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Kristna i Afrika
ELSA reser vidare på den planerade jor-
den runt resan, och liksom den kristna 
kyrkohistorien började i Mellanöstern 
(temat i ELSA nr 1), går resan vidare till 
den afrikanska kontinenten. Afrika är 
stort och rymmer många länder och kul-
turer, men ELSA har gjort några nedslag 
för att berätta något om hur situationen 
för kristna ser ut i Afrika idag. 

Flickor i Afrika
I skrivande stund är engagemanget 
stort för de bortrövade flickorna i Ni-
geria (Bring Our Girls Back). När detta 
nummer av ELSA kommer i brevlådan 
är de kanske hittade, men även om så 
är fallet vet vi att situationen är svår för 
många flickor och kvinnor i Afrika som 
lever i mycket utsatta lägen. Därför blir 
reportage och texterna i detta nummer 

av ELSA viktiga för att visa att kyrkorna 
kan göra skillnad, att enskilda kvinnor 
kan göra skillnad och att de behöver 
vårt stöd på olika sätt. Vi får aldrig 
glömma det. 

Nordiskt forum 2014
Nedräkningen till den stora nordiska 
kvinnokonferensen i Malmö 12-15 juni 
har börjat. Läs mer om det på baksidan 
av ELSA och på konferensens hem-
sida www.nf2014.org och sist men inte 
minst: anmäl dig och kom! Missa inte 
tillfället att vara med och förändra fram-
tiden.

Framsidan
Agnes Aboum från Kenya presenteras 
närmare på sidan 3. Foto: Kyrkornas 
Världsråd (WCC photo)

Döden, döden, döden – och livet!                                                

Hur ser man på döden i judendom, kristendom och islam?  
Hur går begravningar till? Hur förbereder man begravningen? 
Vilka traditioner har man? Vilka är religiösa? Vilka är kulturella? 
Kan man skilja dem åt? Vilken roll har gråterskor haft vid begrav-
ningar i Mellanöstern och i Finland? Hur förändras begravnings-
seden idag? Och hur skulle vi själva vilja ha det? 

Dessa frågor samtalar vi om vid konferensen Döden, döden, döden 
– och livet! som hålls i Allhelgonatid och behandlar traditioner och 
sedvänjor i judendom, kristendom och islam vid död och begravning.

centrum för religionsdialog i stockholms stift, samarbetsrådet för 
Judar och Kristna och studieförbundet sensus inbjuder till ytterligare 
en kvinnokonferens i dialogperspektiv på sigtunastiftelsen. Detalj
program presenteras senare.

30 oktober kl 12 till 1 november kl 16
Pris, helpension och konferensavgift, 1 695 kr
Kontakt: Helene Egnell, Stiftsadjunkt, tel: 08-508 940 09
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l e DA r e 

Birgitta larsson
medlem av Kyrkornas världsråds centralkommitté 1983–1998

Agnes Abuom: första kvinnan, första 
afrikanen någonsin som ordförande för 
Kyrkornas världsråd, KV, det är dubbelt 
historisk.

Det tog 65 år innan det var dags att 
välja en kvinna och en afrikan till ord-
förande för KV. Det skedde i samband 
med KV:s generalförsamling i Busan i 
Sydkorea i november 2013. Vem är hon 
då denna märkliga person som represen-
terar två hittills försummade kategorier? 
Hon är varken ärkebiskop eller patriark, 
men i Sverige kan vi glädja oss alldeles 
särskilt över valet av Agnes, eftersom 
hon talar svenska och har genomfört en 
försvarlig del av sina akademiska studier 
här. 

Men hon har sina rötter och hu-
vuddelen av sitt livs engagemang i den 
afrikanska myllan. Hon är född i Nan-
di Hills i nordvästra Kenya som enda  
flickan i sin familj med fyra bröder. Fa-
miljen var kristen och ekumenisk, mo-
dern anglikan och fadern katolik och 
mormoden pingstvän. Hennes skolgång 
började i en lokal kristen skola och fort-
satte i en anglikansk internatskola och 
vidare till universitetet i Nairobi för stu-
dier inom utbildningsområdet. 

Universitetsåren blev turbulenta på 
grund av många strejker och protest-
rörelser, särskilt under 1975. Agnes var 
djupt involverad genom sitt ledarskap 
i studentorganisationen och politiskt 
mycket aktiv.  I slutet av året hölls KV:s 
generalförsamling i Nairobi och Agnes, 
som just hade tvingats bort från univer-
sitet, fick tillfälle att arbeta med nyhets-
teamet under generalförsamlingen. Där 
lärde hon känna en svensk journalist 
som kom att bli till stor hjälp när den 
politiska situationen blev hotande för 
Agnes och hon måste lämna Kenya. I 

februari 1976 kom hon till Sverige där 
hennes studier så småningom avslutades 
med en doktorsavhandling i missionsve-
tenskap om Kenyas kristna råd och den 
roll som icke-statliga organisationer spe-
lar i utvecklingsarbetet. 

Kontakten med KV fortsatte att vara vik-
tig för Agnes. Studietiden i Sverige av-
bröts under ett par år då hon arbetade 
med ungdomsfrågor vid KV:s kontor i 
Genève. Vid den stora konferensen i Es-
corial 1986 höll hon ett uppmärksam-
mat föredrag. Det var ett historiskt möte 
som handlade om ekumenisk resursför-
delning mellan nord och syd. Efter att 
ha arbetat för KV med flyktingfrågor re-
laterade till Sudan, Etiopien och Eritrea 
och som lärare i Zimbabwe medan hen-
nes man doktorerade återvände Agnes 
slutligen till Kenya 1989.

Men Agnes fortsatte att vara en kon-
troversiell person. På grund av sin op-
position mot presidenten fängslades hon 
under en kort tid och förhindrades att 
undervisa på universitetet som hon hade 
planerat. I stället fick hon ansvar för den 
anglikanska kyrkans utvecklingsarbete 
och det blev en viktig bas och utgångs-
punkt för hennes engagemang på vida 
fält, som i synnerhet har rört freds- och 
rättvisefrågor. KV:s generalförsamling 
1998 hölls i Harare, Zimbabwe. Där val-
des Agnes till president för Afrika, en av 
åtta presidenter, för tiden 1999–2006. 
Hon har samtidigt varit involverad i 
ekumeniskt och regionalt arbete genom 
Allafrikanska kristna rådet, Afrikanska 
rådet för religiösa ledare, Religioner för 
fred.   

Med denna breda bas har det varit 
särskilt viktigt att arbeta med fredspro-
cessen på Afrikas horn. En del av arbe-

tet har varit att försöka få muslimska 
och kristna ledare till förhandlingsbor-
det. Ett sådant tillfälle ägde rum i Dar 
es Salaam 2007 när seniora kristna och 
muslimska ledare möttes för fördjupad 
reflektion. Som kvinnlig pionjär i afri-
kanskt ledarskap beklagar Agnes att inte 
fler kvinnor är involverade i fredsarbetet. 
Det är inte bara deras erfarenhet som är 
annorlunda utan också deras lösningar.

Agnes bas i Kenya idag är TAABCO, en 
konsult- och utvärderingsorganisation 
som bland annat har anlitats av svenska 
organisationer i deras förändringsarbete: 
Svenska missionsrådet, Pingstmissionen, 
Svenska kyrkan. 

Kyrkornas världsråd har valt en ovan-
ligt kvalificerad ordförande som redan 
känner organisationen väl. Under tiden 
som president och då också som medlem 
i den exekutiva kommittén var hon på-
drivande i ett viktigt förändringsarbete. 
Hon sa då att KV var som en drygt sex-
tio år gammal dam som var i behov av en 
ansiktslyftning.

”Min öppna bön är att vi skall gå 
framåt tillsammans under de komman-
de åren trots våra olikheter som riskerar 
att dela oss” sa Agnes Abuom efter va-
let, ”och att KV ska fortsätta att vara ett 
instrument för att skapa ett tryggt och 
säkert utrymme för alla som vill komma 
och dela sina förhoppningar, aspiratio-
ner, visioner och profetiska röst.”

Som den första kvinnan som ord-
förande säger Agnes att den modell av 
konsensusbeslut som införts mycket väl 
svarar mot en kvinnlig beslutsprocess; 
den är konsultativ, omsorgsfullt lyssnan-
de och med försök att förstå den andras 
perspektiv.  

