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Försommarbetraktelse

Jag sitter på min favoritplats på 
Käringberget som ligger bakom 
Själevads kyrka med utsikt över 
Moälven. Jag tittar ut över landskapet 
som blir allt mer sommargrönt och det 
är skönt att sitta ute i värmen. Efter 
en konstig vårvinter så är det skönt att 
naturen bara gör som vanligt, löven 

kommer tillbaka, fåglarna sjunger och solen värmer. Sommaren är på 
väg trots allt, även i år. Guds skapelse gör som den ska.

Längtan efter våren 
Under våren har jag broderat mer än förut, det var som om all längtan 
och frustration var tvungen att få uttryckas. Det första broderiet var 

efter orden sol, fågelsång, växtlighet och hjär-
tan, och fick namnet ”Vårlängtan”. När jag 
lade ut bilden på Facebook så var det många 
som kommenterade och gav likes. Vi var många 
som längtade efter våren. Jag tycker också att 
det visar på hoppet vi bär på om en framtid, 
om kärlek och glädje, om att det vanliga livet 
kommer åter. Hoppet som visas i den tomma 
graven och en uppstånden Jesus.
Så har broderierna gått över till korsstygnsbro-
derier då jag velat brodera ord som gestaltar 

denna vår. Det senaste är ord jag lånat av 
Tomas Andersson Wij, han sjunger ”Jag bär 
en hel värld inom mig” medan jag har velat 
rikta mig mot andra istället och påminna om 
att du bär en hel värld inom dig. Värmen, 
fågelsången och solskenet finns också inom 
dig. Låt det komma fram och brista ut. Låt 
Anden svepa med dig i dansen, sången och 
kreativiteten. Låt din värld blomma i Guds 
namn också detta konstiga år!
Catharina Larsson



Årsmöte per telefon
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Vårt årsmöte i Härnösands stiftsgrupp var planerat att äga rum 
den 4 april i Marielundskyrkan i Östersund. Kallelse hade gått ut 
med årets första Kalkblad.
När Coronan blev alltmer påtaglig insåg styrelsen att något fysiskt 
möte inte skulle vara möjligt att genomföra. I riksstyrelsen insåg vi att 
riksårsmötet i Linköpings stift måste ställas in men möjligheten till ett 
årsmöte per telefon började planeras. 
Jag tog kontakt med mina styrelsevänner och föreslog att vi skulle 
genomföra årsmötet i vår stiftsgrupp per telefon. Marianne Staaf-
Gälldin ordnade via nätet den telefonkonferens vi gratis använde oss av.
Jag mailade och skickade snigelpost (till de som inte har e-post) till 
alla medlemmar att årsmötet skulle gå av stapeln som planerat den  
4 april kl. 10, men att det skulle ske per telefon.

Ett bra genomfört möte 
Margareta Winberg och Marianne 
Wasend tillfrågades i förväg om att vara 
ordförande respektive sekreterare vilket 
både de och mötet accepterade. Med en 
erfaren ordförande och en van sekreterare 
genomfördes mötet på ett förtjänstfullt sätt.
Vi har nu både en revisorsersättare och en 
valberedare. Vi tackar Gudrun Olsson och 
Clara Witthoff för att de lät sig väljas.
Några praktiska saker att tänka på vid 
telefonmöte: 
 - Säg ditt namn först när du begär/vill få ordet.
 - Sitt helst i ett rum där det är tyst runt omkring. 
 - Stäng av ljudet till telefonen när du bara lyssnar,  
    alla ljud runtomkring hörs väldigt väl av alla som är med.

Det var väldigt bra att vi kunde ha vårt årsmöte per telefon och att det 
gick så smidigt. Dessutom blev det billigt. Med detta i åtanke beslu-
tade styrelsen att som tack för en viktig insats vid årsmötet skicka 
vårblommor till årsmötets ordförande och sekreterare.
Berit Larsson

Margareta Winberg med 
Persåsens minimiklubba. 



