”Välsignade alla ni
kära som slumrar från
världens strid!”
Psalm 485
Hej kära KVISSTsyster!
Medlemsblad
för Kvinnor i Svenska kyrkan
i Stockholms stift (KVISST)
november 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.

Påvens besök i
Lund och Malmö
Vi var många som följde Påvens
besök här i Sverige. Några deltog i de olika evenemangen och
gudstjänsterna. Andra följde det
hela via TV, radio och tidningar.
Att få följa detta historiska tillfälle, då bl.a. ett unikt samarbetsavtal mellan lutheraner och
katoliker undertecknades, kändes som ett stort ögonblick, som
att historien darrade till och fick
ett synligt märke, som eftervärlden kommer att uppmärksamma
och förhoppningsvis leva efter.

De fem Imperativen – de fem
Åtagande som undertecknades
hade följande innebörd:
1 – att alltid börja i enhetens
perspektiv, inte i splittringens
2 - att lutheraner och katoliker
ständigt bör låta sig själva förändras genom mötet med den
andra och genom det ömsesidiga
vittnesbördet
3 – att förpliktiga sig till att söka
synlig enhet och tillsammans
utveckla närmare vad detta innebär i konkreta steg
4 – att gemensamt återuppväcka
kraften i evangeliet om Jesus
Kristus för vår tid
5 – katoliker och lutheraner bör
vittna tillsammans om Guds
barmhärtighet genom att förkunna och tjäna i världen
Lutheraner och katoliker har
enats om att gå från ord till
handling.
Betyder dessa fem imperativ/åtaganden något för dig i ditt
dagliga liv?

Besöka Näsåker
Nej – det blev inte av – det som
vi skrev om i förra Kvissten. Det
var svårt att få ihop dagar och
tider. MEN – vi får en hälsning
från Näsåker vid vårt nästa medlemsmöte – fortsätt att läsa…..

Gudinnor och
glömda spår
Välkommen att se en film om
gudinneutställningen ”Efter tusen år av tystnad”. Filmen heter
”Gudinnor och glömda spår”
och är gjord med utställningen,

som skapades av Birgitta Onsell,
som utgångspunkt.
Utställningen ”Efter tusen år av
tystnad - gudinnebilder och
glömda spår” visades 1998 på
Historiska Museet i Stockholm
och finns nu i Näsåker.
All världens Skapelseberättelser
förmedlar om och om igen berättelserna om Modergudinnan.
Hon har olika namn i olika kulturer i olika tidsepoker och förekommer i olika skepnader. Men
vart tog hon vägen? Varför dominerar patriarkatet i vår tid?
Efter filmen bjuder vi på lite
förfriskningar och något att äta
och möjlighet att fråga, prata
och diskutera utifrån det vi sett.
När: Onsdag 30 november
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!

Kyrkornas globala
vecka
Jord att leva på – mänskliga
rättigheter i klimatförändringarnas spår. Kyrkornas globa vecka
2016 vill sprida kunskap om hur
klimatförändringar
påverkar
förverkligandet av mänskliga
rättigheter och ge människor
förutsättningar att fatta beslut
och agera för en rättvis klimatpolitik. Aktiviteter, gudstjänster
och bön. För mer information se
www.globalveckan.se

Världsböndagen
2017
firas den 3 mars med en bönekedja runt hela vår jord. Kvinnor från Philippinerna har satt
ihop programmet med temat
”Rättvisa” – ”Har jag varit
orättvis mot er?”
EKiS (Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm), Högalids församling (Svenska kyrkan) och
KVISST ansvarar för kvällens
gudstjänst. Reservera redan nu
den kvällen.

Våreld 2017
2017 års medlemskonferens,
Våreld, och årsmöte för hela
riksföreningen KviSk äger rum
i Uppsala 5-7 maj. Reservera
gärna dessa dagar redan nu.
Programmet brukar alltid vara
intressant och det är inspirerande att träffa många kvinnor från
de andra stiftsgrupperna.

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 senast 1 december till
gunilla.akesson5@comhem.se
telefon 042-12 36 67.

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.

Informationsmaterial
Kvinnor i Svenska kyrkan har
utarbetat några informationsbroschyrer. Behöver du detta material eller något extra ex av vår
medlemstidning för att informera någon som är intresserad?
Hör av dig till någon av oss i
styrelsen – adresslista sist i detta
medlemsbrev.

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
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