”Fram skrider året i sin gång,
nu gulna lund och lid.
Farväl med all din lust och sång,
du korta sommartid.”
Psalm 203:1

Hej kära KVISSTsyster!
Medlemsblad
för Kvinnor i Svenska kyrkan
i Stockholms stift (KVISST)
november 2015
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, som vill veta
mer om vad vi gör i KVISST.

Modiga kvinnor
I det förra medlemsbladet efterlyste vi Modiga kvinnor. Vi i
styrelsen planerar att ha Modiga
kvinnor som tema för ett antal
KVISSTmöten framgent. Har du
tips på någon intressant kvinna
vi kan träffa, någon föreläsare
eller något intressant studiebesök som passar temat? Hör då
av dig till någon av oss i styrelsen.

Psalm 368
Vi träffar och lyssnarPsalmer i 90-ta
till en modig kvinna
Cirkeldans
Torsdag 3 december får vi träffa

Var: Hallunda kyrka, Hallunda
Torg. T-bana tilllet
Hallunda

Annahita Parsan. Hon har
konverterat från islam till kristendomen, studerat till präst och
arbetar nu som präst i Uppsala.
Hon kommer till oss och vill
berätta med rubriken Hopp. Vi
är så glada över att hon vill dela
med sig av sin livsresa.
När: Torsdag 3 december
klockan 18.30.
Var: Klubbrummet i Högalids
församlings församlingshus (intill kyrkan). T-bana till Hornstull.
Anmälan: För att planera förfriskningar så är det bra om vi
vet ungefär hur många som
kommer. Anmäl dig gärna till
Yvonne Åhlberg, e-post
yvonne.ahlberg@comhem.se
telefon 073-72 81 973
eller
till Birgitta Thaning,
e-post birgitta@thaning.se
telefon 08-36 43 02.

Cirkeldansen
stärker
vårt
kroppsmedvetande och vår andning. Vi mår bra av att dansa!
Franciskussalen, Högbergsgatan 15 A, Katarina Församling.
Varannan onsdag kl 10-11.30,
Två tillfällen till denna termin –
18 november och 2 december.
Kostnad 60 kr per gång, betalas
på plats. Maria Rönn är dansledare.

Vi besökte Djursholms
kapell
Onsdag 30 september var en
strålande vacker sensommardag.
Vi besökte då Djursholms kapell och fick en intressant presentation av kyrkan och av verksamheten där. Efteråt gick vi till
Djursholms Torg och åt lunch
tillsammans. Stort tack till er
alla som arrangerat det så bra för
oss.

Varmt välkomna!

Ekis inbjuder till besök i Hallunda kyrka
Ekis – Sveriges Ekumeniska
Kvinnoråds grupp i Stockholm –
inbjuder till ett besök i Hallunda kyrka – ”de många rösternas
kyrka”. Pastor Carin Hemmati
kommer att berätta om den
mångkulturella
församlingen
med många olika nationaliteter.
När: Torsdag 19 november
klockan 17.30. Drop-in fika till
självkostnadspris 17.30 – 18.00.

Kvinnor i Svenska
kyrkan utmanar
framtiden … eller har
vi gjort vårt?
Vad hände på KviSks framtidskonferens 17 oktober?
KviSks ordförande Gunilla
Åkesson skrev så här i sitt brev
till stiftsgrupperna: ”Ett 70-tal
medlemmar samlades till Framtidskonferensen. Kajsa Wejryd
gav en tillbakablick, Gertrud

Åström peppade oss och vi gick
snabbt igenom enkät, rådslag
och de intervjuer som Bulle Davidsson gjort med främst utomstående personer. I smågrupper
kom sedan samtalet igång och
slutsatser formulerades på blädderblocksblad. Efter lunchen var
det panelsamtal med Amanda
Carlshamre, Cristina Grenholm,
Gertrud Åström och Kajsa Wejryd. En fin gudstjänst ledd av
Hanna Stenström avslutade dagen. Utifrån det som sagts och
dokumenterats under dagen ska
styrelsen forma framtiden. Vi
kommer att skriva om de första
stegen i Kvinnoglöd 1 2016.
”Gör inte allt! Tänk på att en
armé av systrar står bakom dig!
Använd er kompetens! Om inte
kvinnor bryr sig om kvinnors liv
gör ingen annan det heller. Vi
bär på en kallelse. Inget gnäll!
Gör er synliga! Var litet kaxigare! Fokusera på jämställdhetsfrågan! Förmedla det som är er
speciella särart! Sprid kvinnors
gudsprat! Ge inte upp!
Det blev många goda uppmaningar och tankar under framtidskonferensen som nu styrelsen tar med sig in i framtiden.
Tack för gemenskap, glädje och
inspiration som vi fick dela på
Höstglöd och Framtidskonferens! Tack ni i Stockholms
stiftsgrupp som alltid är så tillmötesgående, omsorgsfulla och
får allt att fungera på bästa sätt.”

Antal medlemmar och
årsavgift
Vi har för närvarande drygt 790
medlemmar i riksföreningen och
143 av dem har ännu inte betalat
sin medlemsavgift i slutet av
oktober. De medlemmar här i
Stockholms stift som missat att
betala kommer att få en påminnelse per e-post eller vanligt
brev.

Uttalande från Sveriges Kvinnolobby
Sveriges Kvinnolobby – där
Kvinnor i Svenska kyrkan är en
av medlemmarna – har antagit
ett uttalande om de kvinnliga
flyktingarnas situation. Uttalandet finns på KviSks hemsida.

Våreld 2016
Anteckna redan nu datumet för
nästa års medlemskonferens
och årsmöte för hela riksföreningen KviSk.
Göteborgs stift, Åh stiftsgård,
15 – 17 april 2016. Till stiftsgården går det bra förbindelser
med kollektivtrafik. Temat blir:
Klimat och framtid med anknytning till den nya gröna pärlan i Frälsarkransen.
Det är alltid roligt och inspirerande att möta många av föreningens medlemmar – planera
gärna in ditt deltagande.

Resan till Sykars
brunn
Sexton personer från olika stift
var anmälda till resan till Palestina och Israel den 29 oktober –
7 november 2015. Den som
missat denna resa kan kontakta
Lunds stiftsgrupp, som arrangerar en liknande resa i maj.

Världsböndagen
Världsböndagen kommer att
firas fredag 4 mars 2016 i Matteus kyrka här i Stockholm.
Redan nu har en grupp, med
deltagare från Matteus församling, Ekis och KVISST, träffats
för att börja planera. Programmet är denna gång utformat av
en grupp kvinnor från Kuba.
Ytterligare information i ett
kommande medlemsblad.
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Birgitta Thaning (ordförande)
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