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Kvinnor för mission + KviSk = sant(?):

Hanna, Elaine och Gertrud:

Styrelserna för riksorganisationerna Kvinnor för mission och
Kvinnor i Svenska kyrkan har, som förra årets årsmöten
beslutat, fortsatt samtalen om samarbetet mellan de båda
organisationerna. Samtal som kan leda till skapandet av en
ny kvinnoorganisation inom Svenska kyrkan. På årsmötet den
30 mars blir detta en huvudfråga.
Respektive ordförande för Kvinnor för mission och KviSk,
Carin Gardbring och Hilda Lind, skriver om sina tankar kring
samarbetet.
Sid 2 och 3

Alla medlemmar är välkomna att delta i KviSks årsmöte och
konferens Våreld som hålls tillsammans med Kvinnor för
mission den 30 mars – 1 april på Lidingö. Temat är Kvinnor i
kyrka och samhälle.
Vårelds tre gästtalare – Gertrud Åström, Hanna Stenström (se nedan) och vår internationella gäst, Elaine Gleci
Neuenfeldt från Women in Church and Society vid Lutherska
världsförbundet i Genève, introduceras närmare på insidorna
i Kvinnoglöd.
Presentation av Elaine Gleci Neuenfeldt
Sid 2
Presentation av Gertrud Åström
Sid 3

Samtal om
gemensam
framtid

Tre kvinnor
i kyrka
och samhälle

Hanna Stenström:

Feministperspektiv centralt

Samtalen under Våreld om en väg framåt för
våra föreningar, Kvinnor i Svenska kyrkan
och Kvinnor för mission utgår bland annat
från Hanna Stenströms anförande om kvinnornas situation i Svenska kyrkan.
Teologie doktor Hanna Stenström är forskare och undervisar vid Uppsala universitet.

Hennes forskning rör Nya testamentets exegetik (textkritisk bibelforskning), övergripande frågor om bibeltolkning
samt feministisk exegetik.
Bibeltolkningens och bibelforskningens etiska och politiska
dimensioner, tillsammans med feministiska perspektiv, är
centrala för Hanna Stenström.

Här bereds för bönens trädgård
Invid Kusmarks kyrka, i Kågedalens församling
i Luleå stift, är jorden beredd för en trädgård i
Bönens och Frälsarkransens tecken!
Kågedalen är Martin Lönnebos födelseförsamling, så självklart har idén om en spirande
unik böneträdgård uppkommit just här. Nu i vår
kommer fin matjord att spridas, planterings
ytorna är förberedda inför våren och väntar
på fin matjord. Varje pärla har sin plats, och
vägen genom pärlorna är bultad och färdig.
Konstelever på Solviks folkhögsskola jobbar
för fullt med förslag till skulpturer och annat för
trädgården.
KviSk i Luleå stift arrangerar i mars i samarbete med Kågedalens församling en dag för
att Måla frälsarkransen, under bildterapeuten
Gunilla Bäckströms ledning.
Se sid 4

Marken är beredd. Foto: Maria Nilsson
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Våra
organisationer
ska växa
som trädet
Samtal pågår, intensivt sedan en tid
tillbaka. Det handlar om hur de båda
föreningarna Kvinnor i Svenska kyrkan
och Kvinnor för mission kan samverka
på ett närmare sätt, kanske rent av hitta
en form för samgående.
Trädet som bild för processen har
blivit betydelsefullt i detta samtal. Trädet
inspirerar till att tänka på något som
växer organiskt i stället för att börja med
att rita organisationsmodeller. Tids nog
måste dessa också till.

Träd med olika rötter

Trädet är en urgammal symbol för liv,
och vi känner igen att det finns med
i många mytologier och berättelser.

Krönika
Trädet är inte statiskt utan växer och
utvecklas med tiden.
Våra båda föreningar, Kvinnor i
Svenska kyrkan och Kvinnor för mission,
har sina rötter från olika tid och kom till
med lite olika syfte. Tillsammans är det
lätt att se att de utgör en kraftig stam i
Svenska kyrkans 1900-talshistoria.

