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Kristna i Europa
Nu har resan kommit till Europa. Hur 
står det till med de kristna i Europa? På 
många sätt står det väl till, kristendo-
men är den största religionen i Europa, 
cirka 75 %, men samtidigt blir det fler 
och fler som anser sig vara agnostiker el-
ler ateister. Hur bemöter kyrkorna den 
starka sekulariseringen i Europa? Eller 
har Gud återkommit som många sä-
ger? Vi har gjort några nedslag i Europa 
för att se vartåt vinden blåser. Läs och  
bedöm själv.

Världsböndagen
Ett av de viktigaste ekumeniska mötena 
i Sverige under hela året, som 2015 firas 
den 6 mars. Det är kvinnor i Bahamas 
som skrivit programmet och temat är: 
”Jesus sade: Förstår ni vad jag gjort med 
er?”Årets temabild Blessed (Välsignad) är 

målad av Bahamas-konstnären Chan-
tal E Y Bethel och föreställer Bahamas  
nationalfågel flamingon.

Årsmöte 2015
Dags för årsmöte i Göteborg 17–19 
april. För första gången genomför vi års-
mötet med två av våra medlemsorganisa-
tioner, både Forum för prästvigda kvin-
nor (2010 hade i gemensamt årsmöte i 
Uppsala) och Kristen & Kvinna som vi 
aldrig tidigare arrangerat årsmötet till-
sammans med. Det kommer att bli en 
innehållsrik och spännande helg. Missa 
inte det!

Framsidan
Ulla Gudmundson, intervjuad på sidor -
na 4–5. ©Ulla Gudmundson 2011, 
foto graf Charlotta Smeds.

Välkommen till årsmöte!
Det kommer att bli en innehållsrik helg med mycket gemenskap, årsmötes
förhandlingar, samtal, gudstjänster, utflykter och festligheter av olika slag. årsmötet 
arrangeras tillsammans med Forum för prästvigda kvinnor och Kristen & Kvinna.
Passa på att skicka in motioner till årsmötet. sista dagen för insändande av 
motioner är den 17 februari 2015.
en separat folder med ytterligare information och detaljprogram kommer att 
skickas ut till alla medlemmar, lokala råd och medlems organisationer i god tid före 
årsmötet.  
se också seK:s hemsida: www.sekvbd.se

kallelse till årsmöte
sveriges ekumeniska kvinnoråd,  
17–19 april 2015, i Göteborg 
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l e DA r e 

suzanne Jenner 
verksamhetschef 
europa Direkt ekumeniska eukontoret

Det ståtliga EU-högkvarteret Berlay-
mont i Bryssel kan kännas både kallt och 
avlägset vid en första anblick. Europas 
framtid tycks formas av en mängd jäkta-
de EU-tjänstemän och -kvinnor samt av 
delegationer av ditresta regeringstjänste-
män. Värme, mänsklighet och solidaritet 
känns som avlägsna begrepp. Men kom-
mer man närmare, går det att finna ut-
tryck för tro och andlighet även här. 

I detta massiva kontorskomplex s itter 
t  ex Katharina von Schnurbein som 
spindeln i nätet mellan EU-makten 
och trossamfunden runt om i Europa. 
Den unga kvinnan med tysk frikyrko-
bakgrund håller i trådarna när Europas 
kyrkoledare träffar EU-ledarna vid årliga 
toppmöten eller när EU-kommissionen 
vill rådfråga de ekumeniska organisatio-
nerna i någon speciell fråga. Hon är den 
första kvinnan – och första protestant 
- i rollen som religiös rådgivare till EU-
kommissionen och har avlöst en rad ka-
tolska män. Orosmolnet nu är dock att 
hennes arbetssituation är något osäker 
efter tillträdandet av den nya EU-kom-
missionen. De religiösa frågorna ligger 
inte längre på ordförandens bord, utan 
på vice ordförandens, Timmermans. 
Hur, eller t o m om, han kommer att 
vilja arbeta med frågorna är höljt i dun-
kel för tillfället. 

Katharina är emellertid inte ensam om 
sin tro. EU-tjänstemän och Europaparla-
mentariker möts regelbundet till bönefru-
kostmöten. När idén om en bönefrukost 
först presenterades för ca 15 år sedan, 
ansåg de flesta att den var dödfödd. Men 
idag sitter tidigare Europaparlamentsord-
föranden tillsammans med ledningen för 
Europeiska rådet och lokala pastorer för 
att lyssna på gospelsång och be till Gud 
för Europas framtid. 

En annan viktig kvinna sett ur ett kristet 
EU-perspektiv är generalsekreteraren för 
Eurodiaconia, Heather Roy. Eurodia-
conia är ett nätverk av diakonala och 
protestantiska kyrkor och organisatio-
ner över hela Europa (även utanför EU) 
som arbetar aktivt med påverkansarbete 
främst inom områden som social omsorg 
och fattigdom. Ekumeniska EU-kontoret 
samarbetar tätt med Eurodiaconia och 
har t ex deltagit i att skriva ett gemensamt 
svar på EU-kommissionens öppna utvär-
dering av strategin Europa 2020. 

I våra nyhetsbrev skriver vi regelbundet 
om vad som sker inom EU ur ett reli-
giöst perspektiv och en viktig del är just 
hur Brysselbaserade kristna organisatio-
ner arbetar med påverkansarbete och 
hur framgångsrikt det ibland är. Även 
Europaparlamentariker kan stundtals stå 
upp för specifikt religiösa perspektiv. Ett 

aktuellt exempel är att vår svenske parla-
mentariker Lars Adaktussons förslag om 
en internationellt övervakad skyddszon 
för minoriteter i allmänhet och kristna i 
synnerhet. Han fick visserligen inte ige-
nom förslaget, men säger att han kom-
mer att fortsätta kämpa för de utsatta 
minoriteterna i det krigshärjade Mellan-
östern. 

En något mer sensationell händelse är att 
påven Franciskus besökte Europaparla-
mentet i Strasbourg den 24/11, inbju-
den av parlamentsordföranden Schultz 
som tidigare varit högst ointresserad av 
religiös dialog! 

Inför valet till Europaparlamentet i maj 
organiserade vi debatter på Ekumeniska 
Centret med de svenska kandidaterna. 
Flera av dem blev sedan invalda och 
har lovat oss att fortsätta dialogen, inte 
minst genom att återvända till centret. 
I väntan på detta gjorde vi emellertid ett 
studiebesök i Bryssel härom veckan till-
sammans med våra s.k. EU-ambassadö-
rer. När vi besökte Europaparlamentet 
och tre av de svenska parlamentarikerna, 
gjordes följande förtröstansfulla utta-
lande: 

– I Bryssel är den kristna tron helt enkelt 
en naturlig del av vardagen. 

– även i eU

Tron lever sitt eget liv
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– Den kristna traditionen är en stark och 
viktig del av Europas historiska och kul-
turella arv och den är relevant även idag, 
säger Ulla Gudmundson. Men den se-
kulära staten har varit en viktig landvin-
ning, den ramen måste vi samtidigt alltid 
slå vakt om. Särskilt när det gäller kvin-
nor, den sekulära staten är en vinst för 
oss och det ska vi känna tacksamhet över. 

Ulla Gudmundson kommer från 
Rättvik och dit har hon återvänt igen ef-
ter 30 år i Utrikesdepartementets, UD, 
tjänst. Hennes sista uppdrag var åren 
2008–2013 som Sveriges ambassadör 
vid den Heliga Stolen (Vatikanen) och 
på Malta. Dessförinnan hade hon bland 
annat tjänstgjort på olika placeringar i 
Asien och i Bryssel som biträdande chef 
på Sveriges ambassad med ansvar för 
Natobevakning. Hennes uppväxt i Rätt-
vik präglades av en generös samfund-
s överskridande ekumenik där ortens 
barn gick i söndagsskola i Baptistkyrkan, 
tonår i Missionskyrkan och konfirme-
rades i Svenska kyrkan. Hon utbildade 
sig till statsvetare och antogs senare på 
diplomat utbildningen.

– Redan i början av min karriär inom 

UD, när man fick önska en placering 
någonstans i världen, skrev jag den  
Heliga Stolen, till och med två gånger. 
Jag vet inte varför men det var något 
med Vatikanen och den Katolska kyrkan 
som lockade mig. Jag upplevde det som 
något mystiskt, hemlighetsfullt, fascine-
rande och viktigt och när jag slutligen 
kom dit så upplevde jag att mina för-
väntningar stämde.

– Jag fick också göra upp med många 
av mina fördomar om den Katolska kyr-
kan. Jag lärde mig så mycket under åren 
som ambassadör för den Heliga Stolen, 
jag mötte människor som imponerade 
djupt på mig med sin bildning och lär-
dom trots att vi kunde ha väldigt olika 
uppfattningar i vissa frågor. Jag insåg 
också hur många olika uppfattningar 
och olikheter det finns inom Katolska 
kyrkan. 

Under Ulla Gudmundsons tid som am-
bassadör i Vatikanen och på Malta 
trädde det så kallade Lissabonfördraget 
i kraft inom Europeiska unionen. Det 
skrevs under i Lissabon, Portugal, 2007 
och trädde i kraft den 1 december 2009. 
För Europas kyrkor var det ett viktigt 

fördrag på grund av att det tydliggör det 
civila samhällets roll i EU-samarbetet. 
Bland annat sägs det att unionen ska 
”upprätthålla en öppen, tydlig och re-
gelbunden dialog med dessa kyrkor och 
organisationer, varvid deras identitet och 
specifika bidrag ska erkännas”. 

