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Ansikte
mot ansikte

Äntligen kunde vi mötas ansikte mot ansikte – ett 40tal kvinnor från KviSks alla hörn. Våreld på Vårdnäs
stiftsgård, Linköpings stift, hade planerats två år i rad
men stoppats av pandemin och blivit digitala årsmöten.
Den 6 - 8 maj blev Våreld äntligen av i strålande sol och
massor av gott humör. Våreld gick helt i Kerstin Bergmans fotspår på temat Vår plats på jorden.
Vi mötte klimatvandrarna Annika Spalde och Eva Katarina Agestam samt författaren och prästen Charlotte
Frycklund som kom i egna höga personer, medan fader
Thomas Kennedy, som dessvärre inte fått visum, deltog
via webben.
Våreld inspirerade även till haikudiktning, som Kvinnoglöd visar några resultat av.
Se sid 3

Konstnären Camilla Bergman, längst till vänster, och Barbro
Björk, till höger, en av initiativtagarna till statyn av Frida Steenhoff. Foto: Cecilia Pettersson

Martin Lönnebo
invigde
kransvandring

Frida är på plats

Deltagarna på vårkonferensen
i Vårdnäs fick överraskande
vara med på invigningen av en
frälsarkransvandring vid stiftsgården. Martin Lönnebo invigde den
första pärlan.

Den 15 maj invigdes statyn av Frida Stéenhoff, feminist,
dramatiker, föredragshållare, målare, som Kvinnoglöd
skrev om i nr 4/21. Konstnärinnan Camilla Bergman har
skapat skulpturen av Frida som nu står på Esplanaden
mitt emot Sundsvalls teater. Vid Fridas fötter en lejonunge, som naturligtvis syftar på ett av Fridas dramer.
Det blev en högtidlig ceremoni med körsång av barn
från Sundsvalls kulturskola, tal av museichef Daniel
Eklund, teaterchef Kristoffer Berglund och Fridas barnbarnsbarn Annika Frida Arnell.

Fred med och på Jorden

Nu uppmanas stiftsgrupperna att delta med representanter i ett fredsprojekt, som KviSks årsmöte beslutade
om: Fred med Jorden – Fred på Jorden.
En arbetsgrupp på tre personer och en deltagargrupp
med flera medlemmar ur stiftsgrupperna ska leda arbetet med att bereda frågor på temat Fred och klimaträttvisa, föreslå uttalanden, upprop och debattinlägg eller
deltagande i kampanjer. Projektet ska även föreslå hur
föreningen kan uppmuntra medlemmar och andra till
livsstilsförändringar för klimatets skull.
Det är ett treårigt projekt och arbetsgruppen ska
presentera utvärdering och förslag till fortsättning till
årsmötet 2025

Solglitter i sten!
Härlig känsla vid kyrkan.
Visst leker livet!
Haiku av Boel Elow Henkel, Karlstad

SEK hoppas hitta nya vägar

En kommitté utsågs vid SEK:s årsmöte för att hitta
nya vägar för kvinnors ekumeniska arbete
sid 4

KviSks fokus 2022: Skapa delaktighet...
andlighet – engagemang – gemenskap – kvinnokraft
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Den skira grönskan i skarp kontrast

Vår plats på jorden var temat för Våreld
2022, och platsen just då, en helg i maj,
var mitt i det östgötska eklandskapet vid
Vårdnäs stiftsgård söder om Linköping.
En vacker plats i en nästan obegripligt
vacker tid. En nästan plågsamt vacker
tid, när den skira grönskan stod så
skarpt i kontrast mot bilderna från ett
utbombat askgrått Mariupol. Och nu,

åtföljande gubbslemsprat om de kvinnor
de utnyttjat.
Min ena get fastnar i stängslet med
sin fot och det syns att hon har väldigt
ont.
Jag misslyckas med årets tomatfrön.
En 14-åring mördas för att rädda
familjens heder.
En fyraåring hoppar jämfota.

