
årskonferens 21–23 april 2017  
Västerkyrkan,  Lund

Uppdrag  
framtiden 

Ekumenik ▶ Feminism ▶ Rättvisa

 

sveriges ekumeniska kvinnoråd▶
Varmt välkommen till två kreativa dagar i ekumenikens, feminismens och rättvisans tecken. I en politiskt 
och religiöst utmanande tid behöver vi samla kraft för att tillsammans stå upp för kvinnors människovärde 
och inflytande i kyrko- och samhällsliv. Under dagarna tillsammans kommer vi – äldre och yngre – att lära 
av varandra och med historien i ryggen gemensamt ta ut riktningen mot framtiden. 

Vilken är vår kallelse som kristen kvinnorörelse idag?

▶ Program
Fredag 21 april
Mötesbyrån öppnar 16.30. Inledningspass, middag och av-
slutning med aftonbön.

lördag 22 april
Årsmötesförhandlingar på förmiddagen. Efter lunch star-
tar temat: Uppdrag Framtiden: Ekumenik ▶ Feminism 
▶ Rättvisa: Maria och Elisabeth – om generationsmöte som 
källa till livsmod och kamp, Ewa Lindqvist Hotz, generalse-
kreterare SEK ▶ Vi står på jättars axlar – om en ny generation 
kristna feminister och kvinnohistorisk medvetenhet, inspira-
tionspass med Esther Kazen ▶ Women’s march 21 januari 
– var fanns den kristna kvinnorörelsen?  Esther Kazen om den 
ekumeniska kvinno rörelsens roll och utmaningar i Sverige 
idag ▶ Workshop: Ekumenik, feminism, rättvisa, diskussion 
om SEKs nästa steg mot framtiden. ▶ Dagen avslutas med 
middag, ett kreativt kvällspass och kvällsandakt.

söndag 23 april
Morgonsamling med utvärdering, sändning och avslutning.

▶ Anmälan
Mejla din anmälan till: sek@ekuc.se (skriv ”Anmälan 
årskonferens” i ämnesfältet) eller skicka brev till: Sveriges 
Ekumeniska Kvinnoråd, Ekumeniska Centret, Box 14038, 
167 14 Bromma. Betala samtidigt deltagaravgiften till Plus-
giro 60 22 22-2 (ange ”Årskonferens” + ditt namn). Meddela 
ev specialkost i samband med din anmälan.

Sista anmälningsdag är 5 april.

Deltagaravgift: 400:- (då ingår två middagar, en lunch samt 
fika). Anmäl dig före 20 mars så betalar du bara 350:-.

Resa & boende: Du ordnar och står själv för resa och boen-
de. Sovplatser till starkt reducerat pris genom Lunds Eku-
meniska Kvinnoråd, kontakta: inger.carlsson91@gmail.com

▶ Mer information
Läs mer på www.sek-vbd.se eller kontakta kansliet på epost 
sek@ekuc.se eller tel 08-453 68 04.

Konferensen arrangeras i samarbete med Bilda.