– Genom Lissabonfördraget fick EU 
ett större intresse för religionsfrihetsfrå-
gan och problemet med förföljda kristna, 
berättar Ulla Gudmundson. Lissabon-
fördraget är som ett fönster som öppnas 
och möjliggör för kyrkorna att vara med 
att påverka EU men de måste själva göra 
jobbet. Religionen är en så stark kraft 
och ibland är det svåra gränsdragningar 
för hur kyrkor och samfund ska påverka 
den sekulära staten, ibland påverkar kyr-
korna utvecklingen negativt, till exempel 
när det gäller kvinnors rätt till abort.

– Men ett lika stort hot är den sekulä-
ra fundamentalismen i Europa, den som 
hela tiden tar fasta på kristendomens 
negativa historia, man blundar för den 
progressiva kraft kyrkorna är och alltid 
har varit. Man ger en falsk historiebe-
skrivning som bottnar i ren okunskap, 
man har helt enkelt inte läst på, och 
arro gans.

en andlig fristad 
att hämta kraft ur

EURopa äR joRDEns tIll ytan näst mInsta mEn tIll bEFolKnInGEn tREDjE stöRsta VäRlDsDEl

i europeiska unionen uppger cirka 72 % att de är kristna, och av 
dem är 48 % katoliker, 12 % protestanter, 8 % ortodoxer, 4 % 
övriga kristna. utöver dessa finns 16 % agnostiker, 7 % ateister 
och 2 % muslimer. Övriga religioner (eller man har inte velat 
svara på frågan) är 3 %.  

siffrorna är från 2012 och hämtade från eurobarometern, en serie 
opinionsundersökningar som genomförs regelbundet på uppdrag av 

europeiska kommissionen sedan 1973. Källa: Wikipedia

europa består av 44 olika länder och har cirka 730 miljoner 
invånare och är världens näst mest tätbefolkade världsdel. i dag är 
cirka 75 % av europas invånare nominellt sett kristna. europa är 
dock världens minst religiösa världsdel och omkring 18 % beräk
nas vara konfessionslösa. europas politik präglas i dag av samar
betet inom europeiska unionen (eu). eu växte fram ur tidigare 
europeiska samarbeten och i dag är 28 av de europeiska staterna 
medlemmar i eu.

i n t e r vJ u n

KyrKornA är
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Ulla Gudmundson anser att kristendo-
men i Europa är i en djup kris. Sekulari-
seringen urholkar kyrkorna. 

– Kyrkorna har problem att svara 
på människornas andliga längtan. Man 
kan inte bara vara sociala aktivistgrup-
per, man måste också visa att kyrkorna 
kan erbjuda en andlig fristad att hämta 
kraft ur. 

Inte bara kristendomen krisar, även 
Europa som helhet genomgår just nu en 
djup kris säger Ulla Gudmundson:

– Européerna blir fattigare och länder 
står inför enorma sociala och politiska ut-
maningar. Kyrkorna i Europa, inte minst 
i Sverige, har en gigantisk utmaning i att 
möta dessa förändringar. Om kyrkorna 
ska ha en framtid i Europa måste de ar-
beta ekumeniskt och interreligiöst, säger 
Ulla Gudmundson, men utan att släta 
över skillnaderna som om de inte fanns. 
Ett sätt att råda bot på kristendomens och 
kyrkornas kris är att söka frågor där man 

gemensamt kan komma framåt, med res-
pekt för olikheterna. 

Hon berättar om ett exempel som be-
lyser möjligheten att samarbeta trots sto-
ra olikheter i utgångspunkt. När Sverige 
innehade ordförandeskapet i EU 2009 
bestämdes att Sverige och Malta tillsam-
mans skulle ordna ett seminarium om 
riskerna med alkohol i samband med 
graviditeter. 

– Jag mötte representanter för en 
konservativ antiabortrörelse på Malta 
men trots att vi hade så olika uppfatt-
ningar kring abortfrågan kunde vi enas 
i frågan om riskerna med alkohol i sam-
band med graviditet. Där hade vi ett 
gemensamt behov som vi kunde mötas 
i och samarbeta kring trots våra olika ut-
gångspunkter. 

Den berättelsen fångar på något sätt 
också upp själva essensen i hela diplo-
matin, att man måste lyssna på varandra 

och försöka förstå vilken väg den andre 
gått som lett till en ståndpunkt som är så 
olik min egen. Att sträva efter att förstå 
varför den andre tycker som den tycker 
men samtidigt stå kvar i sin egen över-
tygelse. 

– Det är en kunskap som jag verkli-
gen vill förmedla, att det bara finns ett 
sätt att komma tillrätta med stereotyper 
och det är att skaffa mer kunskap, då blir 
inte världen så svart och vit och man kan 
hitta gemensamma mötespunkter att 
utgå ifrån.

Det är en erfarenhet och kunskap 
från diplomatins värld som kyrkor och 
samfund i Europa har mycket att lära av.

Fler borde lyssna och lära av Ulla 
Gudmundson.

Annika Damirjian

efter många år borta från kyrkan har hon nu återvänt och säger att hon har en kristen identitet. hon är en intellektuellt nyfiken person 
som bejakar sin lust att skriva, läsa, berätta och samtala. hon startar inom kort ett ”Forum för nyfikna”, vars första projekt blir en 
miniturné för en ung paraguayansk harpist i sverige i sommar, ett resultat av en latinamerikaresa våren 2014. hon har också bok
skrivarplaner. Följ henne på bloggen www.ullagudmundson.se 

Foto: ©
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verksam del i ett gudomligt handlande 
Därigenom blir kvinnokroppen också 
vördnadsvärd. Detta i motsats till dagens 
exploatering av kvinnokroppen. Den 
tredje mest lönande industrin i värl-
den idag är nämligen kvinnokroppen.  
Åttio procent av alla kvinnor är miss-
nöjda med sina kroppar. Konsekven-
serna är välkända för oss: ätstörningar, 
skönhetsoperationer osv. Theocharous 
syn på jungfrufödseln är också intres-
sant, hon kallar den ”utvidgat födande”, 
dvs. ett barnafödande utöver naturens 
begränsningar. Guds kraft går tvärs ge-
nom alla naturlagar. Det som krävs är 
att vi gör oss tillgängliga för den. Just 
tillgängligheten, som också benämns 
lydnad i Bibeln, är typisk för Jesus. Den 
har han efter sin mor, säger Theocharous 
och för både Maria och Jesus leder den 
till förlust av social status, att man blir 
obekväm och en nagel i ögat för makten. 
För oss blir den en etisk utmaning. Vi 
måste våga utmana våra religiösa aukto-
riteter, våga vara obekväma!

jillian van turnhout, katolik och poli-
tiskt oberoende medlem i den irländska 

r A p p o r t  F r å n  e F e c W:  Ko n F e r e n s  på  t i n o s

ecumenical Forum of european 
christian Women (eFecW)
Den 9:e generalförsamlingen 4–10 augusti 2014 tinos, Grekland

EFECW, Forum kallat och förkortning av 
Ecumenical Forum of European Chris-
tian Women, hade första gången i sin 
trettioettåriga historia förlagt en General 
Assembly – den generalkonferens som 
sammankallas vart fjärde år – till Grek-
land. Den grekiska gästfriheten är ju be-
römd, och de 87 delegater som samlades 
från 27 olika länder fick möta en enorm 
generositet och kreativitet från arrangö-
rernas sida. Just kreativitet var ett av led-
orden för mötet, vars tema löd: Born of 
a Woman – Christian women Called to 
Be a Creative Energy (Född av en kvinna 
– kristna kvinnor kallas att vara en ska-
pande kraft)

I sitt inledningstal betonade Vivi Mav-
roska, en av de tre presidenterna i Forum 
och grekisk ortodox teolog, hur viktigt 
det är för oss kristna kvinnor i Europa 
att finna en identitet, att tillsammans 
utveckla teorier och föra en dialog. Till-
läggas kan att för dem som lever i patri-
arkalt präglade kyrkor som den ortodoxa 
och katolska är det ekumeniska sam-
manhanget en möjlighet att pröva nya 
tänkesätt och finna möjligheter att agera 
självständigt. 

att maria skulle stå i centrum för mötet 
var alltså givet. Ett intressant grepp, då 
synen på Maria som kvinnoideal och 
rollmodell skiljer sig ganska mycket 
mellan de olika konfessionerna. För de 
ortodoxa är Maria i första hand Theodo-
kos, Gudamodern, medan hon för kato-
likerna ofta framställs som den orörda 
jungfrun. I protestanternas värld, där 
man nu börjar återupptäcka Maria, har 
hon under flera hundra år varit i det när-
maste osynlig. Så hur kan Maria bli en 

kraftkälla för oss idag – som ödmjuk ja-
sägare? som ”normbrytare”? som urbild 
för moderligheten? som profet? 