Agnes Aboum
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ett utbildningsseminarium inom alfabetiseringsprojektet i Bandunduprovinsen. han som står och undervisar är pastor José Bonduka
mesa som också är projektledare. foto: christer Daelander

– Kyrkorna bär fortfarande upp det civila 
samhället i Kongo-Kinshasa, berättar 
Christer Daelander, samordnare för Afri-
ka och Mänskliga rättigheter i den nybil-
dade Equmeniakyrkan (tidigare Svenska 
Baptistsamfundet, Svenska Missionskyr-
kan och Metodistkyrkan i Sverige). Un-
der 1970-talet förstatligades till exempel 
alla skolor och sjukhus av dåvarande 
president Mobutu, men det orsakade 
en nationell kollaps av det civila samhäl-
let så skolorna och sjukhuset återgick 
till privat ägo, vilket betyder kyrkorna. I 
princip allt i det civila samhället bars då, 
och bärs än idag, av kyrkorna. 

Kyrkorna kom till det som idag heter 
Kongo-Kinshasa samtidigt med kolo-
nialismen. Än idag tillhör cirka 80 % av 
befolkningen en kyrka. Kyrkorna har en 
stark ställning i samhället, ibland alltför 
stark då den ofta allierat sig för mycket 
med den politiska makten.

– Det största hotet mot det kongo-
lesiska samhället idag är korruptionen, 
den slår till överallt, säger Christer Dae-
lander, och det drabbar även kyrkorna. 
Korruptionen genomsyrar hela samhäl-
let och det största hotet mot befolk-
ningen är att även polisen, militären och 
rättsväsendet är korrumperat.

Den främsta anledningen till den ut-
bredda korruptionen på alla nivåer är 
fattigdomen. Kongo-Kinshasa är trots 
sina enorma naturrikedomar ett av 
världens fattigaste länder. Människorna  
lever i stor fattigdom och vem kan mot-
stå mutor och korruption då? 

– Det är min stora käpphäst, att nå-
got måste göras åt korruptionen, det 
måste gå att finna vägar fram för att mo-
bilisera alla krafter. Ministrarna måste 
gå före mot korruptionen, skäliga löner 
måste betalas ut till tjänstemännen så att 
de inte av överlevnadsskäl måste kräva 
extra pengar från medborgarna och de 

Kvinnor i Kongo  
gör freden möjlig
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skatteintäkter som kommer in måsta an-
vändas på rätt sätt i stället för att stanna 
i ministrarnas fickor. Varje företag som 
etablerar sig i landet och växer slås förr 
eller senaste sönder av korruptionen. 
Hur ska man då kunna bygga ett fung-
erande samhälle?

Christer Daelander arbetade under flera 
år under 1980-talet i Kongo-Kinshasa, 
först som lärare och sedan som pastor. 
Sedan han återvände till Sverige har han 
fortsatt arbeta för Kongo-Kinshasa, först 
i Svenska Baptistsamfundet och nu i 
Equmeniakyrkan. Han återvänder ofta 
dit och ser hur landet förändras.

– Kyrkorna har fortfarande en stark 
ställning i landet men det som hänt på 
senare tid, vilket också är en konsekvens 
av den stora utbredda fattigdomen i 
landet, är att man börjar blanda kristen-
dom med nyhedendom och ockultism. 
Kyrkorna kämpar mot detta men det är 
svårt. 

– Det finns många övergivna barn 
som drar runt i stora gäng och skrämmer 
folk. Ibland är det barn som kastats ut 
från sina hem för att de uppfört sig illa 
och föräldrarna tror att de blivit besatta 
av onda andar. De här barnen utnyttjas 
av kriminella, ryktet om att de är besatta 
används för att hota folk och tvinga dem 
att ge pengar till de kriminella. 

– I sin desperation vänder man sig till 
det gamla; trolldoktorer och Ndoki, det 
onda ögat, för att försöka överleva, och 
man är beredd att prova vad som helst 
för att försöka få ett bättre liv. 

Afrika är jordens näst största kontinent 
(efter eurasien) och även jordens näst 
största världsdel efter Asien, både vad 
gäller area och folkmängd. 

i Afrika bor ungefär 1 miljard männi
skor i 55 länder, en sjundedel av jordens 
befolkning. 

Kristendom och islam är de största reli
gionerna i Afrika; 46,3 % av alla afrikaner 
är kristna och 40,5 % är muslimer. Övriga 
11,8 % tillhör olika lokala afrikanska reli
gioner som funnits före den europeiska 
kolonisationen. ett mindre antal afrikaner 
är hinduer, eller har tro från judisk tradi
tion.

Kongo-Kinshasa, officiellt Demokratiska 
republiken Kongo (Dr Kongo, DrK), är 
en stat i centralafrika. landet gränsar till 
Angola, Burundi, centralafrikanska repu
bliken, KongoBrazzaville (republiken 
Kongo), rwanda, sydsudan, tanzania, 
uganda och Zambia. 

DrK är Afrikas till ytan näst största och 
efter folkmängd fjärde största stat.

officiellt är 80 % av Kongos befolkning 
kristen. landets största trossamfund är 
den romerskkatolska kyrkan med över 
30 miljoner medlemmar. omkring 30 % 
av invånarna är protestanter. De flesta av 
dessa tillhör Église du christ au congo 

Fakta: Afrika och Kongo–Kinshasa

Samhället och kyrkorna har mycket att 
kämpa emot, men trots det finns sam-
tidigt mycket som ger hopp. Efter år av 
inbördeskrig och konflikter tog till ex-
empel kyrkorna initiativ till en fredskon-
ferens i den stora Jubileumskatedralen i 
Kinshasa. Katedralen är för alla de pro-
testantiska kyrkorna, som på nationell 
nivå är samlade i det som heter Église 
du Christ au Congo (ECC). Här arbetar 
man ekumeniskt med gemensamma pas-
torer, förrättar dop etc. Samarbetet med 
katolikerna är också gott. Tillsammans 
inbjöd man i början av 2000-talet till ett 
fredssamtal och i samband med det ut-
färdades amnesti för alla stridande parter 
för att de skulle kunna samlas. Konfe-
rensen pågick, ledd av kyrkorna, under 
flera månader och syftet var att hitta en 
lösning på stridigheterna inom landet i 
strävan att uppnå fred. 2003 samlades 
man för att skriva på ett fredsavtal i Syd-
afrika. 

– I konferensen deltog alla de stridan-
de parterna; rebellgrupper, politikerna 
och representanter för det civila samhäl-
let, i det här fallet en pingstpastor från 
östra Kongo. Det var många turer fram 
och tillbaka innan fredsavtalet skrevs på. 
Alla officiella deltagare i konferensen var 
män, men kvinnorna mobiliserade sig 
och reste till Sydafrika för att påverka 
och få alla parter att skriva under avtalet. 

– Kvinnorna lobbade i alla pausar, pra-
tade med alla och var aktiva under kon-
ferensen i Sydafrika trots att de inte hade 
någon officiell status under konferensen. 

Till slut var man framme vid ceremo-
nin när alla äntligen skulle skriva under 
fredsavtalet. Då plötsligt var det en av 
de största rebelledarna och krigsherrarna 
som vägrade resa sig för att gå fram och 
skriva under avtalet, han satt kvar på sin 
plats. Hela avtalet riskerade att haverera. 

– Då agerade alla de närvarande 
kvinnorna. De samlades runt honom i 
en halvcirkel, sjungande, dansande och 
klappande i händerna. Det fortsatte de 
med oavbrutet tills rebelledaren reste sig 
och slutligen skrev under fredsavtalet. 
Det visar den afrikanska kvinnans kraft. 
De gav sig inte och ingen stoppade deras 
ickevåldsaktion. Tack vare dem fick man 
fredsavtalet i hamn. 

– Kvinnornas situation i Kongo-Kins-
hasa är tuff. Det finns inget teologiskt 
motstånd mot kvinnliga pastorer, inom 
de protestantiska kyrkorna som Equme-
niakyrkan samverkar med. Men det 
finns ett kulturellt motstånd i hela sam-
hället. Det är meningen att kvinnan ska 
bilda familj, inte prioritera karriär och 
så vidare, men det finns ett starkt fram-
tidshopp, det är många som utbildar sig 
idag, får bra jobb högt upp i samhället 
och bereds större utrymme och makt 
inom kyrkorna. De kongolesiska kvin-
norna har ett starkt driv, ingen sätter sig 
på dem, men det är viktigt att vi fortsät-
ter stötta dem på olika sätt. 

Annika Damirjian

(ecc). 10 % är kimbanguister. islam 
samlar knappt 5 % av kongoleserna och 
ungefär lika många tillämpar olika former 
av animism eller synkretism.

