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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017 

2017 har varit ett innehållsrikt år med härligt inspirerande gäster. Nytt från januari är att EKiS 
finns på facebook. Önskar du se året som gått sök på Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm 
eller @ekumeniskakvinnorStockholm 
 
Styrelsen har under 2017 haft följande sammansättning: 
Ingegerd Modig ordförande, Raija Sjöström kassör (tom 20 mars) Karin Danielsson 
sekreterare (sekreterare tom 20 mars – from 20 mars kassör), Motunde Bowen (tom 20 
mars), Elisabeth Manthey, Marie Marberg (tom 20 mars), Lisa Wetterberg (tom 20 mars) och 
Christina Wåhlin och from årsmötet då vi välkomnade Helena Erkenborn (sekreterare), 
Annika Hultman Löfvendahl och Karin Simonsson Norling in i styrelsen.  
Följande församlingar är representerade i styrelsen: Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén, 
Katolska kyrkan (tom 20 mars) Pingstkyrkan, Tyska kyrkan och Vännernas Samfund i 
Sverige och Svenska Kyrkan (from 20 mars).  
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 10 – 13 ledamöter men under året har styrelsen 
bestått av 8 ledamöter tom 20 mars och efter årsmötet 7 ledamöter. 
Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under året.  
Den 31 dec 2017 hade EKiS 79 betalande medlemmar och stödjande 
församlingar/organisationer.  
 
 Världsböndagens evangelietext från Matt 20: 1 – 16 präglade vårens tre möten.  
Temat ” Har jag varit orättvis mot er”  
Den 29 januari samlades vi i Gustav Vasa församlingshem för att under bibliodramaledare 
Lotta Geislers ledning fördjupa oss i texten och se vad den säger oss idag. En intressent och 
uppskattad kväll och en fin förberedelse inför världsböndagen. 
 
Världsböndagen firade vi i Högalidskyrkan tillsammans med Kvinnor i Svenska Kyrkan 
Stockholms Stift – KViSST och Högalids församling. Kvinnor på Filippinerna har utarbetat 
programmet. Predikan hölls av kyrkoherde Christina Engqvist. Predikan avslutades med 
orden ” Alla räknas och får av nåd ta emot gåvor – alla räknas och får av hjärtat ge gåvor – 
alla räknas; barn, kvinnor och män.”  
(Vill du ta del av predikan så finns den i sin helhet på vår facebooksida)  
Kollekten blev 4 246 kr samt kaffekollekt 622 kr. 
Efter gudstjänsten samlades vi kring kaffeborden med en inbjudande smörgås och kakbuffé. 
Ett varmt tack till alla i Högalids församling som gjorde kvällen till en högtid. 
 
Det tredje tillfället var vid årsmötet den 20 mars då vi fick lyssna till Anna Skagersten som 
engagerat berättade och visade bilder utifrån ämnet ”Om Filippinerna och arbetet med 
mänskliga rättigheter”. 
Vid årsmötet tackade vi de avgående ledamöterna: Motunde Bowen, Marie Marberg, Raija 
Sjöström och Lisa Wetterberg. Årsmötet hölls på Frälsningsarmén Templet. 
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21 – 23 april hölls SEK:s årsmöte i Lund. Från EKiS deltog Helena Erkenborn och Ingegerd 
Modig. Årsmötets tema var Uppdrag Framtiden – ekumenik, feminism, rättvisa. 
 
23 september samlades en grupp vid pilgrimscentret i Tyresö – en tyst vandring med 
Frälsarkransen. En härlig förmiddag då vi fick uppleva Gudsnärhet, gemenskap, vacker 
natur, matsäck på bryggan i tystnad. 
 
27 november samlades vi åter på Frälsningsarmén Templet för att lyssna till författaren Anita 
Goldman tala under ämnet Jerusalem & kvinnorna utifrån sin bok Jerusalem & jag. Kvällen 
började med att vi hälsades välkomna in i boken och Jerusalem. ”Titelsidan heter shaar och 
det betyder port eller grind. Du går in genom porten, in i texten. På samma sätt börjar inte 
sabbaten på fredag kväll när solen går ned och slutar inte på lördagskväll när tre stjärnor 
syns på himlen. Sabbaten börjar och slutar inte, den går in och den går ut, nichnas och 
jotzei” (Jerusalem & jag, sid 13) 
Vi följde med in i Jerusalem och tog del av den personliga berättelsen, texter ur Bokrullen, 
den hebreiska litteraturen och författarkvinnor. 
Kvällen genomfördes i samarbete med KViSST, SEK, Bilda och Frälsningsarmén Templet. 
Tack för gott samarbete! 
 
 
VERKSAMHETSPLAN 2018 för Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm, EKiS 

Att arbeta utifrån den målsättning som EKiS antagit: 

- att genom utbyte av tankar och erfarenheter stärka samhörigheten mellan 
Stockholms kristna kvinnor; 

- att arbeta för kvinnors ställning i samhället, särskilt inom kyrkor och samfund, och för 
jämställdhet mellan kvinnor och män; 

- att verka för att gudstjänster anordnas på världsböndagen (första fredagen i mars 
varje år); 

- att stimulera och inbjuda till arrangemang som främjar ekumeniska kontakter; 
- att aktualisera religiösa, samhälleliga och internationella frågor och delta i den 

offentliga debatten 
 

Styrelsen föreslår att vi under kommande verksamhetsår arbetar med: 

- att utveckla och fördjupa samarbete med kvinnogrupper som verkar inom den kristna 
sfären i Stockholmsområdet; 

- att inbjuda till möten för kvinnor med tema som aktualiserar ämnen med 
kvinnoperspektiv även över religionsgränserna 

- att anordna en kvällsgudstjänst på världsböndagen i centrala Stockholm 
- att sprida information och marknadsföra oss, så att vårt medlemsantal ökar  

 

 

	