Föredrag, gruppdiskussioner, workshops 
och studiebesök kom att kretsa kring 
den här frågeställningen. Marina Kirou-
di, verksam i München och ortodox re-
presentant i Kyrkornas samarbetsorgan i 
Tyskland, lade i sitt föredrag tyngdpunk-
ten på Marias ödmjukhet, hennes synd-
frihet och hennes liv i tjänande. Enligt 
Kroudi är kvinnor kallade att bli heliga 
genom att tjäna - som uppfostrare, lärare 
och inom diakonalt arbete. En med an-
dra ord konventionell hållning, som sä-
kert upprörde flera än mig.

mierto theocharous, däremot, protes-
tant och doktor i hebraistik vid Cam-
bridge, framhöll en helt annan sida av 
Maria. Även för henne är själva barna-
födandet centralt; det är en unik fysio-
logisk funktion hos oss kvinnor. Theo-
charous sätter ihop detta faktum med 
löftet till ”fäderna” (se Marias lovsång!) 
Messias kommer från ”en kvinnas säd”, 
vilket gör den kvinnliga kroppen till en 

Nära fem timmars resa från Aten med ”Fast ferry” från Aten ute i cykladerna ligger den lilla 
ön Tinos, känd för sin vallfartskyrka med den mirakulösa Maria-ikonen, som upptäcktes på 
1820-talet. Tinos kan sägas vara Marias ö, inte minst för de många kapellen som ligger ut-
spridda över landskapet tillsammans med de små pittoreska byarna, där husen lyser vita och 
dörrarna lånat Medelhavets intensivt blåa färg.

en av många 
kyrkor på tinos.

Foto: A
nnika D

am
irjian
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senaten, gav inblickar i sitt arbete med 
utsatta barn och ungdomar. Som styrel-
semedlem i flera tunga organisationer 
i sociala frågor, både i hemlandet och i 
Bryssel, och med erfarenhet av hur pe-
dofilin och övergreppen inom katolska 
kyrkan har skakat Irland, ville hon fram-
hålla hur viktigt det öppna samtalet är. 
I en hierarkisk, auktoritär kyrklig miljö 
som den på Irland måste det till ett nytt 
förhållningssätt. Det handlar om att mö-
tas, lyssna, dela med sig av sitt liv och att 
vittna för det som är rätt. Det är också 
Marias förhållningssätt. Hon vittnar – i 
sin lovsång – och hon utmanar sin tids 
auktoriteter.

De här tre föredragen anslog tonen för 
mötet och följdes upp av ett stort antal 
arbetsgrupper och workshops. En av de 
mest intressanta var Hosn Abboud Sa-
wafs presentation av Maria i Koranen. 
Hosn Abboud Sawaf är feministisk lit-
teraturforskare och islamolog vid univer-
sitetet i Beirut och har bl.a. publicerat 
”Mary in the Qur´an”. Hennes vision 
är att Maria får bli ”en mötesplats” för 
kristna och muslimska kvinnor. Både 
bebådelsen och Jesu födelse beskrivs i 
Koranen fast något annorlunda än i Nya 
Testamentet. Texterna kan inbjuda till 
gemensamma studier och bön. I Liba-
non förekommer sedan länge ett kristet-
muslimskt firande av ”Marias väg” och 
”Bebådelsefesten”, med bl.a. koranreci-
tation (av en shejk) och klockringning i 
kyrkor och medverkan av katolska och 
ortodoxa kyrkoledare. Kanske kan detta 
vara en inspiration för SEK:s arbete med 
religionsdialog?

Våra grekiska systrar hade verkligen gjort 
allt för att vi skulle lära känna ön Tinos. 
Under två eftermiddagar fick vi se olika 
delar av den, terrassodlingarna med sina 
arkitektoniskt intressanta duvslag, de 
många kapellen, den stora urbergsklip-
pan, som majestätiskt reser sig högst 
uppe på ön och byarna, marmorhuggar-
nas Kardiani, Volax och så Steni, där för-
sta förberedande mötet för konferensen 
hölls tillsammans med öborna för fyra år 
sedan.

Öborna tog emot oss med öppna ar-
mar. Hela ön verkade le mot oss: efter-
middagsfika, luncher, middagar, musik- 
och dansunderhållning, välkomsttal och 
vänlighet långt utöver det förväntade 
gjorde att vi nog alla blev förälskade i 
Tinos. Sinnena öppnades och vänskaps-
band knöts. 

så – hur ska vi tolka maria? Hur ska vi 
leva kreativa, kraftfulla Maria-liv idag? 
Utifrån mycket skiftande teologiska för-
ankringar och personliga erfarenheter 
kunde Forum enas om ett budskap, som 
stämmer till eftertanke. Forums budskap 
handlar om försoning och förståelse. 
Sammanfattat är innehållet detta: Vi ut-
går från att män och kvinnor är födda 
lika och till att vara Guds avbild. Från 
vårt perspektiv som troende och med 
vår kollektiva röst och bönens kraft vill 
vi möta följande utmaningar: Det är i år 
100 år sedan första världskriget bröt ut 
och 75 år sedan andra världskriget star-
tade. Nya konflikter har blossat upp i vår 
närhet och som alltid tillhör kvinnor och 
barn de mest utsatta. Kvinnors organisa-
tioner måste bli redskap för fred, både 

eFecWs nya styrelse valda för 20142018, från vänster: Fiona Buchanan, presbyterian, 
skottland, Asya railean, ortodox, moldavien (copresident), Gabriele Kienesberger, 
katolik, Österrike (copresident), eva Guldanova, protestant (lutheran), slovakien 
(copresident), marijana Aizenkol, katolik, serbien, timeaZsuzsanna soos, reformert, 
rumänien. saknas på bilden gör sr marianna milde, katolik, tyskland.

elseBritt löfdahl, till vänster, i Jungfru maria kyrka. 

inom den offentliga och privata sfären. 
De pågående konflikterna förstärker 
rasismen och flyktingfientligheten i Eu-
ropa. Vi vill verka i våra kyrkor för att 
trygga flyktingars och migranters vär-
dighet och hjälpa dem att göra sin röst 
hörd. Vår närvaro i Grekland påminner 
oss om den kvardröjande ekonomiska 
krisen, en frukt av ett system som skapar 
fattigdom, orättvisor och miljöproblem. 
Som kristna kvinnor vill vi arbeta för 
att finna nya lösningar, bli en skapande 
kraft, som leder till ett hållbart liv för 
framtida generationer. 

elseBritt löfdahl
nationell samordnare, sverige

läs mer om 
tinos och 
de svenska 
”stewardarna” 
som förgyllde 
konferensen.

sidan 19
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Ibland är det svårt att i efterhand redo göra för hur saker och ting sker och händer. 
mitt under en hektisk vår började jag fundera över försoning. Ett stort begrepp som 
anas men undflyr en greppbar förklaring. Det kan röra en individ, samhällen och län-
der. I mitt fall handlade det om att försonas med det förflutna för att kunna gå vidare. 
lyfta på tystnadens stenar så att de inte för alltid stelnade. min man tjänstgjorde un-
der Fn-flagg i bosnien-Hercegovina under brinnande krig 1994–95. En erfarenhet som 
satt djupa spår och påverkat honom och hans inställning till livet. Vi pratade om det 
i början, sen fortsatte livet framåt till denna vår då en enkät från FoI, totalförsvarets 
forskningsinstitut hamnade i brevlådan. 20 år har passerat. Han svarade på den, jag 
själv började fundera över detta krig, nära och ändå så långt bort. För honom är det 
ett minne och den blå baskern ligger i en låda. stängd. Vittnesbörd om ett ärr som satt 
djupa spår.

för att hjälpa kvinnor in i samhället, den 
islamska fakulteten, historiska institu-
tionen vid universitet, judiska försam-
lingen, ortodoxa och katolska kyrkan. 
Mostar, staden som rent konkret delades 
av en bombad bro. I samtliga fall fanns 
verksamma kvinnor, vid liv, med min-
nen och en vilja till framtid.

En dag satt jag där på planet mitt 
emellan all hemmastress och ett okänt 
land, med bilder och oskrivna blad. Pre-
cis innan konferensen skulle gå av sta-
peln drabbades landet av en enorm över-
svämning, men de vädjade att vi skulle 
komma, närvaro av världen utifrån är 
obeskrivligt betydelsefull. Kan man resa 
sig efter att varit utsatt för så många ka-
tastrofer undrade jag. Och hur gör man?

I sarajevo stod Sabiha Husic värd. Vi 
fick möta en kraftens kvinna. Sabiha 
är muslim och föreståndare för Medica 
Zenica, ett center för våldsutsatta och 
krigstraumatiserade kvinnor. En remar-
kabel kvinna. När hon varit aktiv och 
central inom den islamska kommunite-
ten men insett dess begränsningar, grän-
ser som hon inte kunde acceptera, gick 
hon vidare, själv drabbad av kriget ville 
hon bistå med vad hon kunde, en vilja 
till försoning med kvinnan i centrum. 

Vi inbjöds till en omvälvande resa där 
varje möte bestod av kvinna med kvin-
na, dela erfarenheter och dela liv. Berät-
tandets och delandets kraft är enorm. 

Fredsavtalet 1995 medförde en krånglig 
uppdelning av landet i olika ”entiteter”, 
med ett parlament som flyttar runt. Det 
har till stor del förlamat det centrala be-
slutsfattandet och en ofantlig administra-
tion som kostar, både energi och pengar. 

Men på basplanet möts människor över 
religionsgränserna. Det är upp till med-
borgarna och olika icke-statliga organisa-
tioner att få samhället att fungera. 

Betydelsen av så kallade NGO’s är 
stor, i och med att de offentliga orga-
nisationerna till stor del är låsta i freds-
avtalets regelverk. De flesta vill komma 
vidare, inte låsas fast i det som varit. 

Vid fredsavtalet (Daytonavtalet 1995) 
efter Bosnienkriget fick serberna majoritet 
i en av landets två ”entiteter”, Republika 
Srpska. Den andra entiteten utgörs av en 
federation mellan bosniaker och kroater 
- Federationen Bosnien och Hercegovina. 
Tillsammans med Brkodistriktet i nord-
östra delen av landet utgör dessa enheter 
idag landet Bosnien och Hercegovina. 

