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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. 


