Kvinnor i Svenska kyrkan är en demokratisk organisation byggd på
individuellt medlemskap.
Vi vill att kvinnors livserfarenhet och engagemang
i vår tids stora frågor skall påverka kyrkans liv.
I öppna samtal vill vi dryfta existentiella och teologiska frågor.
Vi vill visa solidaritet med utsatta kvinnor hemma och ute i världen.

HÖSTEN 2018

www.kvinnorisvenskakyrkan.se – Vår hemsida ger utförligare
beskrivning av organisationens målsättning och aktiviteter.
Kvinnor i Svenska kyrkan var remissorgan till nya Kyrkohandboken.

Som medlem, aktiv eller passivt stödjande är du värdefull.
Medlem blir du genom att sätta in 100 kronor på bg 422-3699
Medlemsbladet Kvinnoglöd skickas ut fyra gånger årligen.

Kvinnor i Svenska kyrkan är en av kvinnoorganisationerna i
Sveriges ekumeniska kvinnoråd (SEK). Som enskild medlem
i SEK (100 kr) får du tidningen ELSA.

Kontaktpersoner för nätverket KviSk/Växjö:
Inger Janson
Kungsgatan 13
553 31 Jönköping
035 – 12 30 27
inger.janson99@gmail.com

Karin Ågren
Sannelundsgatan 16
554 47 Jönköping
036 – 16 78 38
073 – 977 80 75
karin-agren@tele2.se

Varma hälsningar! Hör av er!
Karin och Inger

Andlig fördjupning med kvinnligt perspektiv.
Till våra sammankomster hälsas både kvinnor och
män, medlemmar och icke-medlemmar välkomna!

KVINNOR I SVENSKA KYRKAN I VÄXJÖ STIFT
Höstglöd 2018
Strömbäcks folkhögskola i Umeå den 28 – 29 september 2018.
Intresserad? Ring Karin Ågren

VÄXJÖ
KVINNOFRUKOST
Lördagen den 29 september kl. 9.00 - 11.00
Johanneskyrkan
”Colombia – kontrasternas land. Når hjälpen fram? Upplevelser från
volontärresor.”
Anita Albertsson, Ankarstiftelsen, och Charlotte Granrot, volontär och
fotograf
Anmälan senast torsdagen den 27 september till Elisabet Tunström
073 089 58 43 eller elisabet.tunstroem@svenskakyrkan.se
Ev. överskott går till “Den gode herdens skola “ i Betlehem
Lördagen den 13 oktober kl. 9.00 – 11.00
Equmeniakyrkan
”Att följa sin inre kompass.”
Författaren Maria Estling Vannestål berättar om sin egen inre resa och
om hur var och en kan utveckla förmågan att följa sin egen kompass.
Maria har skrivit tre barnböcker och romanen Lex Katarina om att vara
klämd mellan krav från barn och åldrande föräldrar. Snart kommer en
andra roman. Maria föreläser och leder samtalscirklar.
Anmälan senast den 9 oktober till Christina Holmén 070 638 48 97
holmen.christina@gmail.com
Ev. överskott går till församlingens barn- och ungdomsarbete
Lördagen den 17 november kl. 9.00 – 11.00
Västrabokyrkan (Arabygatan 44)
”Resan genom stormen kvällen är mörk, otäck och blåsig. Jag har fått
ett besked som gör att allting känns som ett stort svart hål är bara en ond
dröm? Men det är ingen dröm!”
Lotta Bornö från Veddinge sjunger och berättar om sin livsresa, om alla
dess turer som kantas av en positiv livssyn med tro, hopp och kärlek
Anmälan senast den 13 november till hthulesius@gmail.com eller
sms till 076 398 50 82 Begränsat antal platser
Ev. överskott till Kvinnojouren Blenda i Växjö

JÖNKÖPING
Torsdagen den 13 september kl.18.00 Sofiagården Teologiskt forum
Margareta Melin föreläser med utgångspunkt från sin senaste bok
”Vara i bön utan att be om något”
Lördagen den 15 september kl. 9.00 – 12.30 Sofiagården
Torgkaffe Boklotteri
Kvinnor i Svenska kyrkan i Växjö stift presenterar höstens program
Ev. överskott går till Kvinna till Kvinna
Lördagen den 6 oktober kl. 15.00 Sofiagården
”Existentiell hälsa”
Petra Wagman, universitetslektor vid Hälsohögskolan i Jönköping,
föreläser om balans i vardagslivets aktiviteter och dess betydelse för
vår hälsa och vårt välbefinnande.
Söndagen den 14 oktober kl. 11.00 Kristine kyrka
Högmässa Präster Emelie Wettermark och Pär Sjöstrand
Därefter
Kyrksoppa och samtal i Kristinagården
Onsdagen den 24 oktober kl. 18.00 Sofiagården
”Klimat och hopp”
Olivia Linander, Göteborg, uppskattad föreläsare på Kristen
humanisms sommarmöte med temat HOPP. Olivia är arg på alla
vuxna som säger ”Det kommer att lösa sig” och är aktiv, engagerad
och kunnig föreläsare i klimat- och miljöfrågor. Klimaträttvisa –
feminism – antirasism – hur hänger de ihop?
Fredagen den 16 november kl.18.00 – söndagen den 18
november kl. 15.30 Hannemo kursgård utanför Sunne i Värmland
”Dansmässan Vindens hjul” Ledare för cirkeldansen: Hanne Rörth,
Danmark.
Kurskostnad 2000:- inklusive logi och veg. mat
Arr: Lunds och Karlstads stift
Anmälan: 15 okt. till varmland@sensus.se eller 054-13 71 00
Kontakt/frågor: Cecilia Hardestam, 054 - 14 15 32 eller 0767 66 15 32
cecilia.hardestam@svenskakyrkan.se
Söndagen den 18 november kl. 15 Rosenlunds herrgård
”Kvinnor bakom allt”
Konsert: Martina Stenman, Bosse Hellgren, Per- Åke Wennerberg
Arr: Jönköpings jazzklubb Biljetter – 200 kr – via nätet eller på Spira.