Uppdelningen har bland annat lett till 
en komplicerad och svag politisk apparat 
som gör det svårt att ta några konkreta 
beslut, inte minst i känsliga frågor som 
lever kvar från 1990-talet och som har 
grund i religiösa och historiska frågor. 

Men, mitt i all denna låsning job-
bar alltså dessa trons kvinnor framåt. 
Det som gjorde starkast intryck på mig 
var styrkan, kraften och viljan hos dessa 
kvinnor att gå vidare. Att efter alla svå-
righeter och sårigheter inte bara ge upp. 
Med små steg och en benhård vilja till 
förändring kämpar de på.

mängder av kvinnor lever sedan 20 år 
med vidriga minnen utan att ha fått 
hjälp. Våldtäkt var ett vapen i kriget. 

Många blev gravida och födde sina 
barn men då våldtäkt har setts som 
skambelagt har kvinnorna inte kunnat 
tala öppet om det och en generation av 
barn har fått växa upp utan fäder och 
med traumatiserade mammor. En del 
har sagt till barnen att pappan dog i kri-
get. Men så småningom börjar barnet 
undra om inte pappa i alla fall har några 
släktingar i livet. Någon att kontakta. 

Hur berättar man om kriget och den 
upplevelsen? På de båda centren för kvin-
norna erbjuds terapi för de kvinnor som 
vänder sig dit. Det finns möjlighet till 
subventionerad utbildning, en förutsätt-
ning för att komma vidare ut i samhäl-
let. Förskola erbjuds för att de kvinnor 
som har mindre barn ska ha möjlighet 
att ta ett arbete utanför hemmet.

själv är jag på väg med ett kall, att i 
kyrkans tjänst få möta människor i alla 
dess faser; liv, död, dop, rädsla och gläd-
jestunder. Jag började ställa mig frågan 
vad som hade hänt. Insåg när jag började 
se mig omkring i vardagen att det fanns 
spår av detta krig. Min dotter har klass-
kamrater i skolan vars föräldrar både del-
tagit i och flytt kriget, ingifta släktingar 
som flydde därifrån, en egen klasskamrat 
vars nationalitet jag inte reflekterat över 
flydde med sin familj från Banjaluka för 
att skapa ett nytt liv i fred.

av en händelse kom jag i kontakt med 
Helene Egnell vid Stockholms stifts cen-
trum för religionsdialog, hon tipsade 
mig om att en konferens för kvinnor 
skulle gå av stapeln i slutet av maj – i 
Sarajevo. Temat var ”Healing Memories: 
The Role of Religion in Building Sustai-
nable Peace in BiH and Women’s Con-
tributions”. Arrangör var IKETH - för-
kortning av ”Interreligious conference 
of European Women Theologians”, en 
sammanslutning av en grupp kvinnor 
som har som mål att stärka det teologis-
ka, spirituella och institutionspolitiska 
utbytet mellan kvinnor i Europa och på 
så sätt bidra till fred. Europa som nu i 
början av 2000-talet utgör en multireli-
giös och multikulturell världsdel. 

Resan till Sarajevo var i form av en 
studieresa, att på plats se den konkreta 
teologin arbeta. Under en vecka skulle vi 
besöka många platser förknippade med 
kriget, Srebrenija, där 1000-tals män, 
gamla som unga avrättades, kvinnor 
våldtogs och ett perplext FN inför en 
komplicerad konflikt. 

Vi besökte två center, Medica Zenica 
i staden Zenica och NAHLA i Sarajevo 

att resa sig och gå vidare



e l s A  n r  4  2014 9

”Kvinnor med tro kan prata med varan-
dra om tolerans. Vi kan förlåta, men inte 
glömma”, sa Rahela Dzidiz, judinna och 
en av tre ledande kvinnor i synagogan i 
Sarajevo. Hennes styrka och visdom, gör 
djupt intryck. 

Rachaele Dzidiz bodde i Sarajevo före 
och under Bosnienkriget. Större delen 
av hennes släkt hade försvunnit i Förin-
telsen. Under Bosnienkriget var inte ju-
darna utsatta för förföljelse, men de blev 
drabbade, som befolkningen i stort. Fa-
miljen ville absolut inte lämna sitt hem. 
När krigsvintrarna blev kalla eldade de 
upp sina böcker och bokhyllor för att få 
värme. Men när till sist bomberna bör-
jade falla tog de beslutet att flytta till 
Israel. 

Vid Bosnienkrigets slut återvände de. 
De visste att de kunde och ville bidra till 
fred och återuppbyggnad. Den judiska 
befolkningen hade erfarenhet, från sitt 
liv efter andra världskriget, av hur man 
gör för att trots allt kunna komma till-
baka. 

Rahela blev en drivkraft för livet 
framåt, i administrationen räknas den 
judiska befolkningen som ”others” med 
mindre omgärdat regelverk och större 
möjlighet att gå över gränser.

I Scebrenica, Potocari, hade tiden däre-
mot stannat. Vi kom åkande till dalen 
i vår turistbuss över bergen, de vackra 
grönskande, som vore perfekta för vand-
ring och kanske turism. 

Samtidigt en perfekt miljö för geril-
lakrig. Jag kunde i min fantasi se kryp-

skyttarna ligga där, framför oss, ana en 
spänning i luften, vem gömde sig bland 
träden? Hur långt kan en kulspruta nå? 
Idag minerad mark i många bemärkelser.  

Srebrenicas, invånarantal hade då, 
1995, på ett dygn ökat från några tusen 
till mellan 20 000 och 40 000, för att 
människor flytt dit för sina liv, ett sam-
hälle i en dal med en gata, fångade i ber-
gens gryta. 

FN fanns på plats för att skydda ci-
vilbefolkningen, men hade order att inte 
skjuta. Denna FN-styrka som utgjordes 
av unga män och kvinnor i 20-års åldern. 
Vilken träning hade de fått för att möta 
de ytterst etiska frågorna om liv och död 
och vems liv som ska skyddas? Eftersom 
det inte fanns rum för alla valde FN att 
skydda kvinnor och barn. 

Den serbiske ledaren hade även kid-
nappat ett antal högre FN-arbetare. För-
utsättningarna och valet var om serberna 
skulle tillåtas bussa undan den bosniska 
befolkningen och befria de hållna FN-
medarbetarna eller offra de sistnämndas 
liv och rädda den instängda befolkning-
en. 

Männen och pojkarna i Potocari för-
des bort och avrättades av serbiska styr-
kor. 8000 bosniaker, män, ynglingar och 
pojkar, dog i det massmord som gjort 
den lilla stadens namn känt i hela värl-
den. 

”Vårt liv stannade den dagen”, sade en 
av kvinnorna som tillhör gruppen ”Sce-
brenicas mödrar”, som fortfarande käm-
par för att få veta var deras män, bröder 
och söner finns. De vägrar helt sonika att 

acceptera den uppdelning som gjordes 
efter kriget, och har följaktligen flyttat 
tillbaka till sin hemstad Scebrenica, som 
nu ligger i serbiskt område. Kvinnorna 
har där lyckats driva igenom bygget av 
ett centrum för att minnas offren. 

De framhärdar i att människor från 
olika religioner ska kunna leva tillsam-
mans, samtidigt som de söker sanningen 
om vad som hänt deras anhöriga. Frågor 
som de ännu inte fått svar på. De vill 
inte ha hämnd. Men de vill inte heller 
glömma. 

Tystnaden, tårarna och vanmakten 
när vår grupp, 20 år senare, hade sett 
en journalfilm som minnescentret visar 
i den lagerbyggnad där FN inhyste kvin-
nor och barn, talade sitt egna språk. Hur 
kan man ta livet av sin nästa? Hur säger 
man adjö sin till sin 14-årige son? Hur 
lever man själv vidare?

min resa och dessa ord vill jag göra som 
vittne om att kvinnornas liv inte är 
glömt, soldaternas liv inte förgäves. Det 
finns kraft i var och en att resa sig. En 
kan inte göra allt men tillsammans går 
det att bygga broar, hjälpa varandra att 
bära och berätta. Det bär jag med mig 
från denna resa. 

I Mostar skiner åter den vackra vita 
bron och kvinnorna där kan plocka bär 
på bergen där minorna förut explode-
rade. Det bär en smak av hopp.

hanna holmlund

rahela Dzidiz utanför synagogan i 
sarajevo.

Bron i mostar som bombades under Balkankriget har byggts upp och förenar 
staden igen.
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vä r l D s B Ö n DAG e n  2015

Världsböndagen 2015 firas fredagen 
den 6 mars och har temat: ”jesus sade: 
Förstår ni vad jag har gjort med er?” 
Programmet kommer från Bahamas, en 
ögrupp i Västindien, känd nu för tiden 
som ett semesterparadis, tack vare det 
varma solskenet, det turkosa havet, de 
vackra sandstränderna och den vänliga 
befolkningen. Men det är ett land med 
mörk historia, där ursprungsbefolk-
ningen snabbt utrotades av européernas 

vapen och sjukdomar efter Christofer 
Columbus landstigning 1492. Under 
1600-talet utgjorde Bahamas många öar 
en fristad för pirater, och på 1700-talet 
infördes tusentals slavar från Afrika för 
att arbeta på de vita plantageägarnas fält.

