fest är Svenska kyrkans årliga arrangemang då man
framför allt uppmärksammar det
internationella arbetet.

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 och frågor till Gunilla Åkesson
gunilla.akesson5@comhem.se
telefon 042-12 36 67
eller
Lisbeth Malmström
lisbeth.malmström@comhem.se

telefon 046-14 24 82

Årsavgift för KviSk
100 kronor är fortfarande årsavgiften för medlemskap i
KviSk och därmed även i
KVISST.
Sätt in 100 kr på bankgiro 4223699. Ange namn, adress. födelseår och e-postadress.

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.

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.