Källa: Wikipedia

enligt rapporter som representanter från 
equmeniakyrkan fått under 2014 så ökar 
nu islam starkt i KongoKinshasa. många 
kristna ledare är oroliga över att även 
militanta islamistiska element skall få 
inflytande.
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Hur kan man på några rader beskriva 
katolska kyrkans och ordenssystrars och 
bröders verksamhet på en kontinent 
som Afrika? Det låter sig helt enkelt 
inte göras. Ändå är det på just denna 
krigshärjade kontinent som kyrkan lever 
upp till att vara ”mission” i ordets äkta 
betydelse. Vi definierar kyrkan som att 
hon är ”mission” eller så är hon inte alls, 
det vill säga en levande gemenskap som 
når ut till de minsta och de marginalise-
rade i samhället. Ingen kan förneka att 
det är just det som katolska kyrkan gör 
i Afrika. Men på vissa håll lider kyrkan 
också av en överdriven klerikalism och 
karriärism vilket går stick i stäv mot vad 
påven Franciskus önskar. Han betonar 
att han vill se en fattig kyrka som är till 
för de fattiga, något som de som har 
ansvar och utövar ledarskap måste visa 
på först av alla. Påven uppmanar oss att 
vara modiga och kreativa när det gäller 
evangelisationens strategier, metoder 
och förhållningssätt. Hur gör man det i 
ett sammanhang där det kan vara fres-
tande att arbeta inom kyrkans struktu-
rer för att man där får både utbildning,  
social befordran och prestige?

Det här är ett problem som författarna 
Ludovic Lado och Paul Samangassou 
lyfter fram i en artikel i den franska tid-
skriften Etudes.1 Statistiskt kan vi se att 
katolska kyrkan växer som mest i Afrika 
också när det gäller präst- och ordens-

kallelser. Men författarna varnar för att 
utbildningen fortfarande är ganska stel-
bent och inte stödjer en äkta inkultura-
tion samt att lekfolket inte uppmuntras 
till att ta ansvar i församlingarna. Detta 
trots att det gått femtio år sedan Andra 
Vatikankonciliet uppmanade till lokal 
anpassning av såväl liturgi som utbild-
ning i vid mening. Som västerlänningar 
hänförs vi lätt av enstaka mässfiranden 
där vi får vara med om dans och hän-
ryckande musik. Till vardags ser det inte 
alltid ut så. Jag har mycket lite egen er-
farenhet av afrikansk kyrksamhet, men 
jag slogs av att många mässor var mer 
”romerska” till sin utformning än vad jag 
själv var van vid i Sverige. Lado och Sam-
angassou menar att påven Franciskus 
uppmaning till ett förändrat beteende i 
kyrkans evangelisation utgör en stor och 
avgörande utmaning för kyrkan i Afrika. 
Den afrikanska katolicismen har något 
att bidra med till den universella kyrkan, 
men först måste man befria sig från be-
roendet av de tidigare ”moderkyrkorna” 
i väst och från en ohälsosam klerikalism. 
Istället måste man frimodigt utforma sitt 
eget sätt att vara kyrka på, i en uppriktig 
dialog med alla andra trosutövare och i 
en trovärdig, materiell enkelhet. 

Själv har jag slagits av alla ordenssystrars 
sociala engagemang, framför allt riktat 
till de fattigaste och till kvinnorna. Det 
finns åtskilliga ordnar på den afrikanska 

kontinenten och de arbetar alla med an-
tingen undervisning, alfabetisering och 
social utveckling eller inom sjukvård på 
alla nivåer. Idag är den stora merparten 
av systrar födda i de områden där de ver-
kar och de europeiska eller amerikanska 
systrar som en gång grundade gemen-
skaperna har återvänt till sina hemlän-
der. Samtidigt finns det fortfarande ett 
behov av äldre västerländska ordens-
systrar som mentorer och utbildare men 
ledarskapet har ändå flyttats över på afri-
kanska händer. 

Även om mycket av evangelisationsar-
betet handlar om direkt hjälparbete och 
grundläggande utbildning så ägnar sig 
många åt ett mer strukturellt-politiskt 
arbete också. Den internationella systra-
organisationen Talitha Kum ordnar till 
exempel seminarier för att träna ordens-
systrar från Etiopien till Rwanda och 
Zambia att hindra trafficking av kvin-
nor från afrikanska länder.  I Kenya har 
olika systragemenskaper gått ihop i en 
intresseorganisation, Association of Sis-
terhoods of Kenya, för att stärka systrar-
nas profetiska roll i kyrka och samhälle 
samt att erbjuda utbildning inom olika 
områden som kan stärka kvinnors, ung-
domars och barns situation. 

Ett annat hoppfullt evangelisationsarbete 
utförs sedan december 2013 av indiska 
systrar, Daughters of Mary Immaculate, 

Vi måste smutsa  
ner händerna för att 
upprätta mänsklig  
värdighet
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i ett flyktingläger i Sydsudan. Systrarna 
förser flyktingarna med mat men erbju-
der också psykologisk rådgivning och 
utbildning av barnen. Tidigare hade de 
arbetat med krigsskadade människor på 
landsbygden. Flyktingarna är i lägret på 
grund av stammotsättningar och därför 
har systrarna också startat ett försonings-
arbete.

Sr Angelique Namaika, Augustinersyster 
i Kongo, mottog 2013 Nansens flyk-
tingpris utdelat av UNHCR, för sitt 
arbete med kvinnliga internflyktingar. 
Kvinnorna av vilka många hade tvingats 
gifta sig med medlemmar i rebellorgani-
sationen Lord’s Resistance Army under 
Joseph Kony, bar på djupa trauman och 
behövde både socialt, psykologiskt och 
materiellt stöd. Sr Angelique Namaika 
som själv har en bakgrund som intern-
flykting i Kongo, har hjälpt över två tu-
sen kvinnor att komma tillbaka till ett 
fungerande liv.

Ofta börjar ett missionsprojekt som ett 
direkt hjälparbete och utvecklar sig till 
ett strukturellt-politiskt arbete där man 
fokuserar på mer långsiktiga resultat. 
Franska dominikansystrar i Lokossa i 
Benin startade på sextiotalet ett projekt 
att leta upp polioskadade barn som ofta 
hölls gömda av sina familjer på lands-
bygden. Med insamlade medel skickade 
man barnen till Togo för medicinsk be-

handling och operation. När de sedan 
kom tillbaka behövde de ofta proteser 
av olika slag, alltså startade man en så-
dan verkstad. Under rehabiliteringsfa-
sen, som sträckte sig över flera månader, 
ordnade systrarna skolundervisning för 
barnen och alfabetisering av föräldrarna, 
eftersom alla familjemedlemmarna ofta 
befann sig på centret under den här ti-
den. Idag har både bättre metoder och 
teknik utvecklats och centret har läm-
nats över till en inhemsk afrikansk syst-
rakongregation och erbjuder flera arbets-
tillfällen för lokalbefolkningen.

Givetvis går det att lyfta fram precis hur 
många projekt och solskenshistorier som 
helst från den afrikanska kontinenten. 
Utmaningarna idag ligger på det poli-
tiska planet, att utbilda den unga gene-
rationen till en fungerande delaktighet i 
samhällsbygget och att lägga stammot-
sättningarna åt sidan till förmån för det 
gemensamma goda. Här behövs mycket 
försoningsarbete och ett starkt fokus på 
rehabilitering av krigsskadade männi-
skor. Ordenssystrar och ordensbröder 
gör vad de kan, men den kyrkliga hie-
rarkin måste bli mindre klerikal och 
mer transparent i sitt ledarskap. I sin 
apostoliska uppmaning, Africae Munus 
från 2009 fastslog Benediktus XVI att 
biskoparnas trovärdighet vilade på att de 
själva levde ett heligt liv. Vidare hävdade 
han att evangeliets trovärdighet hängde 

på om de uppträdde som förebilder för 
folk, vilket också omfattade en öppen 
och genomlyst ekonomisk administra-
tion av stiftens egendom. Först då kan 
kyrkan också bli en förebild för det se-
kulära samhället och de politiska orga-
nisationerna. 

Lado och Samangassou framhäver i sin 
artikel att evangelisationsarbetet i Afrika 
är alltför prästcentrerat, vilket gör lek-
folket till konsumenter av det heliga. En 
god katekes bör forma nya missionärer 
som vill föra tron och det kristna livet 
vidare på ett kreativt sätt i en ny situa-
tion och till en framtida generation. 
Jag är rädd för att författarna stirrat sig 
blinda på församlingarna och hierarkin 
och inte sett vad som pågått sedan länge 
bland ordenssystrar och ordensbröder. 
Ordensfolket lever det som både påven 
Benediktus och påven Franciskus vill 
se i kyrkan som helhet: en fattig kyrka 
som är beredd att smutsa ner händerna 
i arbetet för att upprätta mänsklig vär-
dighet.

sr madeleine fredell op

1 Le catholicisme en Afrique à l’heure des 
réformes, Etudes, avril 2014 ; ss 65–76

“Bethesda centret för polioskadade barn i lokossa 1999”  är från det projekt som beskrivs i artikeln. familjerna slog sig ner i hyddlik
nande bostäder och lagade ofta maten över öppen eld. Övriga bilder är från Benin. foto: sr madeleine fredell
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– Man kan dricka te med mjölk och 
socker, så blir det nästan som soppa, för-
klarade hon en gång. 