Krönika
när det nästan är sommar, gråter en
hel liten stad i Texas över ihjälskjutna
skolbarn och lärare.
Samtidigt:
En vän roar oss med berättelsen om
en bortkommen väska och alla förvecklingar i samband med att få den till rätta.
Uppdrag granskning avslöjar korruption i en stor kommun där en del av
mutorna utgörs av bordellbesök med

Utsläppen måste sluta helt om 7 år,
216 dagar, 1 timme, 47 minuter, 33 sek
(när detta skrivs) för att uppvärmningen
ska begränsas till max 1,5 °C – om vi
fortsätter som idag.
Var är vår plats? Min, din? I denna
röra? Uttrycket Ingen kan göra allt men
alla kan göra något må vara slitet, men
det är sant.
På Våreld i maj berättade Annika

Trots att kvinnor hålls högt i de religiösa
skrifterna och länge har haft rätt till hög
re utbildningar och befattningar – tidigare premiärminister Indira Ghandi var
bara ett av exemplen – så saknar ännu i
dag många flickor utbildning, särskilt på
landsbygden.
Det berättade Ph dr Rev Thomas
Kennedy, präst i kristna församlingar i
delstaten Tamil Nadu, och som engagerar sig i kvinnornas situation i Indien.
Dagens kvinnor möter könsdiskriminering, tvångsäktenskap av unga flickor,
trakasserier, våldtäkt och syraangrepp.
Var sjätte timme slås en gift kvinna ihjäl,
blir bränd eller driven till självmord. 94
våldtäkter om dagen registreras.
Men det har också blivit en högre
andel kvinnor som studerar och tar sig
in på högre befattningar inom olika samhällets områden. Rev Thomas Kennedy

anser att tillgång till utbildning, bland
annat genom stipendier, är nyckeln för
att kvinnorna ska kunna ta kontroll över
sina liv, bekämpa brott mot kvinnor och
delta socialt, politiskt och ekonomiskt i
samhälllet.
En undersökning visar att hälften
av Indiens befolkning anser att det är
viktigare att lära pojkar att respektera
alla kvinnor, medan en fjärdedel anser
att det är viktigast att lära flickorna att
uppföra sig .
Rev Thomas Kennedy skulle ha kommit personligen till Våreld, men då han
inte fick visum höll han sitt föredrag via
Zoom.
Sally Stehager från KviSk-gruppen
i Linköpings stift, med sitt oförtröttliga
engagemang i arbetet för kvinnor i Thomas Kennedys församlingar, arrangerade under Våreld ett lotteri med vinster
från Indien, vars behållning oavkortat
går till Mother Sally Taylor Academy,
sömnadsutbildningen som har uppkallats efter Sally Stehager, Mother Sally.

Spalde om Pilgrim´s Walk for Future
– vandringen från Vadstena till klimatmötet i Glasgow förra året. Charlotte
Frycklund berättade ur sitt perspektiv
och med hjälp av sin fantasi om vad
Bibelns kvinnor kan säga oss idag.
I den avslutande mässan medverkade
Vårdnäs församlings konfirmander med
liv och lust och allvar. När vi sedan fått
ta emot välsignelsen från Linköpings
stifts före detta biskop Martin Lönnebo
var det med hopp och glädje som vi gick
ut i solen. Samtalen flödade och det var
nog fler än jag som kände att vi fått ny
kraft.
Vår plats på jorden är där vi kan göra
något. Och det kan vi.
God sommar!
I tro och förtröstan
Bulle Davidsson
Ordförande i KviSk

Om kvinnans ställning i Indien

Livsstil och tro
Beroendet av andra
Planetens gränser
Haiku av Gunvor Torstensson

Elisabeth Enger, red

Annika Spalde och Eva Katarina Agestam berättade under Våreld om upplevelser från sin pilgrimsvandring från
Vadstena till Glasgow, som de genomförde i höstas. I 103 dagar vandrade de
mot klimatmötet i Glasgow.
– Det var en resa mot målet klimaträttvisa och hjärtats grund, berättade
Annika. Under vandringen hinner en
lyssna till sitt eget hjärta, gå tyst eller
samtala två och två.
Eva Katarina
Agestam hänvisade bland annat
till antologin från
det ekoteologiska seminariet
i Rättvik där hon
medverkar, och
där naturvetare och teologer
Eva Katarina
möts. Se fotnoten!
Agestam
Charlotte Frycklund, författare och präst, presenterade
sin bok 101 kända och okända systrar i
Bibeln.
Charlotte läste några av sina berättelser där hon utgår från en kvinna som
nämns i Bibeln, ibland med en historia,

ibland bara med eller rent utav utan ett
namn.
Hon läser i mellanrummen, och låter
sin fantasi och sina erfarenheter vävas
in i vad som står och inte står där.
Vår plats på jorden var temat för årets
Våreld,
en konferens
som
planerats i
mer än
två år
innan
Charlotte Frycklund
avskaffade pandemirestriktioner tillät den att
äntligen äga rum.