I dag är bahamas i mycket ett tropiskt 
paradis, men som kvinnorna berättar 
i gudstjänstprogrammet, så finns även 
där fattigdom, orättvisor och förtryck, i 

”Jesus sade: Förstår ni vad jag har gjort med er?”
bönDaGspRoGRam FRÅn baHamas

böndagskommittén ägnade en del av sitt 
novembersammanträde på Ekumeniska 
Centret i Alvik till att iordningställa ut-
skicket av böndagsmaterialet inför Bön-
dagen 2015, till drygt 650 lokala kon-
takter i hela landet. Kuverten innehåller, 
förutom själva gudstjäntprogrammet, en 
affisch, den nya böndagsbroschyren och 
en pg-inbetalningsavi. Nytt för året är 
att allt övrigt bakgrundsmaterial – tips 
inför gudstjänsten, kollekttal, bibelstu-
dium, information om Bahamas m m – 
samlats i ett åttasidigt häfte i A4-format 
som naturligtvis också ingår i utskicket. 

allt material (utom avin) finns att ladda 
ner från vår hemsida, www.sek-vbd.se 
Den som inte fått del av utskicket och 
inte har tillgång till dator och/eller skri-

synnerhet när det gäller kvinnor och in-
vandrare. Som evangelietext har de valt 
berättelsen i Joh 13:1–17, där Jesus tvät-
tar lärjungarnas fötter. Fottvagning ingår 
i gudstjänstprogrammet, men även om 
vi i Sverige kanske inte har så lätt att ”ta 
av oss skorna” och genomföra en allmän 
fottvagning mitt i vintern, så utmanar 
våra systrar i Bahamas oss att i ord och 
handling visa samma radikala kärlek 
som vår Mästare.

ragni lantz

vare kan beställa det från vår expedition, 
sek@ekuc.se , tel 08-453 6804. 
På hemsidan finns dessutom ett barnpro-
gram med Bahamas-pyssel, samt musik 

från Bahamas. En CD med PowerPoint-
presentation av bilder från Bahamas kan 
beställas från expeditionen.

ta del av årets böndagsmaterial!

solveig eriksson och Birgitta lundqvist plockar i kuvert.

Alla kvinnor som ingick i den bahamanska skrivarkommittén inför böndagen 2015. 

©
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Foto: ragni lantz
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ÅREts tEmabIlD – 
Blessed (Välsignad) av 
Bahamas-konstnären 
Chantal E Y Bethel 
är en hyllning till 
Bahamas och dess na-
tionalfågel, flamingon: 
”Bilden uttrycker 
också vår tacksamhet 
för de välsignelser som 
vi delar med världen 
bortom oceanen. Fla-
mingona böjer ödmjukt 
sina huvuden och bugar 
inför Jesu fötter, där det finns förlåtelse, fred och kärlek”, skriver 
konstnären i en kommentar till bilden.

Av kostnadsskäl har tyvärr inga vykort med den vackra temabilden 
tryckts detta år. 

©
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vä r l D s B Ö n DAG e n  2015 

Världsböndagen har firats i Nassau sedan 1950, men det tog 
25 år för firandet att spridas till andra öar. 2014 firades den 
på sex av öarna. Flera kvinnor från Bahamas har deltagit i 
Världsböndagens internationella seminarier och möten. Vid 
mötet i Toronto, Kanada, 2007 valdes Annette Poitier från 
Bahamas till Världsböndagens internationella ordförande, 
och Bahamas utsågs till skrivarland för gudstjänsten 2015.

FaKta om baHamas
officiellt namn: Samväldet Bahamas
läge: Ögrupp i Västindien, ca 700 öar. Den västligaste 
ön, Bimini, ligger bara 83 km från Miami i Florida, USA, 
medan man från den sydligaste, Inagua, på natten kan se 
ljusen från Kuba och Haiti.
yta: 260 000 km2, varav 14 000 km2 landareal. Den största 
ön, Andros, är ungefär tre gånger så stor som Gotland.
Huvudstad: Nassau på ön New Providence
Folkmängd: ca 354 000, varav 85 % är ättlingar till afri-
kanska slavar. Två tredjedelar av befolkningen bor på New 
Providence
officiellt språk: Engelska
Valuta: Bahamansk dollar, BSD
Religion: Kristendom
statsskick: Konstitutionell monarki inom brittiska samväl-
det med drottning Elizabeth II som regent. Fram till 1953 
styrdes Bahamas av en liten vit minoritet. Bildandet av det 
första nationella politiska partiet PLP (Progressiva liberala 
partiet) och en stark kvinnorörelse ledde 1962 till rösträtt 
för alla vuxna, både män och kvinnor, svarta och vita. 
Bahamas fick självstyre 1964 och full självständighet inom 
brittiska samväldet 1973. Janet Bostwick blev parlamentets 
första kvinnliga ledamot 1982.

Konstnären chantal Bethel.

haitiska och bahamanska barn från slumområdet Quacko street  
i nassau. 
©
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e l s A s  B o K h y l l A

”I öster klarnade himlen i väntan på att 
solen skulle gå upp. Hon var färdig att 
komma, om några minuter var natten 
slut och allt kunde börja om från början 
igen. En ny port mot det Otroliga, det 
Möjliga, en ny dag där allting kan hända 
om man inte har nånting emot det.” Så 
avslutas Muminpappans memoarer, en 
av Tove Janssons tidiga Muminböcker. 
Nu inbjuds läsaren att själv gå den väg 
som är hennes och själv göra det omöj-
liga möjligt. 

muminpappan, som lämnas till hitte-
barnshuset för mumintroll, är på gång 
med sina memoarer och berättar om 
hur han blir medveten om sin kallelse, 
om att han ska bli Muminpappan, och 
att enda vägen att bli det är att bryta sig 
loss, lita på att vägen bär och ge sig in i 
livets eget äventyr. ”Upp rullade solen, 
den gnistrade i spindelväv och våta blad, 
och mellan de vikande dimmorna såg jag 
vägen. Vägen som slingrade över heden, 
rakt ut i världen, rakt in i mitt liv som 
skulle bli ett alldeles ovanligt berömt liv 
och inte likt någon annans.” 

Få liv är kantade av sådan berömmelse 
som Tove Janssons och Muminpappans. 
Men varje liv är unikt och vi måste släp-
pa taget om tryggheten och ge oss in i 
stormen, mörkret, osäkerheten för att bli 
det vi ska bli. Att Tove beskriver trons 
djupaste innebörd, att ha en absolut tillit 
till livet självt, är en sak. Men hon levde 
också så själv, intensivt, helhjärtat och 
totalt engagerat. Allt det omöjliga hon 
företog sig blev möjligt därför att hon 
trodde på vad hon gjorde. Inte på ett 
egoistiskt sätt. Allt Tove företog sig var 

genomsyrat av kärlek. Även om Mumin-
pappan, Muminmamman och Mumin-
trollet framstår som idealbilden för den 
borgerliga kärnfamiljen, om än tämligen 
bohemisk till sin karaktär, var det långt 
ifrån så kärleken skulle gestalta sig för 
Tove själv. I Tuula Karjalainens biografi 
Arbeta och älska möter vi i Tove en pas-
sionerat bisexuell person. Och hon gjor-
de inget för att dölja sina olika kärleks-
relationer, allra minst med livskamraten 
Tuulikki Pietilä.

toves världsberömda kändisskap bygg-
de otvetydigt på skapelsen av Mumin-
världen. Till hennes stora sorg för övrigt. 
Hon ville vara bildkonstnär, och var det 
också. Men hon hade också fått gåvan 
att skriva och illustrera. För mig har 
Tove blivit medvandrare och livsfilosof 
som i såväl bild och ord som i hennes 
eget liv har vågat bryta mot förtryck-
ande sociala normer. Hennes uppväxt i 
det okonventionella konstnärshemmet 
i Helsingfors, barndomens somrar hos 
morfadern och prästen på Blidö och 
dragningen till storm och kaos, till även-
tyret i en nyckfull och vilt skiftande na-
tur i skärgården liksom i hennes många 
resor över världen hade gjort henne till 
den orädda och helt fria människan hon 
var. Hon var också politiskt orädd. Un-
der andra världskriget drev hon hejdlöst 
med Hitler och nazityskland genom sina 
illustrationer i tidskriften Garm, vilket 
långtifrån var självklart i det krigshärjade 
Finland.

men trots att tove exponerade sig för 
tillvarons revolutionerande naturkrafter 
och inte tvekade att bryta mot konven-

tionerna i sin samtid var hon ingen käns-
lokall person. Även om förebilden för 
Muminmamman i mångt och mycket 
är hennes egen mor, Signe Hammarsten 
Jansson, så fanns den bergfasta trygghe-
ten och omsorgen om andra också hos 
Tove. Boken Vem ska trösta knyttet? vitt-
nar om en ömsint uppmärksamhet på 
de små och i världens ögon bortglömda 
människorna. När vi känner oss tillin-
tetgjorda och inadekvata så lär Tove oss 
hur vi ska möta Mårran, den som ho-
tar oss, som vill få oss att upplösas till 
en våt fläck. Vi måste göra det oväntade, 
okonventionella, så Knyttet biter Mår-
ran i svansen. Då blev Mårran så häpen 
att hon skrek och sprang till skogs. Sam-
tidigt väcks också vårt medlidande med 
Mårran. Hon vill ju tillintetgöra allt och 
blir därför också helt ensam. I Trollkar-
lens hatt läser vi att där Mårran ”suttit 
hade marken frusit.” 

tove jansson synliggör det osynliga, 
vår inre drömvärld likaväl som den av 
mänsklig ondska osynliggjorda männis-
kan. Novellen Berättelsen om det osynli-
ga barnet är en skrämmande påminnelse 
om hur barn far illa och blir tillintetgjor-
da. Ninni, som ungen heter, hade blivit 
omhändertagen av en tant som Tooticki 
beskriver ”… hon var hemsk. Inte arg, 
förstår ni, sånt kan man begripa. Hon 
var bara iskall och ironisk.” ” … till slut 
började ungen blekna i konturerna och 
bli osynlig.” Som tur är lyckas Mumin-
familjen återkalla Ninnis självförtroende 
även om det sker på ett oväntat sätt. 
Återigen är det något oväntat som fram-
kallar förvandlingen. Återigen möter vi 
den lilla människan som biter den stora 

tove Jansson
– förkunnare i ord, bild och liv
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i svansen. Muminpappan som försökte 
skämta med ungarna genom att hota 
att kasta Muminmamman i vattnet, och 
Ninni som inte lärt sig att skämta ännu, 
hon blir helt synlig och hugger pappan 
i svansen. 