Symbolik som ger kraft

Grenverket har vuxit ut åt olika håll beroende på hur solen, regnet och vinden
har rört om i trädets krona. Efter hand
har det tuktats och vissna kvistar har
tagits bort. Viss inympning har skett och
kan fortsatt vara viktig för att vitalisera
växten likaväl som rejäl beskärning kan
behövas då och då för att ljus och luft
ska ge näring åt hela trädet.
En bild, en symbol, ska inte drivas
alltför långt men just nu ger trädsymboliken kraft och sporrar att tänka kreativt

och nytt. Visionen är en framtid med
frimodighet och meningsfylld verksamhet bland Svenska kyrkans kvinnor.
Önskan är att utveckla formerna och
möjligheterna för kvinnor i Svenska
kyrkan att bidra med kunskaper och erfarenheter i kyrka och samhälle i gemenskap med den världsvida kyrkan.
Med detta nummer av Kvinnoglöd
kommer en folder med inbjudan till
medlemskonferensen Våreld 30 mars
– 1 april 2012 i Lidingö. Då får vi tillfälle
att tillsammans med medlemmar från
Kvinnor för mission föra samtalet vidare
till konkret handling.
Välkommen med att
samtala om kvinnor i
kyrka och samhälle!

Hilda Lind
Ordförande i KviSk

Elaine arbetar för kyrkans kvinnor

feministteologi. Hon har arbetat som
volontärpräst i Mato Grosso, Brasilien,
huvudsakligen med kvinnogrupper och
Bibelstudiegrupper. Hon har också
deltagit i ett akademiskt utbyte mellan
Brasilien och Nicaragua.
Elaine Neuenfeldt är gift och har en
dotter.
Elisabeth Enger

Kvinnoglöd speglar
nytt spännande år

Elaine Gleci Neuenfeldt Foto: LWF/T. Rakoto
Kvinnornas situation i världen kommer
att belysas i ett anförande av teologie
doktor Elaine Gleci Neuenfeldt från
Genève, som är internationell gäst vid
årets Våreld.
– Jag kommer gärna och knyter starkare band med Svenska kyrkans kvinnor. Vi behöver varandras kunskap och

erfarenheter i den världsvida gemenskapen, sade Elaine när hon fick inbjudan.
Elaine Gleci Neuenfeldt ansvarar för
enheten Women in Church and Society
(Wicas) vid Lutherska världsförbundet
i Genève. Elaine Neuenfeldt är brasilianska, präst inom evangelisk-lutherska
kyrkan i Brasilien, och professor i

2012 blir ett nytt spännande år. Hur
ska framtiden se ut?
Samtidigt som KviSk firar 65-årsjubileum är samarbetsformerna mellan
KviSk och Kvinnor för mission föremål för diskussion. Kommer en helt
ny kvinnorganisation inom Svenska
kyrkan att se dagens ljus?
Det blir fortsatt diskussion och
mycket annat vid Våreld i månadsskiftet mars/april.
Elisabeth Enger
redaktör

Kvinnoglöd är ett webbaserat nyhetsbrev från Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSk som även trycks på miljövänligt papper.
Nr 1/2012 Årgång 2 Kvinnoglöd publiceras 4 ggr/år på hemsidan www.kvinnorisvenskakyrkan.se
Redaktionsadress: Elisabeth Enger, Låbyn Hagen 501, 662 91 Åmål. Texter/bilder mejlas till eenger.hagen@gmail.com
Ansvarig utgivare: Hilda Lind Redaktörer: Mariann Sönnebo, Elisabeth Enger
Redaktionsråd för detta nummer: Birgitta Wiking Boman, Stockholm, Margareta Hector, Sundsvall, Karin Hedner, Lund.
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109-åring redo för framtidsfrågorna

Vi är öppna för förnyelse, solidaritet och
mångfald. Formerna
för arbetet måste förändras, skriver Carin
Gardbring som ser
fram emot ett samarbete med KviSk.

När kvinnor nyss hade fått tillträde till
högre utbildning men ännu inte fått rösträtt kallade Elin Silén (f Nordin) i april
1903 till möte. 18 kvinnor deltog. Vid
årets slut hade den nybildade Svenska
kvinnors missionsförening 550 medlemmar och 1925 fanns det 35 lokalavdelningar med omkring 2 000 medlemmar.
Idag har vi cirka 800 medlemmar i sex
lokalavdelningar, ett tiotal kretsar och
enskilda medlemmar.