Årsmötesprotokoll Kvinnor i Svenska kyrkan, Härnösands stift  
4 april 2020  (Telefonmöte)

1a. Kontaktperson för stiftsgruppen Berit Larsson förklarar mötet öppnat.
1b. Medlemsupprop av deltagare i stiftsgruppen vid telefonårsmötet:
     Berit Larsson, Margareta Winberg, Marianne Staaf Gälldin, Marianne Wasend,   
 Marianne Ståhlberg, Gudrun Olsson, Clara Witthoff, Priscilda Helenius, Ewy   
 Hägglund, Mery Almedon  de Sauni, Catharina Larsson och Erika Östman.
2.    Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare.
       Mötet väljer Margareta Winberg till mötesordförande, Marianne Wasend   
 till mötessekreterare, Clara Witthoff och Gudrun Östman till justerare.
3.    Fastställande av dagordning
       Dagordningen fastställdes.
4.    Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
       Kallelse utlystes i Kalkbladet som kom ut i mitten av februari, vilket är i god tid.
5.   Styrelsens ekonomiska redogörelse och verksamhetsberättelse för 2019
       Den ekonomiska rapporten föredrogs av kassören och godkändes efter diskus- 
 sion. Verksamhetsberättelsen föredrogs av några medlemmar och godkändes.
6.    Revisorernas berättelse
       Revisorernas berättelse lästes upp.
7.    Fastställande av resultat- och balansräkning för 2019 
 Resultat- och balansräkningen fastställdes. 
8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
       Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
9.    Val av två styrelseledamöter, väljs på två år, övriga fyra kvarstår
       Omval av Priscilda Helenius och Ewy Hägglund (två år). Berit Larsson,   
 Catharina Larsson, Marianne Staaf Gälldin, Mery Almedon de Sauni kvarstår.
10.  Val av revisorer 
 Birgitta Krantz väljs till revisor. Gudrun Olsson väljs till revisorssuppleant.
11.  Val av valberedning
       Clara Witthoff väljs till valberedning och sammankallande. Mery Almedon  
 de Sauni får i uppdrag av årsmötet att tillfråga Sara Andersson om uppdrag  
 i valberedningen. På så sätt blir kustland och inland representerat.
12.  Fastställande av Budget 2020 och Verksamhetsplan 2020-2023
       Förslag till budget presenterades av kassören och efter diskussion fastställ 
 des en budget i balans. Verksamhetsplanen presenterades och godkändes.
13.  Inkomna motioner
 Inga motioner har inkommit.
14.  Tid och plats för nästa årsmöte 
 Lördagen den 13/3 2021 i Marielundskyrkan Östersund.
15.  Årsmötet avslutas
       Ordförande förklarade årsmötet avslutat och tackade deltagarna.
  Margareta Winberg                               Marianne Wasend 
  mötesordförande                                   mötessekreterare 
   Clara Witthoff                                       Gudrun Olsson
   justerare          justerare

                                                        3



Stiftsavdelningens styrelse
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Marianne Staaf Gälldin, 
Sundsvall. Styrelseleda-
mot. Kontaktperson 
mellan riksstyrelsen och 
stiftsföreningen. Ingår i 
Kvinnoglöds redaktion.
marianne.staaf.galldin 
@hotmail.com

Catharina Larsson, 
Örnsköldsvik. Styrelse-
ledamot. Kontaktperson 
med stiftet.
catharina.larsson 
@svenskakyrkan.se

Berit Larsson, 
Östersund. Styrelseleda-
mot. Ledamot  i rikssty-
relsen. 
ulla.berit.larsson@gmail.
com

Mery Almedon de Sauni, 
Härnösand. Styrelseleda-
mot. och föreningens 
kassör. 
ryre13@hotmail.com

Priscilda Helenius, 
Sundsvall. Styrelseleda-
mot.  
priscildah@gmail.com

Ewy Hägglund, 
Sundsvall. Styrelseleda-
mot. 
ewy.hagglund@gmail.
com

Styrelsen har ingen vald ordförande och sekreterare. Vi arbetar som ett 
nätverk där var och en tar ansvar och arbetar med olika styrelseuppgifter.



Inspirationshelg på Vårsta 26-27 september

I år har vi Inspirationshelg till-
sammans med Åsa Rockberg,  
som leder och inspirerar oss till 
dans. Åsa utbildar ledare inom 
Svenska kyrkan i att leda guds-
tjänst och framföra sin förkunnelse 
kroppsmedvetet, lyssnande och 
levande.