Hundra år har gått sedan Tove föddes 
och åtskilligt har skrivits om hennes liv, 
konstnärsskap och författargärning. I 
hennes egen skildring av sin barndom 
i Bildhuggarens dotter bjuder Tove in 
oss i barnets egen mystika värld. Det är 
en värld där Gud finns med, men Tove 
präglas inte av någon överdriven guds-
fruktan utan träder fram som Jakob 
i brottningsmatchen med Gud själv. 
Gud måste avkrävas ansvar för mörkret, 
orättvisorna och det snåla utrymme som 
människorna lämnar till kärleken. 

men när tillvaron är på väg att gå över-
styr då måste vi återkalla tryggheten. För 
Tove är det mamman själv. Hon som 
framför brasan i ateljén berättar om allt 
från Mose i vassen till stora, mörka sko-
gar och människor på vandring. Fast 
tryggheten finns också i ett högt träd, 
där man har utsikt över livet självt. Sista 
meningen i kapitlet ”Mörkret” i Bild-
huggarens dotter tecknar hela den spänn-
vidd som Toves liv präglades av. ”Men 
det bästa är nog att sitta i ett högt träd 
ifall man inte fortfarande finns kvar i sin 
mammas mage.”

madeleine Fredell op
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Böcker av och om tove Jansson



14 e l s A  n r  4  2014 K y r K A  o c h  s A m h ä l l e  u r  K v i n n o r s  p e r s p e K t i v

e l s A s  B o K h y l l A

Det elfte budet
annika lantz, Wahlström & Widstrand, 
2014

Det tog lång tid att komma in i denna 
bok, de första ca 60 sidorna undrade jag 
när den egentligen skulle börja. Boken 
är upplagd så att varje kapitel handlar 
om en av berättelsens personer och i 
början blir då läsaren presenterad för de 
olika personerna, men det tar så lång tid 
innan personerna börjar interagera med 
varandra så det känns länge som några 
olika, helt parallella berättelser. Den här 
metoden att skriva gjorde, i alla fall för 
mig, att det dröjde länge innan man 
fångades av boken – den första delen 
läste jag under en ganska lång tidsperiod 
och fastnade inte alls. Kanske hade den 
fortfarande legat på nattduksbordet om 
jag nu inte skulle skriva några rader om 
boken.

så småningom fångades jag i alla fall och 
läste klart boken, några gånger skrattade 
jag högt, ibland undrade jag hur nära 
originalet man kan gå i någon slags satir, 
det finns till exempel ett radioprogram i 
boken som heter Studio Rätt, jag tänker 
Studio Ett, dessutom har programledar-
na i bokens radioprogram snarlika namn 
jämfört med verklighetens. Det finns 
fler sådana exempel, ibland är de riktigt 
roliga, ibland gör de mest att man sitter 
och funderar på ”vem det ska föreställa”. 
Parti namn och partiledarnamn, samt 
deras karaktärer hör också till det som 
ibland är riktigt träffsäkert och ibland 
blir bara för mycket.

bokens stil och karaktär är svår att få 
grepp om, på ett sätt skildrar den abso-
lut vår samtid, på andra sätt känns den 
väldigt, ja, konstig är det bästa ord jag 
kan komma på. Jag vill i alla fall inte 
tro att vilka av ministrarna som får när-
vara på regeringssammanträdena avgörs 
av om man har en viss färg på kläderna 
den dagen (som i leken ”Under hökens 
vingar”). Tycker du att detta låter lite 
konstigt så är det för att jag inte är så 
bra på att beskriva boken eller på att den 
är just konstig. Det kanske beror på att 
författaren inte riktigt kunnat bestämma 
sig för vad det är att för slags bok hon 
ville skriva, en satir, en vanlig roman  
eller vad?

om annika lantz har ett syfte och ett 
budskap med boken så tycker jag att det 
inte är särskilt tydligt heller. Berättelsen 
blir många gånger så absurd så att jag 
inte tycker det är roligt längre, det blir 
lite för mycket och ibland så övertyd-
ligt att man inte riktigt förstår vad som 
skulle vara poängen. Det finns också en 
underliggande fråga som egentligen inte 
formuleras alls under berättelsens gång 
utan dyker upp först alldeles i slutet – 
och då inte ens får ett riktigt svar. En del 
läsare uppskattar kanske det, men jag 
blir mest irriterad.

Hittills får man väl säga att jag inte varit 
särskilt nådig mot denna bok, författa-
rens romandebut om än inte den första 
boken, enligt omslagstexten. Jag vill då 
också säga att boken har några riktigt 
roliga delar och formuleringar och om 
man som läsare tycker om det spretiga i 
en roman kanske detta blir en god läser-
farenhet. Kanske väcker den hos dig nya 
tankar och insikter, även om jag inte 
drabbades av det under läsningen.

Det här är den första boken av Annika 
Lantz som jag läser så jag kan inte ut-
tala mig om de andra böcker hon skrivit, 
men baserat på denna bok är min slut-
sats: Annika Lantz är betydligt bättre i 
radio än i romanform!

susanne rodmar

Feminism  
enligt lantz
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För inte så länge sedan
lilian o. montmar, bokförlaget alerta 
2014

Sällan har en boktitel varit så rätt som 
jag upplever titeln på denna bok ”För 
inte så länge sedan”.  I olika porträtt 
beskriver författaren åtta olika kvinnors 
levnadsförhållanden. Allt boken beskri-
ver känns så främmande jämfört med 
den situation och det samhälle vi lever 
i idag, ändå är det inte längre än 100 år 
sedan. Det är om den tid när våra mor-
mödrar och farmödrar levde.

Montmar kallar, efter inspiration från 
Gamla Testamentet, de olika kapitlen för 
Bok, som t.ex. Annas Bok, Lydias Bok, 
Esters Bok. De olika böckerna utgörs av 
verkliga kvinnoöden där Lilian Mont-
mar säger själv att hon har gjort allt för 
att gå in kvinnornas situation och på så 
sätt försökt berätta. Hennes ambition 
har varit att åskådliggöra de kämpande 
kvinnornas berättelser genom vardags-
nära beskrivningar. 

De olika kvinnornas livssituation är alla 
präglade av sin tid med fattigdom, ar-
betslöshet och kvinnornas ansvar för ofta 
alltför många barn. Samtidigt beskrivs 
de enskilda kvinnornas kamp för en för-
ändrad situation.  Boken inleds med An-
nas Bok. Där får vi följa Anne Rebekka 
Hofstad från en barnrik familj via arbe-
tet som piga till att sedan bli ”Rallarens 
ros” med namnet Svarta Björn. 

Ett av de nära porträtten tecknar Elise 
Ottesen-Jensen. Hon var yngst i en stor 
syskonskara, när modern var tjugoåtta år 
hade hon begravt sex av sina barn. Det-
ta, och att en tonårig syster blev oönskat 
gravid, väckte hennes engagemang för 
sexualupplysning.

Utöver de olika porträtten har Lilian 
Montmar i slutet av boken dokumen-
terat det hon kallar ”Fakta om Sverige i 
tiden”. Där lyfter hon fram viktiga lagar 
och bestämmelser som påverkade kvin-
nornas situation.

Boken ”För inte så länge sedan” ger en 
viktig beskrivning om en tid som vi säl-
lan får veta något om. Kvinnors berättel-
ser har ofta saknats. Denna bok är därför 
så viktig genom allt den ger oss av kun-
skap och känslor.

rachel norborgJerkeby

om farmor och 
mormor fick 
berätta

elise ottesenJensen.  

nedan: Anne rebekka hofstad 
”svarta Björn” 
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– jag kom till sverige 1976 samtidigt 
som gränserna stängdes. Det första 
svenska ord jag lärde mig var ”uppehålls-
tillstånd”, det som betydde att vi skulle 
få ett riktigt liv. Om vi fick uppehållstill-
stånd skulle jag få en cykel, pappa skulle 
kunna komma hem från den oljetank 
där han jobbade, allt skulle bli på riktigt. 

Alexandra Pascalidou, författare, jour-
nalist och programledare, är i Södertälje 
för att tala om ”Att vara kvinna i Sverige 
idag”, ett seminarium arrangerat av det 
lokala ekumeniska kvinnorådet i Söder-
tälje och Sveriges Ekumeniska Kvinno-
råd. Föredraget kom att handla mycket 
om Alexandras väg till Sverige och hen-
nes strävan efter att bli ”riktigt” svensk, 
vilket hon insåg till slut var omöjligt. Vi 
lära oss mycket om att vara kvinna i Sve-
rige idag samtidigt som vi fick ta del av 
Alexandras livsresa.

– Vi räknas som världens mest jäm-
ställda land men ändå är det mesta killar 
i TV, säger Alexandra Pascalidou, men 
när hon jämför med erfarenheten av att 
arbeta två år i grekisk TV har vi i alla fall 
kommit lite längre.

– när jag jobbade i Grekland i ett tvpro-
gram hände det en gång att jag hörde 
teveproducenten väsa i min öronsnäcka: 
”sluta upp med de där ninjafeministiska 
attackerna!”

