
Lokalt
Lokala ekumeniska kvinnoråd inbjuder till gemen-
skap i form av t ex kvinnofrukostar, bibelstudier 
och studiebesök. 

Nationellt
Inom SEK finns arbetsgrupper som ansvarar för delar 
av SEK:s verksamhet, t ex. fred och ickevåld, ledar-
skapsutbildning, feministteologi, miljö- och skapelse-
frågor, integration och religionsdialog. Arbetsgrupper-
na driver olika korttidsprojekt. SEK samarbetar också 
med andra organisationer: Sveriges Kristna Råds 
genusarbetsgrupp, Operation 1325, Sveriges Kvinno-
lobby, Svenska Missionsrådet, med flera.

SEK vill:
• Verka för jämställdhet mellan kvinnor och män 

och för kvinnors delaktighet i ledarskap och 
beslutfattande i kyrkor och samfund

• Bidra till opinionsbildning och offentlig debatt 
utifrån ett kristet kvinnoperspektiv

• Främja kvinnors utbyte av idéer och erfarenheter
• Hjälpa kvinnor att upptäcka, utveckla och 

bruka sina gåvor
• Erbjuda mötesplatser och gemenskap över 

samfundsgränserna

SEK:s engagemang sker på både lokal,  
nationell och internationell nivå.

Internationellt
SEK är bland annat medlem i Ecumenical Forum of 
European Christian Women som verkar för att stärka 
kontakten mellan kristna kvinnor i hela Europa, från 
både katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkor. 

Världsböndagen
En global, internationell gemenskap som firas första 
fredagen i mars varje år, med gudstjänster kring ett 
gemensamt tema, på många hundra platser i Sverige 
och i 160 andra länder. Kollekten som samlas in går till 
stipendier för unga kvinnors yrkesutbildning i svenska 
kyrkor och samfunds samarbetsländer. Världsbön-
dagen administreras av den svenska böndagskommit-
tén i nära samarbete med den internationella World 
Day of Prayer.

Medlemstidningen Elsa
SEK:s medlemstidning har fått namnet ELSA efter  
organisationens grundare Elsa Cedergren. Hon bil-
dade Svenska kvinnors samarbetskommitté 1935, det 
som 1958 blev Sveriges Ekume-
niska Kvinnoråd.  ELSA utkommer 
fyra gånger per år och speglar 
kyrka och samhälle ur kvinnors 
perspektiv, deltar i aktuella debat-
ter, presenterar bokrecensioner, 
studiematerial, informerar om och 
bevakar seminarier, konferenser 
med mera.

Läs mer om SEK på hemsidan:
www.skr.org/sek

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd  
är ett forum för kristna kvinnor i Sverige

Bli medlem idag!

Fyll i namn och adress här, riv av talongen, 
frankera och lägg på postlådan!

q		Jag vill bli medlem. (100 kr/år)

q		Jag vill ha mer information om SEK.

Namn:

Adress:

Telefon:

E-post:
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Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv

Vill du bli medlem?
Kontakta Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd eller sätt in medlems-
avgiften på plusgiro 60 22 22 -2.  
Årsavgiften är för närvarande 100 kr 
och inkluderar en prenumeration på 
tidningen ELSA. Glöm inte att ange 
ditt namn och din adress!
Du kan också bli medlem direkt 
genom SEK:s hemsida.

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Besöksadress: Ekumeniska Centret, Starrbäcksgatan 11, Sundbyberg
Postadress: Ekumeniska Centret, 172 99 Sundbyberg
Telefon: 08-453 68 04 E-postadress:  sek@ekuc.se
Hemsida: www.skr.org/sek

Lokala ekumeniska kvinnoråd finns i:

www.skr.org/sekKvinnorna på bilderna är deltagare på Ecumenical Forum of European Christian Women’s generalkonferen-
sen i Schweiz 2006. Grafisk form: Rebecka Sundbom. Tryck: Perssons Offset, Solna, 2007.


