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Fem tips till konferensarrangörer:
1. Förlägg konferensen så långt bort 

och otillgängligt att alla deltagare 
och medverkande måste vara med 
hela tiden.

2. Välj en vacker plats. 
3. Ordna god mat och bra logi.
4. Erbjud ett omväxlande program där 

intressanta föreläsningar varvas med 
samlingar i mindre grupper.

5. Lämna utrymme i programmet för 
personliga möten. 

Eller fråga medlemmarna i NEKK, 
Nordisk ekumenisk kvinnokommitté, 
för de måste ha haft en liknande agenda 
i bakhuvudet när de jobbade fram den 
kvinnokonferens som hölls på Island 
10–13 augusti. Konferensen hade rub-
riken ”Visdom, Växt, Vandring” och 
samlade 44 deltagare från alla nordiska 
länder utom Danmark (som tyvärr inte 
deltar i den ekumeniska kvinnogemen-
skapen längre).

Visdom låg utan tvivel bakom beslutet 
att hålla konferensen i Hólar, en liten 
ort på norra Island med mindre än 100 
fasta invånare men berömt för sin vackra 
natur och intressanta historia. Bussresan 
mellan Reykjavik och Hólar tog fem 
timmar och kändes kanske lite onödigt 
lång, men välkomnandet i Hólar strax 
före midnatt var desto varmare och led-
des av biskopen själv, Solveig Lára Gud-
mundsdóttir. 

Växten skedde inom var och en genom 
de olika samlingarna i större eller mindre 
grupper, men kanske främst mellan del-
tagarna vid oplanerade samtal vid mat-
borden (maten var fantastisk!) och mel-
lan programinslagen. Konferensspråket 
var ”skandinaviska” och det är märkligt 
att det går så bra att förstå varandra över 
språkgränserna!

Hólar ligger i en dalgång med höga berg 
på båda sidor och erbjuder en mängd 

vandringsleder av olika längd och svå-
righetsgrad – även gamla pilgrimsleder 
som människor följt för att komma till 
denna heliga plats under århundraden. 
Varje eftermiddag erbjöds en guidad 
meditationsvandring som ett workshop-
alternativ då vi fick njuta av tystnaden, 
den rena luften och ljuset (vi var bara 
några km söder om polcirkeln).

Första konferensdagen var Islands dag. 
Den inleddes i lilla kyrkan av bisko-
pen som höll en kort morgonbön och 
presenterade kyrkan och dess historia. 
Hólar har varit biskopssäte i 1000 år, 
och den nuvarande domkyrkan – den 
femte i ordningen på samma plats – är 
Islands äldsta. En tavla med namnen på 
alla biskoparna sedan 1000-talet hänger 
i kyrkans vestibul, och i den fristående 
klockstapeln (av betydligt yngre datum) 
finns numera Jón Arasons kvarlevor, 
Islands siste katolske biskop, som hals-
höggs 1550 sedan han och hans söner 
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Konferens på Island med visdom, 
växt, vandring – och värme

Konferensdeltagarna i Hólar, Island biskopdöme sedan 1000 år, några kilometer söder om  polcirkeln.
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med våld försökt förhindra införandet 
av den lutherska läran.

Den största byggnaden i Hólar är nu-
mera lantbrukshögskola med utbild-
ning i fiskodling, hästskötsel och turism. 
Där föreläste Sólveig Anna Bóasdóttir, 
professor i teologisk etik vid Islands 
universitet, över ämnet ”Makt och van-
makt i kvinnors liv”. Hon presenterade 
en mycket intressant teologisk och etisk 
reflektion över makt och vanmakt, våld, 
lidande och det onda. 

Gud är kärlek och orsakar inte li-
dande som ett straff för att människor 
syndat, sade hon. I stället för att anklaga 
Gud eller sig själv för lidandet, bör vre-
den och ansvaret riktas mot förövaren. 
Lidandet kan ha mening, men då hand-
lar det om frivilligt lidande, t ex Jesu li-
dande på korset. Allt våld i nära relatio-
ner är däremot påtvingat, inte frivilligt, 
och kan inte rättfärdigas. Guds makt är 
barmhärtighet, ”compassion”, en andlig 
makt som, enligt feministteologen Wen-
dy Farley, ”antänder själens fägring efter 
att våld och lidande släckt den”.

