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		Ekumeniska	Kvinnorådet	i	Stockholm,	EKiS	

 
Till medlemmar i EKiS                  Stockholm 14 januari 2018 
God fortsättning och ett välsignat 2018!     

När du får det här brevet inleds ekumeniska böneveckan, 18 – 25 januari 2018. I år 
inspireras veckan av kristna i Karibien. Detta sker samtidigt över hela världen då kristna i 75 
länder går samman.  
Kristna i Karibien, från olika kyrkotraditioner, ser idag hur Guds hand grep in för att göra slut 
på slaveriet. Det är en gemensam erfarenhet av att Guds frälsningshandlande leder till frihet. 
Böneveckans tema är Guds hand leder oss och bibeltexten är hämtad från 2 Mosebok 
15:1-21. 

För mer information se www.skr.org. 

 

Världsböndagen fredagen den 2 mars är också en världsvid bönegemenskap där vi 
tillsammans med kvinnorna i Surinam får be för vår jord. Temat är Allt Gud skapat är 
mycket gott. Bibeltexten är 1 Mosebok kap 1.  
Redan nu får vi vara med i förbön för vår jord: 
” Låt oss med alla kyrkor över hela världen be om uthållighet som goda förvaltare av Guds 
skapelse.   
Gud, vägled oss så att vi tar hand om din skapelse ansvarsfullt. Hjälp oss att fortsätta 
återvinna, återanvända och minska sopbergen. Bevara de utrotningshotade 
vattensköldpaddorna från dem som stjäl deras ägg. Skydda folken som är beroende av 
skogen, så att deras resurser inte utplånas av skogsindustrin. Om allt detta ber vi dig Gud.” 
För att hitta mer information om världsböndagen se SEK:s hemsida 
http://www.svekumeniskakvinnor.se   (OBS ny adress)                                                                                                                               
Välkommen till vårens tillfällen: 
 
Världsböndagen 
Fredagen 2 mars kl 18.00 
Plats Frälsningsarmén Söderkåren, Hornsgatan 96-98, buss 4 eller T-bana till Zinkensdamm 
Talare: Esther Kazen, generalsekreterare i SEK 
Gudstjänsten är i samarbete med KVISST, EKiS och Söderkåren. 
Kollekten går till utbildningsstipendier till kvinnor i utvecklingsländerna. 
 
EKiS kallar till årsmöte 
Onsdagen den 21 mars 2018 kl 18.00 
Plats Kväkargården, Kristinehovsgatan 2  
(Kommunikationer: T bana eller buss till Hornstull) 
Görel Råsmark, tidigare följeslagare i Israel och Palestina inleder med att dela sina 
erfarenheter som följeslagare. 
Årsmötesförhandlingar 
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Med kallelsen finns dagordning, verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan 2018. 
Med brevet följer också inbetalningskort för 2018. Medlemsavgiften för 2018 är 210 kr och 
inkluderar medlemskap i SEK och EKiS samt tidningen Elsa. Styrelsen är tacksam om 
medlemsavgiften betalas under första kvartalet. 
Nästa brev kommer i augusti. Glöm inte bort att meddela när du ändrar adress, 
mobilnummer eller mailadress! 
 
Ingegerd            

Föredragningslista	vid	EKiS	årsmöte	år	2018	

1/			Inledning	

2/			Dagordning	

3/		Val	av	ordförande,	vice	ordförande	och	mötessekreterare	

4/			Val	av	protokolljusterare	

5/			Föregående	årsmötesprotokoll	

6/		Styrelsens	redogörelse	för	det	gångna	året	

- verksamhet	
- ekonomisk	rapport	–	ekonomisk	redogörelse	kommer	att	finnas	på	årsmötet	
- 	

7/		Revisionsberättelse	

8/		Beslut	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen	

9/		Val	av	styrelseledamöter	

10/		Val	av	revisor	

11/		Val	av	valberedning	

12/		Fastställande	av	årsavgift	för	innevarande	år	

13/		Behandling	av	motioner	och	inkomna	ärenden	

14/		Verksamhetsplan	för	2018	

15/		Information	om	kommande	arrangemang	

16/		Övriga	frågor	

17/		Avslutning	