Vad hade hon sagt eller gjort? Hon 
hade, i direktsändning, undrat över var-
för kocken som lagade mat i tevepro-
grammet hela tiden vände sig till kvin-
nor som var hemma och lagade mat, 
visst finns det väl män som är hemma, 
ser programmet, och lagar mat, varför 
inte vända sig till dem med tilltalet ock-
så, undrade Alexandra? 

– När teveprogrammet visade sämre 
tittarsiffror fick jag order om att spela 
dummare, inte berätta att jag läst en 
bok, gått på universitetet, och absolut 
inte nämna Sverige. På så sätt ville man 
höja tittarsiffrorna. 

alexandra pascalidou säger att hon 
hade alla nackdelar för att inte bli 
framgångsrik, men hennes metod ge-
nom livet har varit att vända alla sina 
nackdelar till fördelar. Det rådet vill 
hon ge vidare till alla kvinnor – och 

män - i den välfyllda publiken.
– Hitta en passion eller en vision som 

du brinner för, där finner du din styrka. 
Jag är svag men jag finner min styrka i 
min passion, det jag brinner för att göra. 

Hon berättar att hon fick några råd på 
vägen av sin pappa, formulerade utifrån 
hans förutsättningar: Bli inte en mad-
rass. Bli inte en kastrullslav. Hur gärna vi 
än vill att det inte längre skulle vara råd 
att ge en ung kvinna idag ser samhällets 
fördomar mot unga kvinnor nästa lika-
dana ut nu som de gjorde när Alexandra 
var ung så råden är fortfarande plågsamt 
aktuella. 

Hennes mamma hade följande att 
säga: Gift dig, skaffa barn och håll käf-
ten. Det var hennes råd och oro för dot-
tern, som hon tyckte gjorde alldeles för 
mycket väsen av sig. Det var det många 
av åhörarna som kunde identifiera sig 
med. Men att hitta någon att gifta sig 

med är inte lika enkelt om man är väl-
utbildad, självständig och vet vad du vill 
med ditt liv, särskilt inte om du kom-
mer från en kultur, liksom Alexandra, 
där kvinnans främsta uppgift är att vara 
hustru och mamma. Men ändå!

– Jag flyger – jag har fått vingar här i 
Sverige – som kvinna! Förut kunde jag 
inte göra något om det inte fanns en 
man närvarande, även om han var så 
ung som femton år, utbrister en kvinna 
i publiken. 

Alexandra skickar med några fler råd på 
vägen:

– Uppmuntra varandra, det kan ald-
rig bli för mycket av goda ord. Om du 
får beröm eller uppskattning för något 
säg ”tack så mycket” och ”kan du ut-
veckla det?” Tänk på det som förenar oss 
och var solidariska med varandra. 

Annika Damirjian

Alexandra pascalidou var i södertälje för att tala om 
”Att vara kvinna i sverige idag”

alexandras väg till sverige
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biskopspanelen under nordiskt forum i 
malmö 12–15 juni var en djärv satsning 
av förberedelsegruppen. Biskopar från 
fyra av de fem nordiska länderna strå-
lade samman i en fullsatt sal och med 
höga förväntningar riktade mot sig. 
Moderator Lisbeth Gustafsson från stu-
dieförbundet Bilda höll i frågorna som 
handlade om Kvinnor och kyrkor i Nor-
den: visioner för framtiden – erfarenheter 
från historien. De fyra respektingivande 
kyrkoledare som intog podiet var: Irja 
Askola från Helsingfors stift i Finland, 
Solveig Fiske från Hamar stift i Norge, 
Tuulikki Koivunen Bylund från Härnö-
sands stift i Sverige och Tine Lindhardt 
från Fyns stift i Danmark. (Tyvärr fick 
den isländska biskopen lämna återbud i 
sista stund.)

De närvarande nordiska kvinnliga bi-
skoparnas historia är inte lång: ”äldst” är 
Tuulikki Koivunen Bylund, som vigdes 
2006. Därför kom mycket av samtalet 
att handla om vad som är relevant idag. 
En naturlig utgångspunkt var förstås hur 
det är att vara kvinna och biskop. Svaren 
på den frågan blev mycket mångfacette-
rade, så mycket att det var svårt att förstå 
om frågan egentligen betydde något. 

Förvånande nog hördes inte många 
beklaganden över att biskoparna skulle 
ha blivit utsatta för någon typ av diskri-
minering. Antingen berodde det på att 
de i sig själva är starka personligheter el-
ler också har kvinnliga präster nu blivit 
så vanliga att man inte längre betraktar 
kön som något särskilt betydelsefullt. 
Kanske är det lättare att glömma oför-
rätter när man klättrat i karriären? Eller  
kan det vara så att det som kostar på inte 
nämns i fora som detta?

Förmodligen har alla fyra biskoparna 
erfarenheter av härskartekniker av olika 

slag, men biskop Tuulikki var faktiskt 
den enda som öppet berättade om detta 
(och med en suck bekände sin längtan 
efter pensionering) Hon var också den 
som tydligast markerade att hon kom-
mit in i kyrkan med ett underifrånper-
spektiv, som finsk invandrare i Sverige 
(för att Finland på den tiden inte vigde 
kvinnopräster) och som kvinna.

att vara kvinnlig biskop är fortfarande 
något uppseendeväckande i de flesta 
nordiska länderna. Men Danmark skil-
jer ut sig. Biskop Tine från Odense be-
tonade att den danska folkkyrkan har 
haft kvinnliga präster sedan 1948 och 
att danskarna är vana vid kvinnlig ledare 
i kyrkan. Folkekirken är på något sätt 
självklar i Danmark. Därför tycker hon 
inte att hon blir särskilt uppmärksam-
mad för att hon är kvinna och biskop. 
Viktigare för henne idag är att försöka 
göra själva det kristna budskapet tydli-
gare.

I Finland däremot har Irja Askola fått 
stor uppmärksamhet, kanske mycket för 
sin öppenhet för dialog – hon kallar det 
själv för gästfrihetens strategi – och ar-
bete för utsatta grupper.  Dialogerna förs 
ofta hemma hos henne själv i biskops-
gården. Som liberal i den ganska kon-
servativ kyrklighet går hon t.ex. i täten 
för välsignelse av homosexuella par och 
tar tydlig ställning i andra kontroversi-
ella frågor. Hon ses ofta i media och har 
också rent geografiskt en central position 
som biskop ”piispa” i Helsingfors.

som mångårig ordförande i Norsk kvin-
nelig teologforening har biskop Solveig 
lång erfarenhet av genusfrågor. Vid ett 
särskilt seminarium under lördagen de-
lade hon med sig av sina erfarenheter 
om hur mobbning och sexuella över-

grepp hanteras i den norska kyrkan (hon 
är styrelseordförande i Kirkens ressurs-
senter mot vold og seksuelle overgrep).  
Mycket av sin tid lägger hon ned på att 
handleda unga kvinnliga präster, som 
riskerar att inte bli tagna på allvar och 
behöver extra stöd i sin yrkesroll. Med 
sin självklara pondus verkar hon ha ett 
fast grepp om sitt stift.

Utifrån de här delade olika erfarenhe-
terna var det ganska svårt att som åhö-
rare upptäcka några starka gemensamma 
visioner hos biskoparna. Självklart är att 
de alla önskade fler kvinnliga kyrkoleda-
re och att frågor som handlar om mänsk-
liga rättigheter, framför allt kvinnors, 
och övergrepp i kyrkliga sammanhang, 
upplevdes som väsentliga. Det kristna 
budskapet var inte det som nämndes 
först och det kanske var så självklart att 
det inte heller behövde reflekteras kring 
i panelsamtalet. Det hade dock varit  
intressant om det hade diskuterats, efter-
som arrangemanget var öppet för alla 
besökare på Nordiskt Forum och för att 
sekulariseringen i Norden är så omfat-
tande att många kanske varit intressera-
de av hur man kan fungera som kvinnlig 
ledare i ett sammanhang som för många 
ter sig konservativt och ojämlikt.

En fråga, som jag själv tyckte var intres-
sant men som det inte gavs någon tid att 
besvara på djupet, handlar om moder-
lighet. De här kvinnliga biskoparna har 
ju övertagit ett ämbete med manlig/
faderlig ”habitus” (dvs. livsstil, klädsel, 
sätt att uppträda). Alla var klädda i den 
manliga biskopsklädseln lila prästskjorta 
(utom Tine) och med ett stort guldkors 
i kedja runt halsen. Hur förhåller de sig 
till en ledarstil som innebär en tusenårigt 
traderad fadersroll? Har de funderat på 
om det skulle kunna gå att utveckla en 
kvinnlig biskopsstil, en stil som också 
inbegriper moderlighet? Moderlighet är 
ju en egenskap som i århundraden fått 
stå tillbaka i den lutherska kyrkligheten.  
Hur kan man handskas frågan om genus 
och biskopsstil och vad skulle i så fall 
moderlighet innebära?