Efter föreläsningen gavs tillfälle till 
fördjupning i ämnet dels i tre mindre 
grupper, dels vid ett av eftermiddagens 
workshops-pass. Andra eftermiddags-

alternativ var, förutom vandring, en 
musikmeditation i kyrkan eller ett krea-
tivt pass kring en berättelse av Selma 
Lagerlöf, med Kirsten Grönlien Zetter-
qvist som resursperson och inspiratör. 
Kvällens isländska kulturafton inleddes 
med en aftonbön i kyrkan där vi bl a 
fick sjunga ”Blott en dag” på isländska. 
Sedan presenterade sopranen Helga Rós 
Indridadóttir sånger ur den isländska 
sångskatten, varefter biskopen bjöd på 
mingel i biskopsgården.

Fredagsmorgonen startade med mor-
gonbön ledd av den norska biskopen 
Solveig Fiske. Vi bad bland annat en bön 
i fyra väderstreck, något som upplevdes 
speciellt starkt av oss som deltagit i Kir-
stens workshop dagen innan, där solen 
spelade en viktig roll. Fredagsföreläs-
ningarna hölls på engelska av finländska 
föreläsare. Teologen och medeltidsexper-
ten Päivi Salmesvuori presenterade en 
antologi om praktisk och relationell teo-
logi bland finska kvinnor från 1800-talet 
och framåt, från karelska gråterskor och 
”trancepredikanter” (kvinnor som predi-
kar eller profeterar i trance) till missionä-
rer och ängladyrkare. Anna Hyvärinen, 
statsvetare vid Finlands Ekumeniska råd, 
talade över ämnet ”Religionsfrihet som 
en mänsklig rättighet”. 74 % av världens 

befolkning lever i länder med höga el-
ler mycket höga restriktioner ifråga om 
religionsfrihet, berättade hon. Religions-
dialog är viktigt, men också att ”reagera, 
agera och be”.

Efter ytterligare ett workshops-pass 
samlades vi i kyrkan för en finskledd 
ortodox aftonbön. En trerättersmåltid 
inledde festkvällen, där deltagare bidrog 
med sånger, danser och dikter med mera 
från de olika länderna.

Lördagens – för många även konferen-
sens – höjdpunkt var avslutningsguds-
tjänsten med temat ”Vägen vidare” med 
Helén Friberg, regional kyrkoledare 
(”biskop”) inom Equmeniakyrkan och 
Petra Jonsson som ansvariga. Petras pre-
dikan utifrån Lukasevangeliet kapitel 13 
fick oss alla att uppleva den krokryggiga 
kvinnans förvandlande och befriande 
möte med Jesus i våra egna kroppar. 
Innan vi vandrade vidare och skildes åt 
fick vi också smörja varandras fötter eller 
händer till tonerna av luffarvisan ”Vila 
dina trötta fötter”. Starkt!

Och resan från Hólar kändes inte alls så 
lång som ditresan – nu var ju bussen 
fylld av systrar vi kände!

Ragni Lantz

Tre nordiska kyrkoledare: (fr v) Helén Friberg, Sverige, 
Solveig Lára Gudmundsdóttir, Island, och Solveig Fiske, 
Norge. 

Linda Jordas, Norge, (t v) och Ingela von Melen, Sverige, deltog för 
första gången i NEKK sammanhang:
Linda: Jag gillade allt! Jag hade nog förväntat mig mer strikt akademiska 
föreläsningar och blev positivt överraskad av den varma gemenskapen.
Ingela: Inspirerande på så många plan: alla möten med människor, 
välkomnandet, den mäktiga tystnaden ute, Kirstens saga, sista dagens 
gudstjänst – allt!
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