I Kerstin Bergmans fotspår

Hela Våreld gick i Kerstin Bergmans
fotspår med hennes stora engagemang
i klimatfrågan, och innehållet kretsade
kring temat i bildspelet som hon skapat
till Våreld 2020 före sin bortgång.
Vi blev väl omhändertagna på Vårdnäs sitftsgård med andakter, kvällsunderhållning med allsång från Östergötland, med mera. Dit hörde även Kerstin

Tema i detta nr: Äntligen Våreld
Ingen anslutning till krav
mot kärnvapen och Nato

Prästen Rev Thomas Kennedy talade
via Zoom. Foto Eilsabeth Enger
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Charlotte gjorde osynliga kvinnor synliga
Annika och Eva Katarina klimatvandrade

http://www.kvinnorisvenskakyrkan.se/var-tidning

KviSk ansluter sig inte till rikskampanjen
Kärnvapenförbud Nu! då kampanjen
nyligen lagt till kravet Nej till svenskt
medlemskap i Nato!
Kvisk i Luleå föreslog i en motion till
årsmötet en anslutning till kampanjen,
vars syfte är att förmå regeringen att
signera och riksdagen att ratificera
FN:s avtal om förbud mot kärnvapen. I
sitt ursprungliga svar stödde styrelsen
motionen.
Sedan motionen inlämnats har
rikskampanjen mot kärnvapen lagt till
kravet om nej till Natomedlemskap, och
ett tilläggsyrkande att stödja det nya
kravet lämnades till årsmötet.
Vid årsmötet avstyrkte styrelsen hela
motionen och tilläggsyrkandet, med
hänvisning till Rysslands invasion i
Ukraina och hur detta påverkat oss.

Bergmans dialog mellan Moder Jord
och Fader Himmel, framförd av Lillemor
Eriksson och Boel Thaberman.
Efter en introduktion till haikudiktning inspirerades några av deltagarna
till diktning, varav något publiceras
utsprittre här i Kvinnoglöd.
– Vi i Linköping är så glada för att vi

Annika Spalde
kunde genomföra detta års Våreld på
Vårdnäs. Jag tackar alla som kom, och
gjorde dessa dagar till en minnesrik och
värdefull helg denna vår, säger Sally
Stehager.
Text och foto: Elisabeth Enger, red
Antologin Planetens och kärlekens
gränser, av bland andra Eva Katarina Agestam. 2020 Votum förlag

Årsmötet öppnas
Är stadgeenligt utlyst
Årsredovisning
Haiku av Gunvor Torstensson

– KviSk är en förening för kristna kvinnor, individer som förenas i föreningens
målsättning.
– Inom vår krets ska kunna rymmas
såväl radikalpacifister som försvarsförespråkare, och så måste det också få
vara. Alla gör vi våra överväganden som
kristna och demokrater, och tampas så
gott vi kan med dessa svåra och utmanande frågor. Här ska vi vara öppna för
samtal och ha högt i tak i våra grupper,
skrev styrelsen i sitt svar.
Gunilla Bäcklund från Luleå stiftsgrupp kommenterar:
– Eftersom Nato är en kärnvapenallians kommer Sveriges regering och
riksdag, med ett medlemskap i Nato,
aldrig att kunna motsäga sig kärnvapen.
I denna extremt farliga situation ska vi
inte bidra till att eskalera spänningen.
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Solveig Blohm
ny i styrelsen

– Det är viktigt att arbeta för delaktighet och lyfta ideella medarbetare, säger
Soveig Blohm som är ny i styrelsen.
Även miljö- och hållbarhet är viktiga för
henne.
Hon är från Hölö församling nära
Södertälje, som hör till Strängnäs stift.
Solveig är kyrkvärd
och har varit förtroendevald och ordförande i Hölö kyrkoråd.
Solveig Blohm är
gift med fyra barn och
tio barnbarn. Hon är
ekonom och har varit
ekonomikonsult i eget företag de sista
20 åren av yrkeslivet.

http://www.kvinnorisvenskakyrkan.se/var-tidning

Ekumeniskt samarbete vid vägskäl

SEK hoppas hitta nya vägar framåt sedan årsmötet i maj beslutat om nedläggning. Sveriges Ekumeniska kvinnoråd
som bildades 1959, har ett år på sig att
finna alternativ till en ny organisation för
kvinnors ekumeniska arbete.
En arbetsgrupp med bland andra
Helene Egnell och Hanna Stenström,
båda KviSks representanter på årsmötet, har utsetts att lägga fram en motion
till nästa årsmöte.
– Beslutet är en landningsbana. Det
går inte att fortsätta med SEK i nuvarande form då nästan alla i styrelsen

skulle avgå och det inte gick att hitta en
ny styrelse, samtidigt som lokala SEKgrupper upplöses. Jämställdhetsmyndigheten har även avslagit ekonomiskt
bidrag för verksamhetsåret 2022 just
av den anledningen. Nu fortsätter den
gamla styrelsen fram till nästa årsmöte,
då slutligt beslut tas, berättar Gunilla
Bäckström, representant för KviSk i
SEK:s styrelse.
Mötet avslutades i positiv anda, förklarade Gunilla, som menar att alla var
överens om vikten av kvinnors ekumeniska samarbete. Elisabeth Enger red