Öka missionskunskapen

Kvinnor för mission arbetar med kvinnofrågor i ett internationellt perspektiv
genom att stödja kvinnor i Syd och öka
missionskunskapen bland kvinnor i
Sverige. Det som ofta har inspirerat till

Hilda Lind (till vänster) och Carin Gardbring vid vårens diskussioner.
Foto: Elisabeth Enger
ett globalt engagemang har varit samhörigheten med kvinnor och möten mellan
kvinnor från andra delar av världen. Idag
stöder vi projekt för kvinnor i Bangladesh, Centralamerika, Hong Kong,
Indien, Tanzania och Zimbabwe.

Ledarkapacitet behövs

Redan från början var Kvinnor för mission en del av den större kvinnorörelsen.
En förening utan män i styrelsen var
en radikal tanke i början av 1900-talet.
Föreningen uppmuntrade kvinnor att
utbilda sig. Ledarskapstanken var tydlig
och ledarkapacitet behövs fortfarande
för att få en jämnare fördelning av kvinnor och män i beslutande sammanhang.
Visionen var redan från början att inte

Gertrud Åström:

Sätt det gemensamma i fokus

Nu är det dags för kvinnorörelsen i
Sverige att ta ett stort och brett initiativ
för att ta tag i de viktiga jämställdhetsfrågorna. Det anser samhällsvetaren Gertrud Åström,
ordförande i Sveriges
kvinnolobby och expert
på jämställdhetsfrågor.
Hon fick aldrig ihop
bilden av kvinnan som
underordnad och Gud som fader ,med
bilden av hur världen ser ut.
Jämtegrering, att integrera jämställhetsarbetet i ordinarie verksamhet, är
hennes eget honnörsord.

Att återigen sätta det gemensamma i
fokus, efter en period av hård individualisering, borde vara målet. Då
kan vi också inkludera global rättvisa
och omsorg om jorden i Elin Wägners
anda, anser hon.
Vid Våreld på Lidingö kommer Gertrud Åström bland annat att beskriva
jämställdhetens utveckling i Sverige.
Hon är uppvuxen i den lilla byn Bodträsk nära Kalix. Hon har arbetat med
bland annat offentliga utredningar och
har utvecklat metoder för jämställdhetsanalyser.
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låta de könsbestämda frågorna bli ett
särintresse, utan genomsyra hela verksamheten.
Hur ser det ut idag? Vad längtar kvinnor efter? Hur möter vi kvinnors engagemang? I Sverige har vi nått långt när
det gäller jämställdhet, men fortfarande
dröjer attityder av över- och underordning kvar. Inte minst för kvinnor i andra
länder.
En förening som engagerar kristna
kvinnor för sin roll i kyrka och samhälle
är fortfarande angeläget. Med ålderns
rätt har Kvinnor för mission tappat
många medlemmar. I mitten av 1990-talet började samarbetet med KviSk, särskilt genom gemensamma resor för att
möta kvinnor i Syd. Möten som bygger
vidare på de hundraåriga idéerna om att
öka den egna kunskapen, stötta varand
ra som kvinnor och sprida kunskapen
och engagemanget vidare.

Att tänka nytt

Vi behöver bli flera och tänka nytt. I
en lärandeprocess 2007 – 2010 sa vi
att Kvinnor för mission är en lärande
organisation, öppen för förnyelse, som
arbetar för solidaritet och mångfald, men
formerna för arbetet måste förändras.
I detta arbete är vi nu tillsammans
med KviSk. En förening kan, utan
konkurrens, ge plats för gemenskap och
solidaritet mellan kvinnor och skapa rum
för olikheter inom kyrkan.
Carin Gardbring
Ordförande i Kvinnor för mission
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Om sårbarhet i advent
Hur kan vi hantera vår maktlöshet, vår
sårbarhet, våra tillkortakommanden?
Var kan vi hämta kraft när vi drabbas av
lidande?
Kvinnor i Svenska Kyrkan, Skara
stift – genom Flämslätts stiftsgård – och
Sensus var arrangörer för Andrum i
advent den 9 - 10 december.
Medverkade med föredrag och
inspirerade till samtal gjorde Ylva Eggehorn, Carolina Johansson och Oliver
Joòb. Ylva Eggehorn talade utifrån sina
nyutkomna böcker En helt annan sång
och Älskade Dietrich, käraste Maria.
Den senare handlar om kärleken mellan Dietrich Bonhoeffer och Maria von
Wedemeyer och grundar sig på deras
gripande brevväxling då Bonhoeffer
fängslats av nazisterna. Brev som trots
allt andas livsmod och hopp.
Carolina Johansson – näringslivsjournalist – talade om hur livet tog en
ny vändning när hon under ”bråkdelen
av en sekund”(som hennes bok heter)
drabbas av vissheten att Gud finns.
Oliver Joòb, skolpräst på folkhögskolan i Hjo, som har en muskelsjukdom
som gör honom rullstolsbunden tog
bland annat upp frågan om det finns
mening i lidandet och hur vi hanterar vår
sårbarhet.

