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Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds årsmöte startade med en Kyrkosafari tillsammans med 
pingstpastor Sten-Gunnar Hedin. Anledningen till det var att årsmötet genomfördes i 
Söder tälje, Sveriges nya Jerusalem, och att få personer kopplade till Södertäljes alla kyrkor 
har en så bred ekumenisk erfarenhet som Sten-Gunnar Hedin. Kyrkolandskapet i Sverige 
har förändrats mycket under de senaste årtiondena och särskilt tydligt syns det i Södertälje. 
Sten-Gunnar Hedin tog oss med på en både kyrkohistorisk och teologisk odyssé genom att 
berätta om hur Södertälje har utvecklats sedan Frälsningsarmén slog ned sina tältpinnar i 
marken, ett första tecken på att mångfalden av kyrkor och traditioner var under utveckling i 
Södertälje, liksom i hela Sverige.

Södertälje är rätt plats att genomföra 
en ekumenisk konferens på, här verkar 
och arbetar mer eller mindre alla kyrkor 
och samfund som finns representerade i 
Sverige. Ekumenik har trots det inte all-
tid varit en självklarhet. Det fanns länge 
en misstänksamhet mellan samfunden 
i Sverige som idag på många sätt har 
försvunnits och i vissa fall i stället för-
vandlats till en nyfikenhet. Sten-Gunnar 
Hedin lärde oss formeln för ekumenik 
och samarbete:

Enhet i det väsentliga.
Frihet i det oväsentliga.
Kärlek i allt.

Under årsmötet, 25–27 april, fick delta-
garna erfara en stor del av den mångfald 
Södertälje har att erbjuda. Fredagens 
program var hos Frälsningsarmén där vi 
även firade gudstjänst utifrån Världsbön-
dagens tema Strömmar i öknen. Då ledde 
några av församlingens blåsare musiken, 
för kvällen hade valts musik enbart kom-
ponerad av kvinnliga frälsningssoldater. 
Det var en uppskattad gest. 

På lördagen genomfördes själva års-
mötesförhandlingarna i Missions kyrkan 
och på kvällen bjöds det på libanesisk 
buffé med musikunderhållning av det 
lokala Södertäljebandet Kolonin. På lör-
dagen bjöd kvinnorna i S:t Tomaskyr-
kan, Södertäljes yngsta (det vill säga ny-

byggda) syrisk-ortodoxa församling på 
en rundtur, samtal och gemensamt fika 
i deras vackra kyrka. På söndagen firades 
gudstjänsten i S:t Afremskyrkan, Söder-
täljes äldsta syrisk-ortodoxa församling 
där årsmötesdeltagarna också fick möta 
biskop Benjamin och blev serverade ett 
mycket generöst tilltaget kyrkkaffe. 

Det var en stor ekumenisk bredd inte 
bara på platserna som besöktes under 
helgen utan också på människorna som 
deltog vilket berikade årsmöte mycket. 
Det blev många viktiga och minnesvärda 
möten där man fick lära sig nya saker om 
sig själva och varandra.

En av de finaste upplevelserna under 
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helgen var till exempel missionspastor 
Ulla Svenssons morgonsandakt på lör-
dagen där hon berättade om ”Herrens 
lilla höna”. Ulla Svensson har tidigare 
arbetat som missionär i Ecuador och där 
mötte hon en kvinna som höll höns. En 
höna var tillägnad Herren. Alla ägg och 
alla intäkter från den hönan tillföll Her-
ren och Herrens hus, oberoende av hur 
knapert och fattigt hon hade det. Det 
som tillhör Herren tillhör Herren. Det 
var tionde i konkret form. Den fromma 
övertygelsen och obändiga tron på Her-
rens verk imponerade stort på mig. Vad 
är ”Herrens lilla höna” i mitt liv? 

Gudstjänsten i S:t Afremskyrkan på sön-
dagen var också en upplevelse att min-
nas länge. Gudstjänsten genomfördes på 
syrianska, men allt som det som sas och 
sjöngs under gudstjänsten var skrivet i 
svensk översättning på vita skärmar på 
väggen vilket skapade en närhet och ge-
menskap som skulle varit svår att uppnå 
annars. Predikan av biskop Benjamin var 

däremot på syrianska, men på slutet av 
sin predikan återberättade han till vår 
stora förvåning och uppskattning, det 
mesta han sagt på svenska för vår skull 
och hälsade oss varmt välkomna till för-
samling.

För att få en chans att se mer av Söder-
tälje bjöds på en tur till Torekällberget, 
en av Södertäljes främsta sevärdigheter, 
ett utomhusmuseum där man bevarat 
mycket av den gamla bebyggelsen i Sö-
dertälje när man moderniserade stads-
kärnan. En rundtur i de olika husen av 
en skicklig guide hade ordnats och den 
lilla promenaden i det gudomligt vackra 
vädret fick alla på gott humör.

Stämningen på årsmötet var på topp 
under hela helgen. Ett av skälen till det 
var att värdarna i Södertälje; Marga-
reta Fränne från Missionskyrkan, Herta 
Wassgren från Frälsningsarmén och 
Nadhira Karkeni från S:t Tomaskyrkan 
hade ordnat allt på ett föredömligt sätt. 

Vi vill rikta ett varmt tack till dem för 
deras stora generositet, vänliga bemö-
tande och ständigt positiva hållning vad 
som än hände. Tack till er alla och de 
som hjälpte till i respektive församling!

I samband med årsmötet avgick föl-
jande ledamöter ur styrelsen: Ingrid Al-
binsson från Strängnäs, Karin Nordin 
från Norrköping och Åsa Thörne Adri-
anzon från Jönköping. Vi vill tacka dem 
för deras stora engagemang i SEK:s sty-
relse under de år de varit med och öns-
kar dem Guds rikaste välsignelser i deras 
fortsatta ekumeniska arbete lokalt. 

Några nya ledamöter i styrelsen valdes 
inte in eftersom antalet styrelseledamöter 
blivit färre genom den stadgerevidering 
som genomfördes på årsmötet 2013. 
En ny suppleant valdes dock, nämligen 
Lisbet Månsson från Sandviken. Till ny 
ledamot i Världsböndagskommittén val-
des Karin Ramos att representera Fräls-
ningsarmén efter avgående Kerstin Alm.  

Annika Damirjian

årsmötet avslutades med ett gudstjänstbesök i den mycket vackra st Afrems kyrka i södertälje, där ungefär hälften av årsmötets 
deltagare hade möjlighet att vara med. Den syriskortodoxa församlingen tog emot oss på ett fantastiskt generöst sätt.  
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