Elsa Cedergren som föddes 1893, var
SEKs första ordförande vid starten 1959
fram till 1971 och har
fått ge namn åt dess
tidning. Elsa Cedergren var känd för sitt
omfattande ekumeniska
arbete och sitt engagemang i freds- och kvinnofrågor.Hon var även
förbundsordförande i KFUK, fredsaktivist och politiker.
Hon menade att det behövdes ett
samarbetsorgan där kristna kvinnor från

olika kyrkor och samfund kunde mötas
för att studera samhällsfrågor, formulera
ställningstaganden och som kristna och
kvinnor delta i samhällsdebatten.
Hon tog initiativ till bildandet av
Kristna kvinnors samarbetskommitté,
KKS, 1935. År 1959 bildades Sveriges
ekumeniska kvinnoråd (SEK) genom
sammanslagning av KKS och Svenska
missionsrådets kvinnokommitté.
Elsa Victoria Cedergren, www.
skbl.se/sv/artikel/ElsaCedergren,
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
(artikel av Hanna Stenström)

Välkommen till prästgården på Harcourt
Street. Prostinnans måltidsdagbok,
London 1956 – 1981. I boken får vi följa
Ingegärd och Sven Evanders sociala liv
i prästgården i Svenska kyrkan i London
under ett kvarts sekel. Prästfrun fick
själv inte arbetstillstånd, men som utbildad hushållslärare ville hon använda sig
av sitt kunnande.
Det blev många måltider och vackra
dukningar under dessa 25 år. Överraskningar också. Vem var det som satt på
flygelpallen bredvid statsministern Erlander till exempel? När tiden i London
var slut samlade Ingegärd ihop minnen,
recept och många foton och gav till sina
tre barn.
Författaren till boken, matskribenten
Birgit Nilsson Bergström, arbetade
själv som husmor i Londonkyrkans kök
och lärde då känna Sven och Ingegärd
Evander. Hon fick så småningom ta

del av samlingen med en fråga från
barnen: Kan man göra en bok av detta?
Det visade sig också vara en dagbok

Elsa – en ekumenisk pionjär

Skinkmousse till prinsessan

Läst
där prostinnan Ingegärd noterat allt om
måltiderna, gästerna och recepten. Och
så kom boken till.
Den är ett intressant och läsvärt
tidsdokument om besök och mat i
prästgården, och inte minst är fotona en
fröjd för ögat. Jag läste boken med stor
behållning. När prinsessan Margareta
Mrs Ambler kom på besök tillsammans
med sin make, bjöds de på en enkel
tvårättersmåltid: Skinkmousse och
färskpotatis samt sommarens vackraste
fruktsallad med sabayonnesås. Jag blev
överraskad och imponerad av enkelheten.
Inger Boman, Umeå
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Ljusets ängel på
kyrkomötets presidiebord

Ljusets ängel –
gåva från Kvisk

För ett antal år sedan fick Karin Perers,
ordförande i kyrkomötet, Ljusets ängel
av Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvisk, i
Borlänge.
Karin Perers var kallad till Borlänge
som ordförande i Karlfeldtföreningen,
Avesta, för medverkan i KviSk:s program om dalaskalden Erik Axel Karlfeldt.
Där överlämnades ängeln med
önskemålet att ängeln skulle få sin plats
på kyrkomötets presidiebord vid dess
sammanträden. Vi i KviSk undrade om
ängeln fick önskad plats?
Sent omsider gav frågan ett svar:
I början av mars 2022 fick Kvisk veta
att önskemålet uppfyllts! Ett brev från
Karin Perers via Kyrkans hus i Uppsala
med foto på ängeln på presidiebordet.
Den står alltid där!
Ingegerd Hellberg, Borlänge

Har du glömt betala?
Det är viktigt för KviSk:s verksamhet
att du betalar din medlemsavgift!
Sätt in årsavgiften 100 kr på bankgiro 422-3699. Glöm inte ange namn,
adress, födelseår och eventuell
e-postadress.
Du kan även swisha medlems
avgiften till KviSk. Mejla då dina
personuppgifter till Elisabeth Nilsson,
kassor@kvinnorisvenskakyrkan.se
Swishnumret är: 123 691 859 3

http://www.kvinnorisvenskakyrkan.se/var-tidning