Men vilka insatser hon gjorde!  
Barbro Johansson, från början folk-
skollärare, var parlamentsledamot i Tan-
zania, ambassadråd i Stockholm, rektor 
och grundare av flera skolor i Tanzania 
– flickskolor – aktiv politiker för landets 
självständighet, karismatisk folkbildare, 
god vän med landets president Julius 
Nyerere. Hon grundade en flickskola i 

Kashasha, Bukoba, redan som ung mis-
sionär 1948. Det blev en mönsterskola 
och modell för utvecklingen av andra 
skolor. Med sina erfarenheter kunde 
hon som politiker utarbeta läroplaner 
för landets skolor och aktivt medverka 
till utveckling av vuxenutbildning – för-
ändring bygger på utbildning, och just 
på utbildning av flickor och av vuxna 
kvinnor som lätt kommer i andra hand. 

Vad är en missionär? I fallet Barbro Jo-

hansson innebär det att vara en lärare 
som lyfter fram och visar på orättfärdiga 
strukturer som behöver rättas till, i Jesu 
namn. Som letar upp och finner guld-
kornen som försummats. Tar vara på 
dem, prisar och tackar och går ut i värl-
den. Barbro Johansson fann att flickor 
försummades när det gällde utbildning, 
och såg tidigt betydelsen av utbildning 
för flickor och kvinnor på landsbygden 
för landets utveckling. Åtskilliga av da-
gens kvinnoledare, lärare och parlamen-

”Mama Barbro”– lärare,  
missionär och politiker 
Svenska kyrkan sände Barbro Johansson som missionär till Tanzania 1946. När 
hon gick bort 1999 lämnade hon ett mycket rikt liv bakom sig. Nej, inte i pengar, 
inte alls. Ibland kunde man undra hur hon klarade sig på nästan ingenting.

Barbroflickor på väg till datasalen i skolan. stödföreningen för Barbro Johanssons fond för utbildning av flickor i tanzania, JohA trust, 
är en ideell förening som bidrar till utbildning av fattiga flickor vid Barbro Johansson model Girls’ school  ”Barbroskolan”  i tanzania. 
lisbet palme är föreningens hedersordförande. foto: GunBritt Andersson
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tariker i Tanzania har Barbro Johansson 
att tacka för sina skolor. Man vet att ut-
bildning för flickor och kvinnor leder till 
att de föder färre och friskare barn, och 
att de kvinnor som fått utbildning, och 
den självkänsla detta ger, också medver-
kar till arbetet för fred och demokrati. 

Jag mötte Barbro första gången 1976 
när jag var på väg mellan Sverige och 
dåvarande Rhodesia. Hon samlade kvin-
norna i Ujamaa-byn, där hon bodde, 
och berättade vad hon inhämtat från ra-
dio och tidningar, diskuterade framsteg 
och problem, lyssnade på kvinnorna, 
klippte ut artiklar från ”Daily News” 
som hon sedan använde som underlag 
när hon gav sig ut på landsbygden, be-
sökte byar och samlade kvinnogrupper-
na för utbildning i landets politik. Detta 
var hennes arbete under många år – tala 
om folkbildning! ”Mama Barbro” sam-
arbetade med president Julius Nyerere. 
De var båda lika hängivna socialister, 
och lika hängivna kristna, Barbro luth-
eran, Nyerere katolik.  

– Sin tro ska man använda till att tjä-
na andra, menade Barbro, en åsikt hon 
delade med president Nyerere. 

Ett aktuellt och mycket levande projekt 
idag är JOHA Trust, en stiftelse i Tan-
zania som bildats i Barbro Johanssons 
namn för att främja flickors utbildning. 
Barbro Johansson Girls’ Education Trust 
”JOHA Trust” grundades år 1996 av ett 
antal tongivande personer från kvinno-
organisationer, parlamentet och utbild-
ningsväsendet i Tanzania. Många av dem 
var tidigare elever till Barbro Johansson. 
JOHA Trusts första skola, Barbroskolan 
utanför Dar es Salaam, startades i april 

år 2000, och 2010 startades ytterligare 
en skola i Bukoba i norra Tanzania. 

Barbros verk lever vidare idag, och vi-
dare, och vidare. Vi kan också vara med! 
Genom att skänka pengar till Stödför-
eningen för JOHA Trust ger du unga 
flickor i Tanzania en möjlighet till en 
utbildning som de annars inte skulle få. 
Målet är att göra det möjligt för fattiga 
flickor från mindre välutvecklade de-
lar av Tanzania att få utbildning av god 
kvalitet vid Barbroskolan, och att lansera 
en kampanj för insamling av medel till 
skolavgifter till fattiga familjer. Pojkars 
utbildning favoriseras av fattiga familjer, 
men där finns också uppfattningen att 
flickors intellektuella kapacitet är lägre. 
Barbroskolans resultat visar att flickorna 

når väl så goda, ofta bättre resultat än 
pojkskolorna – det finns all anledning 
att stödja dem. Det har också visat sig 
att flickor från underprivilegierade om-
råden presterar lika goda resultat som 
flickor från mer välbeställda områden 
när de behandlas på ett likvärdigt sätt. 
Betydelsen av utbildning av flickorna 
har vida implikationer och kan knappast 
överdrivas för ett så expansivt växande 
land som Tanzania. Läs mer om JOHA 
Trust: www.johatrust.com 

”Att utbilda en kvinna är att utbilda en 
familj och en nation”, heter det, och 
flickorna vid Barbroskolan säger:

– Ge oss ljus så ska vi lysa upp na-
tionen!”

ragnhild Greek

Barbro Johansson tillsammans med tanzanias dåvarande president Julius nyerere. 
foto: privat
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I Stockholm hölls det två gudstjänster i 
Templet (Frälsningsarmén), dels mitt på 
dagen för församlingarna på Östermalm, 
dels på kvällen, då med Ekumeniska 
Kvinnorådet i Stockholm som arrang-
ör. Presentationen av de fyra egyptiska 
kvinnorna i gudstjänstens inledning 
blev extra autentisk genom att egyptiska 
turistbyrån lånat ut såväl en autentisk 
kvinnodräkt som en ankh och en egyp-
tisk flagga. 

Hieroglyfer, lotusblommor och t o m 
Tutankhamuns dödsmask – liksom na-
turligtvis musik och bilder – kom också 
till användning i olika gudstjänster för 
att betona sambandet med Egypten.

Möjligheten att dramatisera bibeltex-
ten om kvinnan vid Sykars brunn ut-
nyttjades i, bland annat, Östersund och 
Sundbyberg.

På flera platser återupptogs böndags-
firandet efter mångårigt uppehåll. I 
Sveg kom impulsen från en nyinflyttad 
kvinna. ”Hon har i många år varit del-
aktig i böndagen på olika orter och kom 
med skriftlig information från SEK till 
mig”, berättar Berith Ansgar-Liljemark. 
”När jag läst och pratat med henne, tog 
jag med materialet till sammanträde i 
Svegs Kristna Råd. Där tog vi beslutet 
att återuppta denna böndag och jag fick 
förtroendet att planera...” Gudstjänsten 
genomfördes till allas belåtenhet ”och 
det kommer säkert att bli en återkom-
mande gudstjänst även här i Sveg.”

Mariann Nygren, komminister i 
Vilhelmina, fjälldistriktet, har upplevt 
Världsböndagen både i Jerusalem och 
i Malaysia och ordnar gudstjänster i de 
kyrkor hon tjänar. I år var det Saxnäs 
tur. Mariann gick runt i stugorna och 
frågade om man ville vara med. Hon 
skriver: ”Flera tog emot programmet och 
sa att de ’kanske’ skulle komma. Tre av 

dem jag vidtalat kom i alla fall, och res-
ten av rollerna lästes av oss fyra samt av 
kyrkovaktmästaren och en av två turis-
ter. Datorn bidrog med de tre egyptiska 
musikstyckena som jag laddat ner från er 
hemsida. Bibelstudiematerialet använde 
jag till att på ’talets’ plats berätta histo-
risk bakgrund till bibeltexten Joh 4. Jag 
var klädd i en klädnad liknande den som 
några av den egyptiska böndagskommit-
téns medlemmar hade på sig på fotot (i 
programmet). Efteråt till kaffet/téet åt 
vi bröd med hommous eller hemlagad 
apelsinmarmelad.”