Hänt

Trädgård
för stillhet
och bön

Församlingen i Kågedalen och KviSk i
Luleå stift har något gemensamt!
I Martins Lönnebos födelseförsamling,
Kågedalen, har hans Frälsarkrans gett
idén att skapa en alldeles unik trädgård,
en Frälsarkransträdgård!
Den byggs invid kyrkan i Kusmark.

Ylva Eggehorn. Foto: Agneta Melin

Ylva Eggehorn och musikerna Helena
Kahrs och Jenny Tidqvist svarade för en
fin lyrik- och musikstund på fredagskvällen och på lördagen fanns möjlighet att
fira mässa. Den leddes av stiftsgårdprästen Karin Enerbäck.
Målsättningen med Andrum i advent,
som ordnats flera gånger tidigare på
stiftsgården Flämslätt, är att erbjuda ett
forum för livsfrågor. Det är tänkt att vara
en mötesplats för alla intresserade oavsett om man har en kyrklig tillhörighet
eller ej och ge en chans till fördjupning
och samtal.
Cirka 50 personer, huvudsakligen
kvinnor deltog, och många uttryckte uppskattning av dagarna.
Elisabet Håstrand Lönnermark
styrelseledamot i Skara stiftsgrupp

Linköping firar kvinnodagen
KviSks stiftsgrupp i Linköping, firar
Internationella kvinnodagen torsdagen
den 8 mars i S:t Larskyrkan i Linköping,
tillsammans med andra kvinnoorganisationer. Då gör bland annat landshövding Elisabeth Nilsson en apell, och

På gång

länsstyrelsens utvecklingssamordnare
Juno Blom berättar om sitt arbete mot
hedersrelaterat våld.
Läs mer om vårens program
Betala medlemsavgiften
på http://www.kvinnorisvenskasenast den 1 april!
kyrkan.se/linkoping.html
Sätt in 100 kr på bankgiro 422-3699. Glöm inte
ange namn, adress och eventuell e-postadress.
Nya medlemmar hälsar vi varmt välkomna hela
året. Ange då också födelseår förutom namn
och adress.

På gång
I månadsskiftet juni/juli är det dags för
invigning. Församlingen hoppas att
många ska hitta till Kusmark och besöka
trädgården för en stunds stillhet och ro.
I församlingen har man förankrat idén,
till exempel genom en studiecirkel och
kulturarrangemang öppna för lokalbefolkningen.
Kvinnor i Svenska kyrkan i Luleå
stift vill anordna Kreativa mötesplatser,
gärna med en lokal församling.
I KviSks styrelse finns Gunilla Bäckström. Hon är utbildad bildterapeut.
Sedan något år tillbaka har hon använt
metoder för bildskapande med Frälsarkransen.
Den 24 mars 2012 inbjuder Kvisk i
Luleå stift tillsammans med Kågedalens
församling och Sensus till en dag för att
Måla frälsarkransen.
Det blir en dag då vi kan knyta samman hjärtats inre trädgård med den yttre
trädgården som växer fram, och tar del
av Frälsarkransens olika dimensioner.
Anna-Stina Wikström
ordf i KviSk i Luleå stift
Inbjudan till målardagen finns på
www.sensus.se/skelleftea
Följ bloggen http://blogg.svenskakyrkan.se/fralsarkranstradgarden/

Kvinnoglöd med posten
Alla medlemmar får Kvinnoglöd nr 1/12 med
posten. I samma kuvert får du Vårelds folder
med program för konferensen och årsmötet,
detaljer om anmälan dit samt inbetalningskort
för medlemsavgiften 2012.
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