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.

VÅREN 2018

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

Som aktiv medlem eller som stödjande medlem
är du värdefull.
Medlem blir du genom att sätta in 100 kronor på bg 422-3699
Medlemsbladet Kvinnoglöd skickas ut fyra gånger om året.
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
(Sensus och Verbum, ”En samtalande kyrka – en levande kyrka)

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
Våreld 2018
Åkersbergs stiftsgård i Höör utanför Lund den 20-22 april 2018.
Anteckna datum redan nu!

VÄXJÖ
KVINNOFRUKOST
Lördagen den 27 januari kl. 9.00 - 11.00 Johanneskyrkan
”Författaren Göran Tunström – i text och ton”
Margareta Tunström, Arvika, syster till författaren, berättar
Anna Tunström, Stavnäs, brorsdotter, sjunger och spelar
Göran Tunström är en av Sveriges stora 1900-talsberättare. Han fick
Nordiska rådets pris och Augustpriset. Kända verk är Juloratoriet,
Skimmer och Tjuven.
Anmälan senast torsdagen den 25 januari till Elisabet Tunström 073 089
58 43 eller elisabet.tunstroem@svenskakyrkan.se
Överskottet går till “Den gode herdens skola “ i Betlehem
Lördagen den 10 mars kl. 9.00 – 11.00 Equmeniakyrkan
”Stroke med afasi – hinder eller möjlighet?”
Karin Zätterman, Taberg, berättar om när hon 2004, 47 år gammal, fick
en stor hjärnblödning och förlorade förmågan att prata, läsa och skriva,
samt resan tillbaka, att återerövra sitt språk och möjligheten att
kommunicera igen
Anmälan senast den 6 mars till
Christina Holmén 070 638 48 97
holmen.christina@gmail.com
Ev. överskott går till församlingens barn- och ungdomsarbete
Lördagen den 21 april kl. 9.00 – 11.00 Västrabokyrkan (Arabygatan)
”Erikshjälpen, inte bara mitt jobb, även en barnrättsorganisation
som förändrar världen för att barns drömmar ska få liv…”
Bente Johansson, butikschef på Erikshjälpen i Ljungby, berättar bl.a.
om arbetet i Rumänien, där hon varit på besök.
Anmälan senast den 17 april till
hthulesius@gmail.com eller sms till 076 3985082
Ev. överskott går till Kvinnojouren Blenda i Växjö

JÖNKÖPING
Lördagen den 17 februari kl. 9.00 – 12.30 Sofiagården
Torgkaffe
Kvinnor i Svenska kyrkan i Växjö stift presenterar höstens program
Utställning presenteras av Gunilla Åkesson, KviSk:s ordförande
”Kvinnor i förändringens tid – reformationens och vår”
(Utställningen har visats i många kyrkor i landet, bl.a. i Kalmar
domkyrka)
Boklotteri
Överskottet går till Kvinna till Kvinna
Internationella kvinnodagen den 8 mars firas
Onsdagen den 7 mars i Sofiakyrkan
Middagsbön kl.12.10
Därefter
Orgelmusik med lunchbaguette (kan köpas före bönen)
Annica Sjöstrand spelar orgel och presenterar dagens
musikprogram. Med anledning av internationella kvinnodagen har hon
valt kvinnliga tonsättare
Veckomässa kl.18.00 följt av kvällste
Bibelsamtal kl.18.30 – 19.30
”Bibelns kvinnor” Vi får bekanta oss med några av bibelns kända
och mindre kända kvinnoröster, deras styrkor och drivkrafter. Kvällen
leds av prästerna
Emma Janerheim och Jin Berglund Grennhag m.fl.
Söndagen den 8 april kl.11.00
Högmässa i Kristine kyrka Präst Agne Josefsson
Därefter
Kyrklunch i Kristinagården med samtal, som Margareta Melin
leder
Lördagen den 14 april kl.15.00 Sofiagården
”Balans i vardagslivets aktiviteter och dess betydelse för hälsa
och välbefinnande”
Petra Wagman, universitetslektor vid Hälsohögskolan
KviSk-föreläsningen är en fördjupning av Petra Wagmans föreläsning inom ramen för Existentiella
samtal ”Balans i livet” i Kristine kyrka den 8 febr. kl.19.00
Onsdagen den 5 april kl.18.30 HLK
”Att se religionen som en resurs – om teologins utmaningar”
Peter Carlsson, teol.dr i religionsvetenskap