Uppmaningen att försöka involvera kyr-
kor med anknytning till Mellanöstern 
mottogs också positivt på många plat-
ser. I Nässjö deltog för första gången 
den arabisktalande katolska församling 
”Den heliga familjen”, berättar Ingegerd 
Allansson, och från Gävle skriver kyrko-
herde Clara Bergel Jansson: ”Vi fick kon-

takt med Michael Agaiby, som arbetar 
som konsulent för katolsk och ortodox 
bildning och kultur på studieförbundet 
Bilda. Han är diakon i den koptiska 
kyrkan och kommer från Egypten. Han 
bjöds in att tala under en halvtimme på 
vår samling. Han hade i sin tur bjudit 
med fader Michael, biskop från Stock-
holm, samt en lokal koptisk präst statio-
nerad i Gävleborg. De hade sina familjer 
med. Vi samlades cirka 60 personer till 
en sopplunch kl 12. Därefter presente-
rade Michael Agaiby den koptiska kyr-
kan och den kristna minoritetskyrkans 
situation i Egypten. Han visade bilder 
och berättade om den koptiska kyrkan i 
Sverige i dag. Det blev starkt och intres-
sant att möta denna tradition och hälsa 
på prästerna, klädda i sina dräkter. Kl 13 
höll vi en gudstjänst enligt böndagspro-
grammet. Det fungerade väldigt bra och 
böner, texter och gestaltningar kändes 
fina. Gudstjänsten avslutades med att 

Rapporterna från årets böndagsfirande med program från Egypten kring temat ”Strömmar i 
öknen” vittnar om stort engagemang och inlevelse. ”Vi berördes av vittnesbörden från Egyp-
ten och uppmuntrades av det hopp Guds levande Ord ger i dag och inför framtiden”, hälsar 
pastor Elsy Olofsson i Edsbyn. ”Vi tackar Gud att vi fått delta i den här viktiga dagen till-
sammans med så många andra utöver världen.”

inspirerande böndag kring 
”Strömmar i öknen” 

i Gävle inleddes böndagsfirandet med sopplunch. prästerna hade med sig sina familjer. 
foto: michael Agaiby



e l s A  n r  2  2014 11

vä r l D s B Ö n DAG e n  2014 

den koptiska biskopen gav oss välsignel-
sen med en sång.”

Från Södertälje rapporterar Margareta 
Fränne att Missionskyrkan var fylld till 
sista plats: ”Det kom bl a en stor ung-
domsgrupp från koptiska kyrkan. Pro-
grammet från Egypten var jättefint och 
vi utgick från det med vissa ändringar. 
All text på svenska hade pastor Daniel 
Ibrahim översatt till arabiska och all text 
på arabiska hade översatts till svenska. 
Psalmerna sjöngs på båda språken sam-
tidigt och vi hade en arabisk ungdoms-
grupp som sjöng samt Rima Haro som 
solist med svensk organist. Kollekten 
blev 6 284 kronor.”

I Norrköping kompletterades den tradi-
tionella böndagsgudstjänsten på dagtid 
med ett samkväm i Ö Eneby församlings-
hem på kvällen, med drygt 80 deltagare, 
berättar Ragnhild Bertius: ”Den i Norr-
köping nybildade koptiska församlingen 
medverkade med intressant information 
om kopternas historia samt bjöd på rikli-
ga smakprov ur det egyptiska köket. Mu-
sikgruppen ’Vi fyra’ bidrog med härlig 
sång och musik. Kirsten Alm berättade 
inspirerat om sin erfarenhet av världs-
böndagsfirandet i flera andra länder. Vid 
avslutningen medverkade den särskilt in-
bjudne koptiske biskopen Abakir Gou-
bran, då ’Fader Vår’ gemensamt lästes på 
arabiska, koptiska och svenska.”

ragni lantz

Ökengudstjänst i 
snöstorm
I byn Kolåsen vid vägs ände i västra 
Jämtland firade jag med två av byns sju 
bofasta invånare årets Världsböndag – 
”Strömmar i öknen”. Det kändes speci-
ellt att fira den i vad man brukar kalla 
Sveriges motsvarighet till öken: fjällvärl-
den. Borta i väster tornade ”Sockertop-
pen” upp sig och lite längre bort Skäck-
erfjällsmassivet. När vi skulle inleda 
gudstjänsten blåste det upp till snöstorm 
och vi tordes inte förflytta oss till byns 
gamla lappkapell från 1849. Det blev 
ett stugmöte i stället och Egyptens alla 
kvinnor flyttade in i ett hus mitt i den 
svenska öknen. 

Strömmen gick i snöstormen och 
kantor Elisabeth Nygård Lundhag spe-
lade ”Världsböndagpsalmen” i skenet 
av ett stearinljus. På den plats där män-
niskor levt av Guds nåd i över 6 000 år 
sprang nu ett nytt källflöde fram: ett 
fönster mot systrar i en annan öken, i en 
annan kamp, men förenade av samma 
gudomliga kärlek. ”Där två eller tre är 
samlade i mitt namn är jag mitt ibland 
er”, säger Jesus. Det var Han också, men 
vi var inte fyra som samlats i den lilla 
stugan vid vägs ände. Vi var fyra plus 
Egyptens alla kvinnor. Och vi drack alla 
ur samma källflöde. Av det vatten med 
ett flöde som ger evigt liv…

madeleine Dahl

till kyrkkaffet serverades hembakad baklava. foto: madeleine Dahlingela hallström von melen, stockholm, i 
äkta egyptisk klädsel. foto: ragni lantz

vattenkruset som vi hällde upp vatten till 
varandra ur när vi delade våra personliga 
strömmar i öknen. foto: madeleine Dahl

Böndagskommittén har beslutat att i 
år dela ut 301 400 kr i utbildningssti
pendier till 93 kvinnor i utvecklings
länderna samt ett hiv/aidsprojekt. 
varmt tack till alla som gjorde detta 
möjligt genom att ge en gåva på 
världsböndagen 7 mars! pengarna 
förmedlas via svenska samfund, stift 
och missionsorganisationer.
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”Det var en riktig ögonöppnare för mig”, 
sa Jenny Dobers, kyrkoledare i Region 
Stockholm i Equmeniakyrkan, då vi pra-
tade vid kyrkkaffet om mötet Folk och 
fred som arrangerats av Sveriges kristna 
råd tidigare på våren. Det var en lanse-
ring av boken Fred, säkerhet, försvar 
– tyngdpunktsförskjutning i svensk po-
litik och den kompletterande skriften 
Prislappar för fred och säkerhet. Huvud-
författare till båda är Lars Ingelstam, tidi-
gare chef för Sekretariatet för framtids-
studier och Anders Mellbourn, tidigare 
chef för Utrikespolitiska institutet. 

Författarna lyfter fram hur de stora ho-
ten mot vår säkerhet och framtid har 
dramatiskt förändrats. Vår tids hot gäller 
terror ism, sårbarhet i energiförsörjning 
och kommunikationssystem, miljöför-
störing och klimatförändring, flykting-
strömmar och växande inhemsk extre-
mism – och för dem bör man söka andra 
lösningar än militära. Även då det gäller 
risk för att konflikter mellan länder eska-
lerar till våld och vapenanvändning finns 
alternativ. Därför handlar den största 
och viktigaste delen av boken om dem. 

För att visa att sådana lösningar är 
på ”riktigt” har författarna komplette-
rat huvudrapporten med en ”prislapps-
utredning”. I den beskriver de 37 olika 
områden och verksamheter som kan 
breddas och utvecklas. Det gäller olika 
nivåer – internationella, nationella och 
lokala, olika aktörer, olika metoder och 
redskap, t.ex:  

•	 en	förstärkt	aktiv	fredsdiplomati	
•	 en	 fredskår	 inom	 EU	 med	 profes-

sionella fredsarbetare som kan bistå 
lokala aktörer vid de första varnings-
signalerna (här finns beslut i EU-par-
lamentet)

•	 en	grundläggande	utbildning	i	freds-
byggande GFU (en parallell till den 
grundläggande militära utbildningen 
GMU). 

Erfarenheterna visar att det är de sam-
lade effekterna av många olika verksam-
heter och initiativ som kan förhindra 
eskalering. 

Till förebyggande och fredsbyggande 
anslås endast en bråkdel av de resurser 
som satsas på militära lösningar. ”Pris-
lappsutredningen” visar hur måttliga 
tillskott i statsbudgeten – en alternativt 
två miljarder – steg för steg skulle kunna 
styra våra steg in på fredens väg.

Då händer det! Tisdagen den 22 april 
2014! Morgontidningens feta rubrik 
med budskap från de fyra allianspartile-
darna!  ”Vi vill höja försvarsanslaget med 
fem miljarder årligen”. Försvarsanslaget 
är nu 42 miljarder.

Försvarsministern informerade också 
att de svenska Jas-planen ska utrustas för 
att skicka raketer 1000 km bort, vilket 
ska räcka för att nå ”andra länder” och 
”avskräcka dem”. Bakgrunden vet vi är 
krisen i Ukraina och Rysslands militära 
aggressivitet. 