Lördag den 26 september
Incheckning från klockan 11.30.  
Programmet startar med lunch  
klockan 12.00.
Vi dansar hela eftermiddagen, med paus för fika. 
Äter en god middag tillsammans och dansar sedan vidare.  
Kvällen avslutas med en kvällsmeditation i Växthuset.

Söndag den 27 september
Efter frukost fortsätter vi dansa och avslutar sedan ute i trädgården.  
Efter lunchen skiljs vi åt.
Anmälan görs senast den 4 september till 
Ewy Hägglund via mail: ewy.hagglund@gmail.com

Avgift 1 500 kr för medlemmar
  1 600 kr för icke-medlemmar  
  Avgiften inkluderar kurs, mat och boende i enkelrum. 
  Betalning görs på plats, gärna via swich.
Glöm inte att anmäla kontaktuppgifter och om du önskar särskild kost.
Max antal: 15 st. 
Inspirationshelgen är ett samarrangemang med 
Vi hoppas att denna helg kan genomföras och vi planerar den så att 
alla ska kunna känna sig trygga, men beroende på myndigheternas 
rekommendationer så kan helgen ställas in med kort varsel.

Foto: Birgitta Karlström
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Center för diakonalt arbete 
Vårsta diakonigård är en icke vinstdrivande stiftelse vars tanke är att 
främja kristen människovård. Tidigare utbildade man diakoner, idag 
är man ett center för diakonalt arbete, som stöd och samtal. Man har 
bland annat familjerådgivning och Kriscentrum, boende för äldre och 
trygghetsboende. Man har grön rehabilitering och sysselsättning där 
man använder den vackra trädgården. Det finns även en bra restaurang 
och konferensmöjligheter.

Vi kommer att dansa i Vårstas vackra 
bönsal med glasmålningen föreställande 
Jesus på besök hos Marta och Maria, samt 
ha tillgång till trädgård och växthus. Det 
är alltid en fin upplevelse att komma till 
Vårsta och våra inspirationshelger. 

Varmt välkomna!
Vid frågor: Catharina Larsson,  

         catharina.larsson@svenskakyrkan.se
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Här når du Kvinnor i Svenska kyrkan, Härnösands stift
Styrelsen:
Marianne Staaf-Gälldin, Sundsvall, tel. 076 - 830 82 66  
Catharina Larsson, Oviken, tel. 070 - 291 28 62 
Berit Larsson, Frösön, tel. 070 - 230 95 57
Priscilda Helenius, Sundsvall, 073 - 040 83 98 
Mery Almedon de Sauni, Härnösand, 070 - 389 53 90
Ewy Hägglund, Sundsvall, 073 - 050 06 07 



Har du smort någons fötter någon gång eller fått dina fötter 
smorda av någon? Vad innebär det att visa sin vördnad och ge sin 
omsorg som kvinnan som smorde Jesu fötter? Vad innebär det 
att vörda det heliga? Ser du dig själv som helig? Hedrar du dina 
fötter? Hedrar du de upplevelser din kropp ger dig av livet?

Vi får lyssna till, uppleva, dansa, fysiskt gestalta och dela denna 
vördnad under vårt Dansdygn på Vårsta diakonigård i september. 
Vi får också möta det som försöker sätta stopp för vår vördnad av det 
heliga livet. Röster och beteenden runt omkring oss och inom oss. 
Det som hindrar oss från att vara i vår sårbarhet tillsammans och att 
skydda och hålla det sårbara livet. Den sårbarhet som finns i allt liv 
inom oss och runt om oss tillsammans med den stora livskraften! Vi 
ger berättelsen om ”Kvinnan som smorde Jesu fötter” kropp och kött. 
Vi gör historien verklig, bearbetar och speglar den i våra egna liv och 
för berättelsen vidare.

