Genom att sätta in 150 kronor på plusgiro
65 27 94-9 får du ett kombinerat medlemskap i
EKiS och SEK. Var noga med att ange namn och
adress och även e-postadress.
Du kan också fylla i talongen och skicka in. Glöm
inte att sätta på ett frimärke.
Medlemskapet ger tillgång till EKiS egna utskick
med information om möten, projekt, work-shops,
studiebesök mm samt tidningen Elsa.
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sverige:
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd:
SEK, vår paraply organisation, är vår närmaste
förbindelse på den nationella nivån. SEK är ett
mångsidigt forum för kristna kvinnor i Sverige
och verkar för jämställdhet, fred och opinionsbildning, utifrån ett kristet kvinnoperspektiv.
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Visst har EKiS sitt arbetsfält i
Stockholmsområdet, men den
som är medlem i EKiS har även
tillgång till information och kontakter långt utanför Stockholms
gränser.

Foto: Calle Sigrell www.maxipixel.se

Bli medlem i EKiS!

temA: böcKer och AKAdemi

temA: Kvinnor i europA

tema: Kvinnoårtiondet – och se´n då?

tema: mAKt åt världens Kvinnor

Elsa kommer fyra gånger om
året. Den innehåller aktuella artiklar och rapporter om
kvinnor i Sverige och i världen,
bokrecensioner, kalendarium
och information om seminarier
och konferenser.
tema: Jäm

t

ställdhe

q Jag vill bli medlem i EKiS och SEK.
Skicka mig ett inbetalningskort.

norden
Nordisk Ekumenisk
Kvinnokommitté:
NEKK är ett nätverk för kvinnor i
kyrkor och samfund i de nordiska
länderna. Målet är att öka utbytet
mellan kvinnor i Norden och främja
det nordiska ekumeniska samarbetet.

Namn

Postadress

Postnummer och ort

E-post

europa
Ecumenical Forum of European Christian Women:
EFECW (kallas Forum) är vårt europeiska nätverk som
har funnits sedan 1982. I Forum samarbetar kvinnor från
katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkor.

www.sek-vbd.se/stockholm.asp

Ekumeniska
Kvinnorådet i
Stockholm
(EKiS)
EKiS består av enskilda medlemmar från olika församlingar,
kyrkor, kårer och kristna organisationer i Stockholmsområdet
samt dessutom av stödjande församlingar.

Bli medlem idag!
Sätt in 150 kr på plusgiro 65 27 94-9
eller fyll i och skicka in talongen på
baksidan.
EKiS vill bidra till att skapa en varm och öppen gemenskap och öka
förståelsen mellan kristna kvinnor i Stockholm.

EKiS inbjuder till olika arrangemang, studiebesök, workshops,
mm. som är av intresse för Stockholms kristna kvinnor.

Världsböndagen

Världsböndagen

Lär känna – be – agera!

– första fredagen i mars varje år

På Världsböndagen varje år anordnar EKiS en ekumenisk
kvällsgudstjänst i centrala Stockholm. Gudstjänsten hålls i
olika kyrkor från år till år.
Varje år förbereds Världsböndagens gudstjänstprogram av kvinnor i ett visst land. I mer än 170
länder firas Världsböndagen med
detta program, som har samma
tema och innehåll. I gudstjänsten
kan vi ta del av dessa kvinnors
glädjeämnen och problem i både
samhälle och kyrka. I Stockholm

ansvarar EKiS medlemmar för att
ordna de praktiska detaljerna och
att delta i gudstjänstprogrammet.
Kollekten som samlas in under
gudstjänsten är av stor betydelse
och går till unga kvinnors yrkesutbildning i utvecklingsländerna
samt till kvinnoprojekt och aidsbekämpning.

Världsböndagens symbol föreställer fyra stiliserade gestalter
som knäböjer i fyra väderstreck
och tillsammans bildar de ett
kors
på en
jordglob.
Symbolen
– en
global
ekumenisk
finns attkvinnorörelse
köpa som brosch.

Världsböndagen

www.sek-vbd.se
på 400 platser i
Sverige första fredagen

Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm
c/o SEK
172 99 Sundbyberg

EkiS vill genom utbyte av tankar
och erfarenheter stärka samhörigheten över religionsgränserna.