Detta händer i en tid då vi under de-
cennier har utvecklat metoder och me-

kanismer som faktiskt gör det möjligt 
att förhindra att konflikter eskalerar till 
vapenanvändning. Det händer i en tid 
då erfarenheter och forskning visar att 
långsiktig och hållbar fred uppnås bäst 
genom att förebygga våld och krig och 
skapa tillit och förtroende. I denna tid 
satsar den svenska regeringen på gam-
malmodig militarism!

Det finns faktiskt nu en växande po-
litisk uppslutning för förebyggande och 
fredsbyggande – inte bara bland forskare 
och experter utan också i internationella 
organisationer som FN och Världsban-
ken och i civila samhällets organisatio-
ner. Ett exempel: efter flera årtionden 
av forskning, studier och demokratisk 
dialog har representanterna från 345 
medlemskyrkor med ca 500 milj. med-
lemmar på Kyrkornas världsråds gene-
ralförsamling i Busan, Syd-Korea (nov 
2013) fattat beslut: Kyrkor i olika länder 
ska tillsammans arbeta för att ”fördela 
militära budgetar till humanitära insat-
ser och utvecklingsbehov, till konflikt-
förebyggande och civilt fredsbyggande”  
för att deras respektive regeringar ska 
”reducera nationella militära kapaciteter 
och göra kriget som institution olagligt”. 

Sofia Camnerin har arbetat med 
de här frågorna i Kyrkornas världsråds 
central kommitté. I Busan var delega-
tionen från Sverige starkt engagerad. 
Ida Hennerdal, Equmenias ordförande 
(t.o.m 18 maj), blev invald i den kom-
mitté som förberedde uttalandet om 
rättfärdig fred (Statement of the Way 

Kvinnor på gränsen 
till fredsutbrott
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of Just Peace). I ett välsignat ögonblick 
lyfte hon fram texten om en övergång till 
konfliktförebyggande och civilt freds-
byggande och fick kommitténs stöd.  

Men ”skrivningar” är ofta till noll och 
intet värde om det inte finns människor 
som är beredda att ta budkavlen vidare. 
Nu har den nått oss. 

Detta nådens år 2014 firar vi ”200 år av 
fred”, då inga väpnade konflikter före-
kommit mellan länderna i ”närområdet” 
Norden. Olika former av samverkan 
mellan civila samhällets organisationer, 
inklusive kyrkor och samfund, har bi-
dragit till att skapa förståelse och för-
troende över gränser. Många kommuner 
har ingått i ett aktivt vänortssystem med 
utbyten mellan skolor, församlingar, 
ungdomsgrupper, kvinnogrupper, körer.  
Gemensamma nordiska satsningar på 
utbildningar, kultur, handel, medier har 
bidragit till att överbrygga motsättningar 
och till fredliga lösningar av konflikter. 
Den parallella utvecklingen av demo-
krati, mänskliga rättigheter, jämställdhet 
har också haft en viktig roll. Liksom alla  

medvetna och modiga kvinnor som ge-
nom århundraden bjudit motstånd mot 
militära lösningar av konflikter. 

I år, 2014, börjar vi ett nytt århundrade 
i Sveriges fredshistoria. Vårt närområde 
innefattar nu Östersjön och Ryssland. 
Vi står inför ett vägval. Ska Sverige satsa 
nya miljarder på korvetter, ubåtar och 
stridsflygplan riktade mot ”fienden” 
Putin och hans territorium? Eller vågar 
vi byta fokus och se det ryska folket, se 
människorna som lider svårt i fattigdom 
och förtryck – mest drabbas kvinnor och 
barn.  Vågar vi också ställa den nödvän-
diga frågan: Ska jag ta vara på min syster?

Så här skrev Fredrika Bremer för 160 år 
sen: ”Vi föreslå att härutinnan erkänna 
ett gemensamt fosterland, att betrakta 
oss som en familj, att räcka varandra 
händerna som systrar och att erkänna 
som våra barn och anförvanter alla dem 
som olyckan berövat sina stöd eller  
medel till bärgning och som vår vår-
dande omsorg möjligtvis kan nå, de 
må vara av vad folk och trosbekännelse 

De nämnda böckerna kan beställas från 
http://www.skr.org/shop/fredsakerhet
forsvar/
en kortversion kommer att publiceras i 
mitten på maj. 
Kyrkornas världsråds Statement of Just 
Peace finns på http://www.oikoumene.org/
en/resources/documents/assembly/2013
busan/adopteddocumentsstatements/
thewayofjustpeace.
se också www.fredsagenda2014.se som 
innehåller mer information och där  
böckerna kan laddas ner.

om helst… Var för sig är vi svaga och 
förmå blott litet, men om vi räcka varan-
dra händerna runt hela jorden i Christi 
kärleks kraft, skall vi taga jorden i våra 
armar som ett barn…” 

En ögonöppnare också i vår tid.

margareta ingelstam

Jenny Dobers, kyrkoledare i region stock
holm, equmeniakyrkan

sofia camnerin, kyrkoledare, equmenia
kyrkan

ida hennerdahl, ordförande, equmenia
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e l s A s  B o K h y l l A

Denis Mukwege
en levnadsberättelse
Berthil åkerlund
Weyler förlag 2013

Våldtäkt och sexuellt våld. Knivar och va-
pen. Sår och blod. Detaljer om kvinnors 
underliv. Förnedring och skam. Nej, så-
dant vill vi inte höra mer om. Orkar inte 
läsa, blundar, tittar bort. Vill inte veta. 
Kanske är vi många som reagerar så. 

Berthil Åkerlunds bok från 2013 – Denis 
Mukwege, en levnadsberättelse – är dock 
inte bara otäck att läsa. Den ger också 
inspiration och hopp, trots alla hemsk-
heter som den berättar om. Och värde-
full information om en situation som är 
verklighet och vardag för tusentals män-
niskor idag. Inte minst kvinnor i Afrika 
och Kongo. Därför är den värd att läsa. 

Boken handlar om den kongolesiske 
gynekologen Denis Mukwege, som 
på sitt sjukhus i östra Kongo behand-
lat 35 000 kvinnor utsatta för sexuella 
övergrepp, ofta med tillhyggen som ge-
värspipor eller pinnar. Utan hjälp skulle 
kvinnorna dö eller bli handikappade för 

livet, inkontinenta och isolerade, oför-
mögna till ett vanligt liv i familjen och 
samhället. Behandlingen innefattar ofta 
kirurgiska ingrepp för att så långt möjligt 
återställa normala fysiologiska funktio-
ner. Det handlar också om psykologisk 
och social hjälp. Ibland sker våldtäkterna 
och misshandeln inför kvinnans familj, 
man och barn. Ofta kan kvinnan inte gå 
tillbaka till sin släkt efter ett övergrepp. 

Mannen skäms för att han inte kunde 
försvara henne. Eller kvinnan betraktas 
som oren och förstörd efter händelsen. 

Men Mukwege väjer inte för verklig-
heten. Det är viktigt att världen får veta. 
För att det ska kunna bli en förändring. 
Därför har Mukwege också blivit känd 
långt utanför sitt lands gränser och 
bland annat talat i FN:s generalförsam-
ling i New York. Han har fått Palmepri-
set och nominerats till Nobels fredspris. 
Mukwege har till synes förgäves försökt 
påverka sitt lands president att ta itu 
med oegentligheterna i östra Kongo. 
Hans frispråkighet har medfört flera hot 
och mordförsök. Trots allt väljer han 
idag att fortsätta arbeta på sjukhuset. 
Av säkerhetsskäl bor han själv med sin 
familj numera inom sjukhusområdet. 
Tomten omgärdas av ett högt stängsel 
försett med taggtråd. Beväpnad polis 
följer honom till jobbet. 

Vad får Mukwege att välja ett sådant 
levnadssätt? Enligt honom själv har han 
inget val. Han följer sin Gud. Gör det 
som han tror är hans kallelse och livs-
mening. Denis Mukwege föddes 1955. 
Som nyfödd höll Denis på att dö, men 
mamman fick hjälp genom en svensk 
sjuksköterska. Pappan var pastor inom 
en kyrka grundad av svenska missionä-
rer. Pojken såg pappan hjälpa människor 
andligt men blev frustrerad över behov 
där bara sjukvård och mediciner kunde 
hjälpa. Från åtta års ålder ville han bli 
läkare för att kunna hjälpa människor 
även medicinskt. Denna ambition fick 
testas flera gånger, då ekonomi, politik 
och krig skulle sätta käppar i hjulet. Så 
småningom studerade han trots allt till 
barnläkare och så småningom gyneko-
logi, eftersom ett stort problem är att 
många barn och kvinnor dör i samband 
med förlossningar i hemmet istället för 
på sjukhus.  