Berättelserna är det stora 
Jag, Åsa Rockberg, som leder dansdygnet, har utbildat mig i och 
dansat Rituell dans med dess upphovskvinna, Brita Haugen, sedan 
1993. Jag har kompletterat mina kunskaper med andra dans- och 
kroppsterapeutiska utbildningar och skapat ett eget koncept, Earth-
heart Dance, som jag arbetat med sedan 1999. Det konceptet har jag 
använt för att stärka unga kvinnors självbild och kroppskänsla, ge 

Vördnad
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Foto: Magnus Aronsson



Om du vill veta mer om Åsa gå in på hennes hemsida:  
www.earthheart.se

Foto: Magnus Aronsson
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utlopp för barns kreativa kraft, läka människors trauman och ge form 
åt alla våra olika personliga uttryck. Idag utbildar jag ledare inom 
Svenska kyrkan i att leda gudstjänst och framföra sin förkunnelse 
kroppsmedvetet, lyssnande och levande. Det är en utbildning som 
genomförs på Ekerö utanför Stockholm sedan 2014. 

Berättelserna är det stora 
för mig, de mytologiska, 
de religiösa, de folkliga 
och varje människas 
livsberättelse. När våra 
erfarenheter talar genom 
vårt ursprungligaste och 
mest universella språk 
kroppens språk, så sker viktiga möten mellan olika delar av vårt eget 
inre, mellan oss medmänniskor och mellan oss och skapelsen. 
I dessa möten sker förvandlingar som följer oss genom resten av 
livet. Det är en stor ynnest att få vara med om det. När vi dansar de 
stora berättelserna ser vi att vi alla delar allt och att vi alla är lika 
nödvändiga, och lika mycket älskade. Jag slutar aldrig att förundras 
över detta, därför vill jag dela ännu en av dessa magiska, nära, vörd-
nadsfulla dansupplevelser med er!
Välkomna. 
Åsa Rockberg
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KviSk Nätverk för Jämställdhet

Lördagen den 18 januari 2020 träffades Nätverket för Jämställdhet, 
KviSk för första gången i Stiftskansliets lokaler på Ågatan 65 i Lin-
köping. 
Stiftsrepresentanter från hela Sverige deltog Från Lunds stift i söder  
till Luleå stift i norr. Efter sedvanligt kaffe/te med KviSk-mingel 
började programmet med psalmsång och bibelläsning.

 
Ordförande Berit Horned, Linköpings 
stift visade på symboler:  
sten – djupet, segelbåt – att våga/inte 
våga, bibeln – skriften, ljuset – upplyst  

Vi fick tecken och inspiration 
till dagens tema, Jämställdhet.  
Många i KviSk-gruppen stod 
för djup kunskap i  ämnet, och 
hade även många års erfarenhet av icke jämställda förhållanden inom 
kyrkans verksamhet. 
Att våga säga ifrån och ifrågasätta är, enligt Gunilla Löfgren,Uppsala 
stift en styrka som ger trygghet. Att jämställdhetsplaner från varje 
stifts verksamhet borde ses över, för att se om de efterföljs enligt 
jämställdhetslagen, är Erika Östman, Härnösand stift bidrag till 
diskussionen om att ljusa mörkret kring kvinnors känsla av maktlöshet.
Dagen avslutades med psalmsång i ett vårlikt Linköping.
Erika Östman Härnösands stift representant i Nätverket för jämställdhet, KviSk. 

Möte i Linköping
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Välkommen till en Pilgrimsvandring efter  
St Olavsleden, 4-6 september

Välkommen att följa med på en Pilgrimsvandring längs efter  
St Olavsleden med start från St Olavskällan i Borgsjö med vand-
ring mot länsgränsen, cirka 2,5 mil under två dagar.  
Vandringen sker efter skogsstigar, grusvägar och asfalt en kortare 
sträcka. Vi vandrar i lugn pilgrimstakt med tid till eftertanke, natur-
upplevelser och gemenskap. Vandringen kräver viss vana att gå 
sträckor i skogsmark i ojämn terräng. 
Du bär med dig egen ryggsäck med 
termos, lunch och vattenflaska. 
Boendet (två nätter) sker på det my-
siga och trevliga Öyegården, cirka  
1 mil från Borgsjö kyrka. Vi bor i 
dubbelrum med dusch och toalett i 
korridoren. Ett fåtal enkelrum finns 
även på boendet. Vegetarisk mat 
serveras under helgen. 

