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Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv



SEK:s arbete är indelat i arbetsområden som fått  
kvinnonamn, där fokus för arbetet på ett tydligt sätt 
signaleras genom namnet:

Priscilla – ledarskap och jämställdhet
Fokus ligger på ledarutveckling, jämställdhet och kom-
petensutveckling. SEK samarbetar med Sveriges Kristna 
Råd när det gäller jämställdhet i kyrkan, och med Sveri-
ges Kvinnolobby när det gäller jämställdhet i samhället. 

Priscilla (Apg 18:1–3, 18–26) arbetade på samma villkor 
som sin man, både som sadelmakare och ledare för den 
unga kristna kyrkan.

Maria – bön, andakt och gudstjänstförnyelse
Fokus ligger på den andliga och teologiska dimensionen 
inom SEK. SEK vill erbjuda mötesplatser för bön och and-
lig fördjupning, t ex i samband med årsmötet, workshops 
och seminarier. 

Det finns många Maria i Bibeln, men här syftas det på 
Maria, syster till Marta och Lasaros från Betania (Luk 10:38–
42). Hon satt vid Jesus fötter och lyssnade till hans under-
visning.

Hanna – Världsböndagen
Världsböndagen är en världsvid eku-
menisk rörelse av kvinnor som firar en 
gemensam böndag första fredagen 
i mars varje år kring ett gemensamt 
tema. Böndagen firas på hundratals 
platser i Sverige och kollekten som 

samlas in används huvudsakligen till utbildningsstipen-
dier för unga kvinnor i utvecklingsländerna, i samar-
bete med svenska samfund och missionsorganisationer. 
Världsböndagen administreras av den svenska böndags-
kommittén i nära samarbete med den internationella or-
ganisationen World Day of Prayer.

I Lukas 2:36–38 berättas om Hanna, som hade profetisk 
gåva och tjänade Gud i templet ”dag och natt med fasta 
och bön”. 
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Rebella – fred, ickevåld och konfliktlösning 
Rebella är en figur som den svenska konstnärinnan Helga 
Henschen ritade för SEK:s räkning, en symbol för freds- 
och ickevåldsarbetet.

Här ligger fokus på fredsarbete, ickevåld, rättvisa och 
försoning, särskilt kvinnors roll i arbetet genom FN:s reso-
lution 1325. SEK samarbetar bland annat med Operation 
1325, SEAPPI och Kyrkornas globala vecka.
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Lydia – kyrka och samhälle
Fokus ligger på SEK:s engagemang i olika samhälls frågor: 
miljöfrågor, religionsmöte, integration och andra centrala 
samhällsfrågor belysta ur ett kvinnoperspektiv. SEK sam-
arbetar med andra organisationer som fokuserar på lik-
nande frågeställningar.

Lydia (Apg 16:11–15, 40) var företagare och ekonomiskt 
ansvarig för sin familj, hon blev kristen och lät döpa sig 
med hela sitt hushåll. 

Elsa 
Elsa Cedergren, född Bernadotte, var den som 1935 grun-
dade det som idag är SEK. Hon var SEK:s första ordföran-
de och avled 1996. Tidningen har fått namnet Elsa efter 
henne. Elsa utkommer fyra gånger per år och speglar 
kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv.
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tema: Feminist – JAvisst?
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tema: Den längstA resAn är resAn inåt

KyrKA och sAmhälle ur Kvinnors perspeKtiv :: nummer 1/2013

tema: bArn till vArje pris?
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tema: internAtionell utblicK



Bli medlem!
Kontakta Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds expedition eller 
sätt in medlemsavgiften, 100 kr/år, på plusgiro 60 22 22–2. 
I medlemsavgiften ingår medlemstidningen Elsa. Du kan 
också bli medlem genom att anmäla dig på SEK:s hemsida. 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 
Alviks Torg, Bromma
Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 04
E-postadress: sek@ekuc.se
Hemsida: www.sek-vbd.se

SEK finns också på Facebook och har en blogg på hem-
sidan. Välkommen att tycka till om SEK!

Vill du engagera dig i våra frågor? Välkommen att kon-
takta oss!
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Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, är en 
ekumenisk kvinnorörelse som samlar kvinnor 
från kyrkor och samfund i Sverige.  SEK vill:

•	 verka	för	jämställdhet	mellan	kvinnor	och	män	
och för kvinnors delaktighet i ledarskap och 
beslutsfattande i kyrkor och samfund,

•	 bidra	till	opinionsbildning	och	offentlig	debatt	
utifrån ett kristet kvinnoperspektiv,

•	 främja	kvinnors	utbyte	av	idéer	och	erfarenheter,
•	 uppmuntra	kvinnor	att	upptäcka,	utveckla	och	

använda sina inneboende resurser,
•	 erbjuda	mötesplatser	och	gemenskap	över	

samfunds- och religionsgränserna

SEK:s engagemang sker både lokalt, genom lokala 
ekumeniska kvinnoråd och medlemsorganisatio-
ner nationellt och internationellt. SEK samarbetar 
med Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté och är 
medlem i Ecumenical Forum of European Chris-
tian Women och World Day of Prayer.

 