Jag tror att alla som var med, både i 
panelen och i publiken, fick mersmak av 
biskopssamtalet. Erfarenheter från den 
här typen av pionjärer på ledarnivå är 
alltid högintressanta att ta del av. För-
hoppningsvis kommer det att bli tillfälle 
till en fortsättning.

elseBritt löfdahl

lisbeth Gustafsson, irja Askola, tuulikki Koivunen Bylund, solveig Fiske 
och tine lindhardt.

nordens kvinnliga biskopar
Foto: sirpam

aija vuorinen
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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 2014–2015
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  
Ekumeniska 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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janUaRI

24
Att vara kvinna i 
Södertälje idag
Jenny madestam, 
universitetslektor 
på statsvetenskap
liga institutionen 
och södertäljebo, 
föreläser och 
samtalar klockan 
10.00 – 12.00, studieförbundet Bildas 
lokaler i södertälje. Arrangör: södertälje 
ekumeniska kvinnoråd och Bilda

FEbRUaRI
4
Psalmer i 2000-talet – 
med genusperspektiv
christina lövestam, 
präst och psalm
författare och Karin 
Karlsson, musiker och 
expert på psalmer 
i 2000talet tar oss 
med på en vandring 
genom nya psalmer. reflektioner kring 
psalmskrivande: språk och aktualitet. vi 
sjunger också tillsammans. västerortskyr
kan i vällingby klockan 18.00. Arrangör: 
ekumeniska kvinnorådet i stockholm och 
sveriges ekumeniska Kvinnoråd.

maRs
5
Rätten till min kropp
un Women sverige arrangerar tillsam
mans med åttondemarsnätverket ett 
evenemang i samband med internatio
nella kvinnodagen. åttondemarsnätver
ket består av ett nittiotal organisationer 
som tillsammans arbetar för att upp
märksamma kvinnors och flickors mänsk
liga rättigheter på olika sätt (sveriges 
ekumeniska Kvinnoråd ingår i nätverket). 
Fryshuset i stockholm, mårtensdalsgatan 
28, klockan 10.00  17.00. eventet är 
öppet för alla. välkommen! För mer infor
mation, kontakta louise lagesson från 
un Women nationell kommitté sverige 
på louise.lagesson@unwomen.se

6
Världsböndagen
Firas samtidigt över hela världen och på 
cirka 400 platser i sverige. tema är ”Jesus 
sade: Förstår ni vad jag gjort med er?” 
och är skrivet av kvinnor på Bahamas i 
västindien. materialet kan beställas från 
expeditionen eller laddas ned från hem
sidan: www.sekvbd.se 

8 
Internationella kvinnodagen

22
Psalmer i 2000-talet – med genusperspektiv
christina lövestam, präst och psalmför
fattare och Karin Karlsson, musiker och 
expert på psalmer i 2000talet tar oss 
med på en vandring genom nya psal
mer. reflektioner kring psalmskrivande: 
språk och aktualitet. vi sjunger också 
tillsammans. programmet blir i anslut
ning till högmässa med kyrklunch i norra 
nöbbelövs församling i lund. Arrangör: 
lunds ekumeniska kvinnoråd, sveriges 
ekumeniska Kvinnoråd och nörra nöb
belövs församling.

apRIl
17–19
Årsmöte i Göteborg
sveriges ekumeniska Kvinnoråd årsmötet 
som arrangeras tillsammans med Forum 
för prästvigda kvinnor och Kristen & 
Kvinna. en separat folder med ytterligare 
information och detaljprogram kommer 
att skickas ut i god tid före årsmötet. se 
också seK:s hemsida: www.sekvbd.se

Foto: sthlm
s u

niversitet
Foto: Kristin lidell
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Frida alakorpi
1. Jag är 23 år, kommer från Bräcke i 
Jämtland, men bor i Trondheim nu.
2. För att jag fått tips utav en kär präst i 
Östersund som medverkat på konferen-
sen tidigare och som tyckte att jag skulle 
passa bra som steward. Jag tänkte att det 
skulle vara lärorikt och en bra upple-
velse.
3. Förutom svettiga och angenäma dagar 
utav att konka på en filmutrustning till 
ett dokumentärfilm-team så var ett ma-
giskt tillfälle när de flesta kvinnorna var 
samlade i konferensrummet och vi till-
sammans sjöng ”sisters carry on”! 
4. Ja! För att vara en del i att uppmunt-
ra kvinnor runt om i Europa till att ta 
samma plats som män (observera att alla 
länder har inte kommit lika långt jäm-
ställdhetsmässigt som Sverige) och att 
samarbeta och inspireras på en nivå som 
korsar landsgränser och olika samfund. 
5. Oj, jag har inte alls kollen på vad som 
diskuteras osv. men det jag tänker på är 
självklart kvinnans rätt att låta sina åsik-
ter höras, sitt engagemang/jobb belönas 
både i kyrkan, församlingen och i sam-
hället generellt. 

alice Damirjian
1. Jag är 18 år, från Stockholm. Jag plug-
gar just nu sista året på min gymnasie-
skola där jag läser estetisk media. Mitt 
största intresse är konst och digitalt ska-
pande. Jag tycker även mycket om kyr-
kan och är aktiv i kyrkans verksamhet. 
2. Jag fick höra talas om att konferensen 
sökte stewards och kände direkt att det 
var något jag absolut ville göra. Jag äls-
kar att prata om religion och tro så jag 
tyckte att en konferens med kvinnor 
från olika länder och olika kyrkor ver-
kade jätte intressant. Jag tycker också att 
kvinnofrågor är viktigt och ville se hur 
en organisation som EFECW fungerar. 

3. Mitt starkaste minne är den stjärn-
himmel som gick att beskåda uppe 
bland bergen på ön. Vi hade ätit middag 
väldigt länge långt uppe på ön och när 
det var dags att åka hem var det redan 
mycket mörkt. På vägen till bilarna var 
det en av damerna från Grekland som 
pekade på natthimlen och sa åt oss att 
titta upp. Det vi såg var helt magiskt! Jag 
har aldrig i mitt liv sett en så stjärnfylld 
himmel. 
4. Ett självklart JA på den frågan! Så 
länge kvinnor underskattas och inte till-
låts ta plats i kyrkan är kvinnoorganisa-
tioner som EFECW nödvändiga. 
5. Jag är inte så djupt insatt i den frågan 
men jag skulle nog hävda att kvinnans 
position måste höjas, jag tycker inte vi 
kan tala om en jämställd kyrka förrän 
kvinnor får tillgång till alla predikstolar.

1. Vem är du?
2. Varför åkte du som stewards till tinos i somras?
3.  Vad är ditt starkaste minne från konferensen?
4.  Behövs en ekumenisk europeisk kvinnoorganisation som eFeCW?
5.  Vilken är den viktigaste frågan för kvinnorna i europas kyrkor just nu tycker du?

sofia strinnholm
1. Jag är 27 år,  teologi student, präst-
kandidat för Härnösands stift och För-
bundsstyrelseledamot i Svenska Kyrkans 
Unga.
2. Jag tipsades av en präst och skickade 
in en ansökan. Jag visste inte riktigt vad 
det skulle innebära, men var nyfiken och 
jag är intresserad av internationella rela-
tioner kyrkor emellan.
3. Den fina gemenskapen som uppstod 
mellan oss stewards men också till dele-
gaterna och styrelsemedlemmarna.
4. Jag tror det är en viktig mötesplats för 
att stärka och inspirera kvinnor till att ta 
plats inom sina församlingar och kyrkor.
5. Svår fråga!  Att alla människor obe-
roende av kön ska få ta en självklar 
plats inom sina församlingar. Jag tycker 
även att kampanjen ”Thursdays in black” 
mot våldtäkter och våld är väldigt viktig.

stEWaRDaRna Else-Britt Löfdahl som rapporterat från EFECW:s generalkonferens på Tinos 
(se sidan 6–7) skriver: ”Lovordas ska också ’stewardarna’, de nitton unga tjejer, varav flera 
från Sverige och Finland, som inte bara tjänstvilligt utan också med imponerande kompetens 
skötte kringarbetet, allt från utdelande av hörlurar till författande och redigering av konfe-
renstidningen ’In Insula Tinos’. Framtida ekumener, hoppas vi!” Här ställs fem frågor till de 
tre stewards som kom från Sverige.

ovan: Alice Damirjian och Frida Alakorpi.
th: sofia strinnholm
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ProGram
9–10 april tiberias
10–12 april sebastya 
12–19 april Betlehem och Jerusalem  
med omnejd

kostnaD
Flygresa som var och en bokar själv till tel Aviv. 
vi har räknat med att alla åker med norwei
gan så att samtliga kommer med samma flyg 
och kan åka gemensamt med bokad buss till 
tiberias. Kostnad för flygbiljett ca 2000 kr (tidig 
bokning ger billigare pris). 

Kostnad för logi i dubbelrum inkl. frukost ca 
3000 kr. Kostnad för måltider, enkla matsäcks
luncher och lokala bussar i BetlehemJerusalem 
ca 3000 kr. vi tar ut en avgift på 2000 kr för 
gemensamma busstransporter. mer detaljerad 
information kommer senare.

9–19 
aPril

måla akVarell i Galileen, Jerusalem  
och Betlehem våren 2015
vi målar bland annat tillsammans med elever vid Dar al Kalima university 
college of Arts and culture. vi bor enkelt i trevliga gästhem. vi besöker 
bibliska och historiska platser, träffar lokala konstnärer och målar i naturen 
samt i någon by.

Deltagare i en målarresa samlas runt 
dagens konstverk för att glädjas över allas 
unika bilder.

anmäl DiG  
senast

31 DeCemBer

kontakt oCh anmälan
reseledare är inger Jonasson och Kerstin Fors
berg. vi räknar med ca 14 platser.
sista dagen för intresseanmälan: 31 december
hör av dig till:
Inger Jonasson, i.jonasson46@gmail.com  
tel: 072021 76 20
Kerstin Forsberg kerstin@learningbeyond.se  
tel: 0760251355

elever vid Dar al Kalima university of Arts and culture i Betlehem 
och svenska deltagare målar vid s:t Georgeklostret.