Maxat antal vandrare 
Start för helgen sker ute på Öyegår- 
den, fredag 4 september kl 16 för 
gemensam middag och information.  
På lördagen startar pilgrimsvandringen efter frukost. Vi vandrar till 
cirka kl 15 för att sedan återvända till Öyegården för middag och 
kvällsaktivitet. Söndagens vandring  avslutas med gemensam lunch-
middag vid 14-tiden på Öyegården. Vi skiljs åt vid 16-tiden. Närmare 
detaljer om vandring samt förslag på utrustning erhålls vid anmälan.
Antal platser på Pilgrimsvandringen är maximerat till 8 st (inkl pil-
grimsledaren). Vid stort intresse finns möjlighet till vandring även 
kommande helg 11-13 september men i första hand gäller helgen  
4-6 september.
Paketpris för helgens pilgrimsvandring inkl mat och boende är 1500 kr. 
Enkelrumstillägget är 300 kr. Till priset tillkommer transport till 
Öyegården. Förslagsvis samåkning om det går att genomföra.

Pilgrimssäck med pilgrimsmärke
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Vi kommer under helgen att ta hänsyn till att förhindra smittspridning 
av Covid19 viruset och vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens 
regler, mer info om detta i kommande mail.
För den som vill läsa mer om St Olavsleden, så finns mer information 
om sträckan på https://stolavsleden.com/sv/borgsjo-ostersund/
Beskrivning av boende Öyegården  https://www.oyegarden.se/

För ytterligare frågor kontakta 
Pilgrimsledare Margareta 
Wänglund, 070-609 97 27, eller 
skicka sms så återkommer jag. 
Det går även bra att kontakta mig 
via mail;  
margaretanatur@gmail.com.  
Under sommaren befinner jag mig 
i område med dålig mobiltäckning 
så sms alternativt mail brukar 
fungera bäst.

Anmälan senast den 31 juli till Margareta Wänglund via mail 
(margaretanatur@gmail.com). Uppge kontaktuppgifter och om du 
har någon matallergi. Anmälan är bindande men vid sjukdom eller 
misstanke om sjukdom så gäller andra 
regler. Närmare information kommer 
att lämnas i mailet som skickas ut efter 
anmälan. 
Arrangör är föreningen Kvinnor i 
Svenska kyrkan i Härnösands stift i 
samarbete med Sensus under ledning 
av pilgrimsledare Margareta (utbildad 
av Sensus samt Härnösands stift). 
Vi kommer även att samarbeta med 
Borgsjö-Haverö församling.
Välkommen att pilgrimsvandra och 
upptäcka St Olavsleden i vacker miljö.
Margareta Wänglund

Pilgrimsledaren Margareta 

Pilgrimskrans  (framtagen av  
Föreningen Fransiskusleden)



Hur ska vi kunna hålla humöret uppe så här  
i Coronatider?

Inget är sig längre likt. Från att ha arbetskamrater kring mig så 
sitter jag ensam hemma i mitt före detta syrum. Symaskinen har 
åkt in i garderoben. In flyttade skärmar och datautrustning från 
jobbet. Allt fortsätter som vanligt fast i hemmet. Dagliga arbets-
möten blir till Skypemöten. 
Det gäller att hålla fast i rutinerna. Kliva upp samma tid, duscha, vari-
era klädseln som vanligt. Åtminstone överdelen och gärna en droppe 
parfym. Det går inte för sig att sitta i pyjamasen utan man måste skär-
pa sig. Samtidigt kan man sitta in de onödigt dyra skorna som aldrig 
har använts då de var för hårda. 