Varför alla dessa krig? Stamtillhörig-
het har stor betydelse i hela Afrika och 
förklarar många konflikter. Ett exempel 
är konflikten mellan hutu- och tutsi-
stammarna i Rwanda, på gränsen till 

Läkare för de mest utsatta

Dr Denis mukwege har besökt sverige flera gånger genom sitt samarbetet med svensk 
pingstmission, pmu. han tilldelades 2008 års fn:s pris för mänskliga rättigheter och 
olof palmepriset för sina insatser för de våldtagna kvinnorna i krigets Kongo.
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östra Kongo. Konflikten i Rwanda på-
verkar även befolkningen i östra Kongo, 
som tagit emot många flyktingar i sam-
band med folkmordet. En annan faktor 
är Kongos stora naturrikedomar. En till 
synes positiv omständighet som blivit 
landets förbannelse. Många utländska 
företag utnyttjar landets tillgångar. Och 
korruption och krig gör att detta kan 
fortsätta. 

Unikt för Kongo-kriget är kanske att 
våldtäkter används som en systematisk 
metod i krigföringen för att försvaga be-
folkningen. Kvinnan är basen i familjen 
i Afrika. Även om det är mannen som 
har makten, så fungerar livet på grund 
av driftiga kvinnor. Om kvinnorna inte 
kan fungera i familjen, så förstörs sam-
hället. Därför behöver utvecklingen 
stoppas. Världen måste få veta. Och 
Mukwege fortsätter oförtrutet sitt arbete 
med att hjälpa enskilda kvinnor och fa-
miljer, samtidigt som han har ambitio-
nen att nå ut med information i världs-
samfundet.

Jag har själv arbetar som missionär 
i Kongo och ofta känt hopplöshet, då 
många förhållanden i landet inte ser 
ut att förbättras utan snarare försämras 
över tid. Jag har också mött Mukwege 
vid hans besök i Sverige. En gång var för 
flera år sedan, då han ställde frågan: 

– Vad tycker du man ska göra med 
dem som våldtar kvinnor? Jag skäms 
över mitt svar, för min första reaktion 
uttryckte bara avsky: – Döda de idio-
terna! 

Den vise och tålige läkaren har ett 
mer moget sätt att bekämpa orättfärdig-
heten i världen. Och han kämpar vidare. 
Genom att fortsätta arbetet på Panzi-
sjukhuset med att reparera kvinnors 
kroppar och själar. Och genom opini-
onsbildning i större sammanhang. Att se 
hans mod och uthållighet ger mig hopp 
om framtiden. Måtte de goda krafterna 
övervinna de nedbrytande och onda!

Barbro Daelander

Elisabeth Djurle Olander är död i en ål-
der av 83 år. Hon föddes i Småland 1930 
och prästvigdes som en av de första 
kvinnorna den 10 april 1960 i Storkyrkan 
i Stockholm. Samma dag prästvigdes 
Margit Sahlin i Österåker och Ingrid Pers-
son i Härnösand. 

Biskopen hade hört sig för bland kyrko-
herdarna om vilka som skulle kunna 
tänka sig att ta emot henne som präst. 
I Nacka församling var de positivt in-
ställda och där fick Elisabeth sin första 
tjänst. I många år verkade hon sedan 
som komminister i Spånga och som 
kyrko herde i Väl ling by, innan hon återi-
gen blev komminister. 1983 utnämns 
hon till kontraktsprost.

Det kyrkliga ungdomsarbetet i Krist-
liga gymnasistförbundet betydde mycket 
för Elisabeths möjlighet att bejaka sin 
kallelse att leda och förkunna. Ändå 
gjorde hon en kort karriär i apoteks-
världen innan hon såg en annan livsväg 
och började läsa teologi, trots att det kom 
att dröja innan kyrkomötet beslutade att 
kvinnor kunde prästvigas. Det beslutet 
kom 1958 och Elisabeth var färdig att gå 
den sista delen av präst utbildningen. 

Den 10 april 1960 omgavs hon av 
sin familj och många förtrogna präster. 
Utanför Storkyrkan demonstrerades det 
högljutt och ilsket. Elisabeth berättar 
lugnt om detta i boken Du ska bli präst, 
som gavs ut i samband med 50-årsjubi-
léet av prästvigda kvinnor. Det var lik-

som inga konstigheter för henne att bli 
präst. Hon kände sig kallad. Hon blev 
väl mottagen i sin första församling. 
Hon fick verka som präst så som hon  
ville. Elisabeth var en trogen och trägen 
församlingspräst och själavårdare som 
fick verka i 35 år som präst i vårt stift.

Nu tackar vi Gud för att hon hade det 
självklara modet att få före. Vi tackar 
Gud för maken Nils- Gustav som i alla år 
funnits vid hennes sida, i arbete och vila 
och inte minst i de senaste årens sjuk-
dom. Han blev den första mannen som 
välkomnades som medlem i Stockholms 
stifts prästfruförening.  

Sina sista år här på jorden tillbringade 
Elisabeth på Ersta. Sången och musiken 
trängde sig igenom sjukdomen. Elisa-
beth berättade själv om en norsk psalm 
som bäst uttryckte hennes tro:

Han går ved min side! Han leder min 
gang. Han blir ikke trett han som jeg.
Og nådig Han vokter meg livsdagen lang. 
Han svikter ei, svikter meg ei.

Må Guds eviga ljus lysa för henne.

eva Brunne, biskop i stockholms stift

Bilden: 
På palmsöndagen, den 10 april 1960, 
vigdes de första tre kvinnorna till präster i 
Svenska kyrkan: Margit Sahlin, Elisabeth 
Djurle Olander och Ingrid Persson.

Till minne av
elisabeth Djurle olander
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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 

Rapport från SEK:s årsmöte

på kyrkosafari med pingstpastor stenGunnar 
hedin. foto: ragni lantz

tre avgående ledamöter i styrelsen avtackades: ingrid Albinsson, åsa thörne 
Adrianzon och Karin nordin. foto: ragni lantz
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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.  
foto: Annika Damirjian
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Kalendarium
sveriges ekumeniska Kvinnoråd
postadress: seK, ekumeniska centret,  
Box 14038, 167 14 Bromma
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks 
torg, Bromma 
tel: 08453 68 04, epost: sek@ekuc.se  
hemsida: www.sekvbd.se 
plusgiro: 60 22 22–2
medlemsavgift: 100 kr/år
Generalsekreterare: Annika Damirjian
seK:s styrelse 2013–2014
ordförande: carin Gardbring, uppsala
vice ordf: petra Jonsson, vällingby
Kajsa Berg, Bergsjö
Diana eliason, Alingsås
vianka Khamis Jenan, stockholm
ragni lantz , sundbyberg, vBD
elseBritt löfdahl, lund
cecilia ralfe stelander, uppsala
Birgitta thörn, hisingsBacka
lisbeth månsson, sandviken, suppleant 
rose söderqvist, sundbyberg, kassör
medlemsorganisationer i sveriges ekume
niska Kvinnoråd (2014):
forum för prästvigda kvinnor
frälsningsarmén hem & familj
Kvinnor för mission
Kvinnor i svenska kyrkan
Kristen & Kvinna
stödorganisationer
equmeniakyrkan
evangeliska fosterlandsstiftelsen
evangeliska frikyrkan
Kfum:s riksförbund
pingströrelsen
svenska Alliansmissionen
svenska Jerusalemföreningen
vännernas samfund i sverige, Kväkarna
seK samarbetar också med:
ecumenical forum of european  
christian Women, efecW
Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i 
alkohol och nar kotikafrågor, KsAn
minsta myntets Gemenskap (fellow ship 
of the least coin, flc)
nordisk ekumenisk Kvinno kommitté, neKK
operation 1325
studieförbundet Bilda 
svenska missionsrådet
sveriges Kristna råd
sveriges Kvinnolobby
un Women sverige
världsböndagen (World Day of prayer)
lokala ekumeniska kvinnoråd finns på 
följande platser:
Göteborg, halmstad, Jön köping,  
Karlskrona, linköping, lund, malmö, 
stockholm, södertälje, uppsala.
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MAJ
30 MAJ- 1 JUNI
Världens fest i Karlstad
i samband med världens fest kommer 
Kvinnor i svenska kyrkan återigen att 
ordna program, bland annat sykars 
brunn, seminarier om marginaliserade 
kvinnor och en mässa som tar ner Gud på 
jorden. inbjudna talare är bland annat: 
AnnaKarin Bohl, verksamhetsutveck
lare på Karlstads kommun, soheila fors, 
grundare av föreningen Khatoon, rev 
Dr elaine Gleci neuenfeldt, ansvarig för 
enheten Women & society, lutherska 
världsförbundet, Genève. läs mer på 
www.kvinnorisvenskakyrkan.se 

JUNI
12-15 
Nordiskt Forum Malmö 2014 - New Action 
on Women’s Rights
en nordisk kvinnokonferens som räknar 
med 15 000 deltagare från hela norden. 
under mötet kommer också seK, tillsam
mans med nordisk ekumenisk kvinno
kommitté, att anordna olika program
punkter. mer om nordiskt forum hittar 
du på www.nf2014.org eller kontakta 
seK:s expedition.  

