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Tidningen har fått 
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Kristna Kvin
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föregångaren till 
Sveriges Ekume
niska Kvinno råd. Hon var SEK:s första 
ordförande och avled 1996, 103 år 
gammal.
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och samhälle ur kvinno perspektiv. 
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Tack till Annika Damirjian!
Ett stort och innerligt tack till vår avgå-
ende generalsekreterare och redaktör för 
ELSA, Annika Damirjian. Under de se-
naste 10 åren har vi haft glädjen av att ha 
Annika som Sveriges Ekumeniska Kvin-
noråds effektiva, kunniga och inspireran-
de generalsekreterare. Snabbt har saker 
blivit gjorda och nya idéer har blivit verk-
lighet. Vår tidskrift ELSA har fått ett nytt 
ansikte och innehåll som har diskuterat 
angelägna frågor. Många medlemmar 
uttrycker en stor tacksamhet över ELSA 
och väntar nyfiket på varje nytt nummer. 

Under detta decennium har frågorna om 
religion, fred, jämställdhet, kvinnor och 
mäns ansvar i kyrka och samhälle och 
kyrkornas ansvar i samhället utvecklats 
vidare. Annika har säkert tagit sig an dessa 
frågor och SEK har fått vara en aktör på 
olika sätt i dessa frågors utveckling. Tack 
för gott samarbete och öppenhet för alla 
medlemmar. Nu går Annika vidare i nya 
uppgifter, fortfarande inom kyrkan vilket 
vi gläder oss åt. Guds välsignelse, Annika, 
i de nya utmaningarna.

Carin Gardbring

Det relativa människovärdet
ELSA fortsätter att diskutera män
niskovärdet i vår tid. I det här numret 
diskuteras de förskjutningar som gjorts 
i vår tid parallellt med att forskningen 
och vetenskapen gått framåt. Är allt 
tillåtet för att det är möjligt? Behöver 
vi dra en moralisk gräns för vad som 
ska vara tillåtet? Människovärdet re
lativiseras när vi börjar se på varandra 
som tillgångar istället för människor.

Byte av generalsekreterare
Efter tio år byter Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd generalsekreterare och re
daktör för ELSA. Annika Damirjian 
har avtackats och Ewa Lindqvist Hotz 
hälsas varmt välkommen. 

Antalet ledamöter i valberedningen
Rättelse: vid Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråds årsmöte i april valdes 
fyra personer till valberedning. Karin 
Nordin, Margareta Ingelstam, Nora 
Olander (sammankallande) och 

Lisbeth Malmström. Vi ber om ursäkt 
att vi missade en av de valda i förra 
numret av ELSA.

Stockholms stadsmission
Rättelse: i förra numret av ELSA 
intervjuades Marika Markovits som är 
direktor för Stockholms Stadsmission 
och inget annat. Vi ber om ursäkt för 
missförståndet.

Framsidan
I somras dog Ruth Epting vid 97 års 
ålder. Ruth var den första kvinna som 
prästvigdes i den Reformerta kyrkan 
i Schweiz och det var också Ruth som 
1982 grundade det europeiska nätverket 
EFECW, som SEK är en del av. Bilden 
är tagen av Carla Maurer, till vänster, 
som också är från Schweiz och pastor 
inom den Reformerta kyrkan. I nästa 
nummer av ELSA kommer ett mer 
utförligt minnesord över Ruth Epting 
och hennes betydelse för den europeiska 
och ekumeniska kristna kvinnorörelsen.

”Under mina tio år som generalsekreterare på SEK har jag fått vara med om så mycket 
roligt och mött så många fantastiska människor. Här tar jag en selfie tillsammans med 
Corazon Reyes från Filippinerna, ledare för Minsta myntets gemenskap. Jag är djupt 
tacksam för alla dessa år och mina många erfarenheter. Tack till alla!”


