
Verksamhetsberättelse för 2017

Årligt medlemsmöte den 18 mars i Piteå Uppstart skedde genom ett öppet arrangemang 
för alla intresserade under temat; Ickevåld i teori och praktik, föreläsare Celina Falk. 
Däreftersedvanliga mötesrutiner för det årliga medlemsmötet. 
Till Ansvarsgrupp valdes GunillaBäckström, Maria Forsmarker och Britta Lysholm, samt 
Inger Boman representant i KviSKs riksstyrelse.

Dagen därpå, söndag den 19 mars deltog vi med Fredsvandring, start från Piteå kyrka, 
genomPiteå centrala delar och tillbaka till kyrkan. Under gudstjänsten deltog vi med 
infpormation om idén”Fred är vägen till Fred” samt frågeställningar för samtal vid 
efterföljande kyrkkaffe.

Stöd från stiftsledningen. Under året har Ansvarsgruppen kommunicerat med stiftsdirektor 
Eva-Maria Karlsson om KviSks behov av 1) dels administrativt stöd vid exempelvis 
medlemsutskick 2) dels behov av att hitta ett forum/sammanhang där kvinnors röster blir 
hörda, respekterade ochtillvaratagna i stiftet, ur ett jämställdhetsperspektiv.
Vad gäller administrativt stöd så kan vi anlita Sensus för att skriva ut dokument, frankering av
kuvär mm. Kostnad får tas ur stiftsbidraget. Stiftets organisation bygger på att det är ur
församlingens arbete som aktiviteter och verksamhet skapas. Stiftskansliets är ett stöd för
församlingarnas verksamhet. 
Under året har det nominerats personer till ett Globalt råd där Anna-Stina Wikström blev 
nominerad från både Skellefteå pastorat och Kvinnor i Svenska kyrkan. Hon
har valts in i rådet som skall ha sitt första möte den 9 februari 2018. Rådet är tänkt att vara 
ett stöd för både stiftsledning och församlingar.

Skapa med Frälsarkransen
Workshop på temat arrangerades lördagen den 8 april i samarbete med Ålidhem fs i Umeå. 
Några kvinnor gick samtidigt med som medlemmar i KviSk. Gunilla Bäckström var ledare för 
aktiviteten som ägde rum i Ålidhemskyrkan.

Dagen därpå, söndag den 9 april inbjöds till Fredsvandring mellan Umeå stadskyrka och 
Ålidhemskyrkan. Deltagande i gudstjänsten och efterprat vid kyrkkaffet.

Nationellt årsmöte och Våreld i Uppsala stift 5-7 maj 2017
Konferensen förlades till Uppsala stiftsgård. Inbjuden gäst var bl a Ärkebiskop Antje som 
talade under temat ”Vetenskap och tro”, hon konstaterade slutligen att föreställningen om en 
motsättning mellan tro och vetande är felaktig. Därefter talade författaren Ulrika Knutson om 
kvinnors och mäns beteende och berättade bland annat att Jesu sätt att tala respektfullt med 
både kvinnor och män innebar ett paradigmskifte i den tidens samhälle. I de första 
församlingarna luckrades patriarkatet upp, och både kvinnor och män hade ansvarsfulla 
uppgifter. Under årsmötet valdes ett internationellt fokus för 2018 - Stöd till svenska kyrkans 
projekt Förhindra våld mot kvinnor i Indien - och ett nationellt fokus - Hållbar utveckling i Jesu 
efterföljd med tillägget Tala så att andra lyssnar
och förstår. Läs mera om stödprojektet här
https://blogg.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/2016/03/08/enade-mot-vald-mot-
kvinnor/I



Inger Boman, Gunilla Bäckström och Maria Forsmarker deltog som delegater från Luleå 
stiftsgrupp.

Fredsarbete
I Skellefteå har det under hela året vandrats ”Fredsvandring mellan Skellefteås kyrkor” under 
tema FRED är vägen till FRED. I vandringar är alla välkomna, exempelvis så vandrades det 
den 18 maj från Ursvikens kyrka till Brukskyrkan i Ursviken med deltagande i 
avslutningsgudstjänsten för det
ekumeniska evenemanget Joy Peak.
Invigning av processkors för Fredsvandringar 18 september i Skellefteå
Processionskorset för Fredsvandringarna har tillverkats och skänkts av Henrik Johansson,
hemmahörande i Kågedalens församling. I gudstjänst den 18 september välsignades korset 
av biskop Hans Stiglund. Korset har nu sitt hem i St Olovs kyrka i Skellefteå.

Höstglöd på Rättviks stiftsgård fredag den 13 oktober – lördag 14 oktober 2017
Rapport från de olika stiftsgrupperna, samtal om Våld i nära relationer samt Kyrkornas ”NEJ” 
till våld mot kvinnor. Hur stöder vi konkret kvinnors rätt att leva utan hot om våld och 
övergrepp? Ett exempel är stöd till projektet som beskrivs under Våreld ovan. Ett annat är 
lokla insatser i Kvinnojourer. Gunilla Bäckström och Maria Forsmarker deltog från Luleå 
stifttsgrupp. KviSk skall fortsätta att bevaka området exempelvis genom reportage i 
Kvinnoglöd.

Dansarrangemang
I Umeå har det i Maria kyrkan dansats regelbundet Heliga danser 2a söndagen i varje 
månad. Det har även firats mässa med Heliga danser under året. Ruth Wiething och Britt-
Marie Nordström har lett dansandet.
Britt-Marie Nordström, Umeå, blev antagen som enda deltagare från Luleå stift till Dansa tro-
Dansa liv, en del i gudstjänstförnyelsearbetet som pågår på Riksplanet. Materialet omfattar
Dansmässan Din ljusa skugga. Kursen avslutades under 2017.

Maria Forsmarker har under året gått dansledarutbildning ”Livets Danser” i Vadstena. Hon 
och även Ewa Hendersson har deltagit i en nationell work-shop med Dansmässan Din ljusa 
skugga.

Feministeologi
I Umeå, Teologiska provrummet – samtalsgrupp om livet och tron ur 
feministteologiska perspektiv.
2017 lästes som studiecirkel ”Kristendomens hjärta” bok av Marcus Borg. Temamässa på 
Pingstdagen – ”Hennes starka vingar bär.” Under hösten var temat ”Fräls oss ifrån 
patriarkatet” studiecirkel utifrån Else Blomgrens artikel med samma namn ur boken ”Nåd i 
realtid”. Andra advent hölls temamässa ”Fräls oss ifrån patriarkatet”. Vid båda studiecirklarna 
i feministteologiska gruppen har  man också läst poesi av Gyrid Gunnes - norsk präst, 
författare, poet, feministteolog.

Skellefteå den 30 januari 2017

Gunilla Bäckström, Maria Forsmarker och Britta Lysholm, samt Inger Boman representant i
KviSKs riksstyrelsevåren