AUGUSTI
4–10
Born of a Woman
ecumenical forum for european christian 
Women, efecW, genomför sin gene
ralkonferens (General Assambly) på ön 
tinos utanför Aten i Grekland. Då samlas 
deltagare från alla drygt 30 medlems
länderna inom efecW för att besluta 
om de närmaste fyra årens arbete och 
inriktning. en ny styrelse för organisa
tionen kommer också att väljas. för mer 
information om organisationen, som 
seK är medlem i, se www.efecw.net eller 
kontakta seK:s expedition. 

OKTOBER
30 OKTOBER - 1 NOVEMBER
Döden, döden, döden – och livet!                                                
hur ser man på döden i judendom, 
kristendom och islam? hur går begrav
ningar till? Dessa frågor, och många fler, 
kommer samtalet kretsa kring under 
konferensen om sedvänjor i judendom, 
kristendom och islam vid död och 
begravning. Arrangör: centrum för religi
onsdialog i stockholms stift, samarbets
rådet för Judar och Kristna och studie
förbundet sensus inbjuder till ytterligare 
en kvinnokonferens i dialogperspektiv 
på sigtunastiftelsen. Detaljprogram 
presenteras senare. tid: 30 oktober kl 12 
– 1 november kl 16. pris, helpension och 
konferensavgift, 1 695 kr. Kontakt: helene 
egnell stiftsadjunkt tel: 08508 940 09
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– Vet du vilken gränsdragning som va-
rit mest konfliktfylld i världen genom 
historien, frågade en historieprofessor 
från Uppsala henne vid en middag. Hen-
nes första reaktion var gränsen mellan 
Tyskland och Frankrike men det var fel. 
Någon gräns mot Ryssland? Nej.

– Gränsen mellan Sverige och Danmark 
har varit den mest konfliktfyllda genom 
historien, svarade professorn. Under tu-
sen år var kriget vanligare än freden, ti-
der av fred i området var undantag. 

Elisabeth Linde, diakon i Svenska kyrkan 
i Södertälje, leder aftonbönen i samband 
med Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds 
årsmöte. Innan hon ger svaret på profes-
sorns fråga låter hon oss gissa. Vi gissar 
också på Tyskland eller Ryssland. När vi 
får veta att det är gränsen mellan Sverige 
och Danmark som är svaret blir vi lika 
förvånade – eller snarare på gränsen till 
chockade om jag ska vara ärlig – som 
hon blev. Vem hade kunnat tro det?

– Det faktum att gränsen mellan 
Sverige och Danmark är den historiskt 
mest krigiska i världen bör stämma oss 
till eftertanke, säger Elisabeth Linde, 
men det inger också hopp. Vem kan idag 
föreställa sig ett krig mellan Sverige och 
Danmark? Inget av länderna har intresse 
av att erövra det andra längre. Det ger 
hopp för de konflikter och krig i världen 
idag där man tror att situationen är olös-
lig och att fred inte är möjlig.

Ja, det ger hopp. Under år 2014 upp-
märksammas att Sverige levt i fred i 200 
år, att inget krig utkämpats på svensk 
mark sedan 1814. Det är värt att fira och 
värt att imponeras av, men det behöver 
också diskuteras. Vad menar vi med 
fred? Bara för att krig inte utkämpats 
på svensk mark betyder det inte att vi är 
oskyldiga som lamm. Vi vet att tyska sol-
dater korsade Sverige på väg till Norge 
under andra världskriget, i täckta järn-
vägsvagnar, med regeringens goda min-

ne. Vi vet att svenska förband är i strid 
på annan mark, till exempel i Afghanis-
tan, och under oroligheterna i Egypten 
användes svenska JAS-plan – även om 
det egentligen mest var som marknads-
föring för att svensk vapenexport skulle 
få en skjuts… Det är lätt att vara kritisk 
och det måste man vara, men det bör 
inte hindra oss från att samtidigt vara 
glada och tacksamma. Att få leva i ett 
land som har haft fred i 200 år är stort. 

Kyrkornas roll i krigs- och fredstider har 
varit skiftande men idag skulle nog alla 
skriva under på att de svenska kyrkorna 
och församlingarna förordar fred och 
försoning på alla sätt. De allra flesta är 
också överens om att Jesus var en ick-
evålds- och fredsskapare, förebild och 
inspirationskälla. 

Ett exempel på kyrkornas möjlighet 
till fredsarbete och ickevåldssträvan var 
det som hände i Jönköping den 1 maj 
i år när först en stor ekumenisk guds-
tjänst genomfördes och sedan två kyrkor 
ringde för fara under två timmar medan 
en nynazistisk demonstration drog ge-
nom staden. Inte sedan 1939, när andra 
världskriget bröt ut, har detta hänt, men 

kyrkorna i Jönköping ville varna för den 
fara som sveper över Sverige och Europa 
i vår tid och den protesten har gett gen-
klang i hela landet. Vi är många som 
känner djup tacksamhet över detta.

Händelsen i Jönköping visar att det inte 
krävs så mycket som man tror för att 
göra skillnad; att stå upp för fred och 
försoning, att varna för ofred och fara. 
Effekterna av klockringningen går inte 
att mäta men de är stora. Kyrkornas glo-
bala vecka forstätter på temat Helig fred 
– tro som fredsskapare under 2014. Vad 
kan församlingarna i din stad göra för 
freden? Jönköping har visat vägen.

Annika Damirjian

Jönköpings klockor 
visar vägen
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sveriges ekumeniska råd, tillsammans med nordisk ekumenisk Kvinnokommitté, kommer 
bland annat att arrangera följande aktiviteter under den stora nordiska kvinnokonferensen 
nordiskt forum 2014:

Kvinnor och kyrkor i Norden
visioner för framtiden – erfarenheter från historien

Kvinnor och kyrkor i Norden:  
Visioner för framtiden  
– erfarenheter från historien.
ett panelsamtal med medverkan 
av en luthersk biskop från varje 
nordiskt land: Biskop irja Askola från 
finland, Biskop solveig fiske från 
norge, Biskop tuulikki Koivunen 
Bylund från sverige, Biskop Agnes m 
sigurðardóttir från island och Biskop 
tine lindhardt från Danmark. sam
talet leds av lisbeth Gustafsson från 
studieförbundet Bilda. 
Fredag 13 juni, kl. 16–18

Religionssamtal
samtal mellan Amina Wadud, afro
amerikansk muslimsk feministteolog, 
helene egnell, stiftsadjunkt på  
centrum för religionsdialog i stock
holms stift, med flera. 
Lördag 14 juni, klockan 14–16

Om sexuella övergrepp i kyrkan
en trygg plats för alla? om nordiska 
kyrkors arbete mot sexuella över
grepp. medverkan av solveig fiske, 
norge, Agnes m sigurdardottir, 
island, inger lise olsen, sverige och 
maria steen, finland. 
Lördag 14 juni, kl. 12–14

What´s in it for me? Om feminist-
teologi
Därför behövs feministteologin. 
samtal med och föreläsning av  
Annika Borg, präst och författare från 
sverige, studieförbundet sensus, och 
marianne Bjelland Kartzow, teolog 
från norge.  samtalet leds av Kirsten 
Almås, norge. 
Söndag 15 juni, kl. 9–11

WE – Women Empowerment
Workshop om hur kvinnor hjälper 
kvinnor. medverkar gör halla Jons
dottir och sigrun oskarsdottir, från 
den lutherska kyrkan på island. 
Fredag 13 juni, kl. 12–14

Källor till liv
nordisk kvinnogudstjänst i  
s:t Johannes kyrka, Kapellgatan 6, 
malmö. medverkar gör helen friberg, 
equmeniakyrkan, solveig fiske, 
norska kyrkan, inger lise olsen, 
svenska kyrkan, med flera.  
musik: Jennifer Kestis fergussoon. 
Fredag 13/6, kl. 20.30
Arrangörer: nordisk ekumenisk 
Kvinno kommitté, malmö pastorat, 
forum för prästvigda kvinnor i  
sverige. Alla är välkomna! 

Läs mer på konferensens hemsida:  
www.nf2014.org  

eller kontakta expeditionen.

Under hela konferensen kommer 
Mirjams rum – det existentiella 
rummet – finnas tillgängligt för 
samtal, gemenskap, bön och 
andakt. 