Samla minuter genom att vara aktiv 
Jag arbetar på ett statligt verk i Sundsvall. Via mail kom en utmaning 
med vår chef i spetsen, att utmana vår avdelning mot IT- avdelningen, 

att i sju dagar samla minuter på att gå, 
simma och cykla. Sedan redovisa resul-
tatet varje dag i ett Excelark till chefen. 
Vi har träffats i olika konstellationer. 
Och avstånden mellan oss har vi hållit. 
Priset i tävlingen var äran och evigt liv.
Sagt och gjort steg vi upp 06:30 på 
morgonen, hämtade luft och samlade 
minuter med promenader i skogen. Sim-
made ibland tidig morgon. En kväll tog 
vi det för hårt så min vilande hälsporre 
gjorde sig påmind. Då fick vi be om 
skjuts när vi väl kom fram vid Södra 

bergets fot. Hur gick tävlingen? Jo, vår avdelning vann. 
Nästa vecka kom en ny utmaning. Vi skulle vara utklädda till Rock-
stars. Det gäller att ställa upp. Ni ser resultatet på bilden här. Det blir 
en ny utmaning varje vecka. Nu på torsdag ska vi ha huvudbonader. 
Indian eller Cowboy. Det blir fint det på Skypemötena. Jag ska vara 
Indian. Jag har fått hönsfjädrar från min släkting i Tunbyn som har 
höns hemma. Jag har ett tjusigt band som jag ska fästa fjädrarna i.
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Jesus kvinnliga lärjungar
Jag har alltid fascinerats av kvinnorna i Bibeln, det finns många starka  
och spännande kvinnor särskilt i Gamla testamentet. I Nya testamentet 
så kommer de inte fram på samma sätt, de finns där men har en ganska 
skymd plats i berättelsen. Jag saknar berättelserna om kvinnorna runt 
Jesus i den tidiga kyrkan och känner många gånger att kristendomen 
talar så mycket om männen och deras historia. Så det är uppfriskande 
att på SVT se den brittiska dokumentären ”Jesus kvinnliga lärjungar”. 
Där bibelforskarna Helen Bond och Joan Taylor tar sig an arbetet att 
söka efter kvinnorna i den tidiga kyrkans historia. De funderar dels på 
de kvinnor som är lärjungar och sedan på varför kvinnorna uteslöts ur 
kyrkans maktcentrum. Innan jag såg den hade flera kommit och pratat 
om filmen med mig och jag hade förstått att den hade gett ett starkt 
intryck. Jag lärde mig redan på 90-talet när jag läste teologi i Uppsala 
att Jesus hade kvinnliga lärjungar och att han blev ekonomiskt hjälpt  
av rika kvinnor som följde honom. Johanna är en av de kvinnor som  
finns med och hjälper Jesus och hennes man tjänstgjorde vid Herodes hov.

Det mesta håller stängt
Men det är ju Coronatider även efter 16:30. Jag har till slut kommit 
fram till att om jag tar en kort promenad runt kvarteret innan midda-
gen så mår jag lite bättre.
Naturligtvis vill man ju göra något uppmuntrande efter arbetets slut. 
Men det är inte alldeles enkelt. Utebadet som är mitt favoritställe 
öppnar inte förrän tidigast den 15 juni. Och det gäller över hela landet. 
Men bio då? Oj biografen är inte öppen. Biblioteket är också en 
favoritplats. Hmm öppettiderna har minimerats.

Men vad finns kvar? Jo det bästa av 
allt. Skogen! Dit kan man alltid gå 
för att få sig ett skogsbad. Skogen 
är som en annan värld. Alla man 
möter är glada. En del har fester 
och har gott att äta med sig. En del 
har gitarrer med sig och sjunger. Ja 
det är en ny syn. Det bästa i livet är 

gratis. Och som jag brukar säga: Man är sin egen lyckas smed.
Ta en tur till skogen. Ni ångrar det inte.
Ewy Hägglund 



Maria Magdalena Tornet 
Maria Magdalena är en fascinerande kvinna som det har skrivits 
mycket om, numera tror man att hon inte var prostituerad och i Bibeln 
beskrivs hon inte som det heller. Hon var i stället en viktig lärjunge 
till Jesus och i dokumentären menar Joan Taylor att Magdalena är 
ett smeknamn som hon får av Jesus, liksom Simon fick Petrus som 
betyder Klippan. Maria var nog från Magdala vid Genesarets sjö och 
Magdala betyder torn, vid sjön fanns det bland annat fisktorn där man 
kunde gå upp och spana efter fiskstim i det klara vattnet. Så hon är 
Maria Tornet, hon som ser långt och hon som får det stora uppdraget 
att se den tomma graven, och som förstår vad det innebär före alla 
andra. I vår svenska översättning heter hon idag Maria från Magdala 
och det motsätter sig forskarna i dokumentären, de menar att det inte 
finns stöd för det utan att hon är Maria Magdalena Tornet. Jag gillar 
tanken med att Maria är Tornet, hon som ser och förstår. Hon var sä-
kert en mycket självständig och stark kvinna för annars hade hon inte 
funnits med så pass mycket i evangelierna, hon kan ju ändå ha varit en 
passionerad kvinna med mycket känslor.

Kvinnliga och manliga lärjungar 
En sak som jag fäste mig lite extra vid i dokumentären var där det står 
att lärjungarna skickades ut två och två för att predika och hela (Mark 
6:7–13). På grekiska står det ”duo 
duo” alltså två och och två och det 
är samma term som som används 
i Septuaginta, den grekiska över-
sättningen av Gamla testamentet 
när Noa samlade djuren till arken. 
Alltså de ska vara ett par som 
innebär en hona och en hane till-
sammans. Det vore helt logiskt att 
de skulle gå man och kvinna för att 
kunna möta så många som möjligt 
eftersom samhället var starkt upp-
delat mellan könen.              
Särskilt när det står att de ska hela 
och smörja sjuka med olja, och att 
det för de flesta på den tiden skulle 
vara omöjligt att en kvinna blev 
smord av en okänd man. Då borde Del av altartavlan i Själevads kyrka.
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det finnas lika många kvinnliga lärjungar som manliga, de tolv utvalda 
är inte exklusiva utan bara de som är tydligt namngivna. En mycket 
spännande tanke!

Kvinnliga biskopar och kyrkoledare 
Så var det kvinnorna i den tidiga kyrkan. De skymtar fram i breven i 
Nya testamentet vid hälsningarna till församlingen och vi vet att det 
har funnits kvinnliga kyrkoledare. Dokumentären tar oss med till 
Neapel och några katakomber där man nyligen har tagit fram en fresk 
föreställande en kvinnlig biskop vid namn Cerula. Den är från sent  
400-tal eller tidigt 500-tal. Hon avbildas som en biskop med evange-
lierna uppslagna ovanför sig med andens flammor som ska inspirera 
biskopens predikan. Det bevisar att det fanns kvinnliga biskopar och 
kyrkoledare. År 495 så klagade påven Gelasuis I till församlingarna 
i södra Italien på att kvinnor förrättade altartjänst och utförde andra 
manliga tjänster. Han krävde att de skulle sluta och på 500-talet tole-
rerades inte kvinnor som präster längre. Men de fanns alltså fram till 
dess! Cerula kommer ju inte från ingenstans, utan runt om henne måste 
det ha funnits en tradition av kvinnliga ledare och lärjungar. 

Historien har hållit kvinnorna tillbaka 
Den som bär den största skulden för att männen fick en sådan fram-
trädande roll i kristendomens historia är Konstantin I, kejsaren som 
gjorde kristendomen till en statsreligion på 300-talet. Han behövde 
en religion som kunde ena hans stora imperium och framför allt hålla 
samman hans soldater, riket var på väg att falla sönder med ständiga 
inbördeskrig. Konstantin väljer då en kristendom där männen träder 
fram och passar militären på kvinnornas bekostnad. Efter det blir 
kvinnorna mindre synliga i konsten, historien och maktens strukturer
Jag tycker att det är viktigt att se att kvinnorna har funnits med hela 
tiden även om historien har hållit dem tillbaka. Argumenten som har 
använts mot kvinnliga präster har varit att lärjungarna var män och 
att kyrkoledarna och prästerna alltid har varit män. Det håller inte för 
vi vet att det har funnits kvinnor som var lärjungar och präster. Som 
kvinna och präst känner jag mig stolt över att få vara med i en tradition 
som består av kvinnor som Maria Magdalena och Cerula. Vi kvinnor 
ska låta våra berättelser, tolkningar och tro få komma fram och leva 
vidare för nya generationer.
Text och bild: Catharina Larsson


