Verksamhetsberättelse för året 2016

Kristen och kvinna är en förening för kvinnor i Sverige som tillsammans vill förstå och
förverkliga vad som menas med att vara kristen och kvinna i vår värld.
Vi vill arbeta för jämställdhet, rättvisa och för kvinnors ställning i samhället.
Vår uppgift är att arbeta mot våld och förtryck i alla former; lokalt och globalt. Det innefattar
våld som riktas mot människor pga ras, kön, sexuell orientering eller religion.
Vi strävar framför allt att stödja de mest utsatta, som ofta är kvinnor och barn.
Vi kan se tillbaka på året som gått och känna stor tacksamhet.
Det är uppmuntrande att det finns många medarbetare som vill offra av sin egen
bekvämlighet för att hjälpa och utveckla andra.
Vi är tacksamma för alla insatser i styrelser, i lokalföreningar och genom våra arbetsgrupper
som verkat för att bedriva ett arbete i Thailand, Litauen, Kongo och mamma-barn
lägergruppen. Hela vår verksamhet bygger på att Du vill vara med.
Kristen och kvinnas årsmöte hölls lördagen den 16 april i S:t Peters kyrka, Stockholm
Inbjuden huvudtalare var Soheila Fors som driver Thehuset i Karlskoga och har inspirerat till
fler sådana mötesplatser för invandrarkvinnor i hela landet.
På årsmötet presenterades de olika arbetsgruppernas områden av Birgitta Thörn, Walla
Carlsson och Ewa och Ingvar Skeppstedt
Årsmötesförhandlingar ägde rum och följande styrelse valdes:
Ordföranden:

May Åkerström, Norra Sorunda
Walla Carlsson, Karlskrona
Styrelsemedlemmar:

Ewa Skeppstedt, Älvdalen
Annika Ahlefelt, Stockholm
Birgitta Thörn, Hisings Backa
Maria Dahlborg-Bergkvist,Tranås
Elisabeth Englund,Gränna
Maria Kraemer Lidén, Rönninge
Suppleanter:

Lillemor Hårdstedt, Åmål
Raija Sjöström, Järfälla
Ivani Ahlberg, Solna
Annette Rådbo, Mariestad

Kassör:

Marie Löfgren
Revisorer:

Annika Ahlberg Andersson, Alingsås
Elsie Britt Karlsson, Jönköping
Suppleaner
Tobias Moberg
Christina Högström
Styrelsen har genomfört fem protokollförda styrelsemöten i Stockholm respektive Älvdalen

samt årsmötet.
AU har sammanträtt före varje styrelsemöte, antingen per telefon eller genom personliga
möten.
Medlemstidningen har utkommit fyra gånger under det gångna året och har glatt många

läsare! Upplagan har varit ca 1200 adresserade till medlemmar och andra intresserade.
Tidningen har innehållit reportage från både när och fjärran. En grupp har utsetts att ansvara
för media. Ansvarig utgivare är ordföranden i Kristen och kvinna.
Vi har arbetet med att göra vårt arbete synligt genom Face-Book och vår hemsida
www.kristenochkvinna.se
Lokalföreningarna är spridda över landet drygt tio till antalet. Dock finns andra grupper som

stöder vårt arbete; kvinnoföreningar och seniorföreningar i olika kyrkor. Besök i
lokalföreningarna; cirka 20 under året.
Medlemmar: ca 600 betalande men långt fler som deltar i arbetet på olika sätt.
Kansliet är beläget i Alvik, ett hyrt rum i Equmeniakyrkans lokaler. Generalsekreteraren har

inte varit i tjänst av personliga skäl. Arbetet har hållits igång med hjälp av frivilliga krafter.
Ordförande och kassör har fått ta hand om en del extra arbete.

Utbildning
Helig-Quadosh-Moqaddas. Interreligiöst kvinnoseminarium om helighet på Sigtunastiftelsen

Styrelseledamot Birgitta Thörn deltog. Det var två dagar med ett innehållsrikt och
omväxlande program där kvinnor från kristendom, judendom och islam föreläste och delade
med sig av sina erfarenheter.
Hållbart ledarskap. Tillsammans med SEK, Bilda och Equmeniakyrkan arrangerades en

ledarskapssatsning för kvinnor i Göteborg. Lokalavdelningen Göteborgs Ekumeniska kvinnor
var en av arrangörerna. Tre olika seminarier hölls:
•
•
•

Kvinnors ledarskap i kyrkan. 22 oktober. Teologen Jenny Bergh föreläste.

Styrelsemedlem Marie Löfgren deltog.
Kristen tro och Feminism. 12 november, Stockholm. Chefredaktören för Dagens
Seglora, Görel Byström Janarv föreläste. Styrelsemedlem Birgitta Thörn deltog.
Våga ta plats kvinna. 21 november, Göteborg. Föreläsare fd riksdagsledamot Anneli
Enochson, KD. Styrelseledamot Marie Löfgren deltog.

Delaktig-Stark-Synlig. Interreligiöst mentorsskapsprogram för kvinnor med bakgrund i olika

trossamfund, genomfördes under hösten av SST, Nämnden för statens stöd till trossamfund,
i samarbete med SIR, Sveriges Interreligiösa råd. Syftet var att öka kunskaperna om andra

religioner och stärka nätverken mellan olika organisationer. Kursen var uppdelad på tre
tillfällen, två helger och en heldag. Styrelsemedlem Birgitta Thörn deltog i utbildningen

Arbetsgrupper
Mamma-barn läger: Två läger genomfördes, på Framnäs utanför Gränna och på

Västkustgården, med drygt 20 mammor och deras barn
Lägren betyder så oerhört mycket för dessa mammor. ”Att få sätta sig till dukat bord.” En
mamma tackade med tårarna rinnande ”Detta är den enda semester jag har på året. Det är
ett andningshål som gör att jag orkar överhuvudtaget”
Vi är tacksamma för alla ledare och lägerchefer som gjort ett fantastiskt arbete i år också!

Kongo: Många kartonger med babypaket och förbandslinne har gått iväg, flera

lokalföreningar är mycket engagerade med att förfärdiga babypaket och riva förbandslinne.
Vi vet att förbandslinnet som vi sänder är det bästa de kan få i sjukvården. Varje gång någon
grupp i landet sänder in en lista på vad som sänds ut gläds vi och tackar Gud för alla som vill
arbeta för att få till stånd detta.
10 000 kr har skickats till Equmeniakyrkans projekt ”Hälsa för alla - Kongo” och 40 000 kr till
fraktkostnader.
Under året har vi fått kontakt med Julia Lindgren, utsänd missionär i Kongo för
Equmeniakyrkan.

Thailand: I Thailand finns Kristen och kvinna genom en gränsöverskridande gemenskap med

Karenbaptistförbundet, TKBC, främst genom stöd till det elevhems-och stipendieprogram
som pågått sedan 80-talet. Därigenom får mer än 200 barn tillgång till ett bra boende och
möjlighet till utbildning. Barnen skulle annars ha liten eller ingen möjlighet till utbildning
Kontakter finns också med Karenbaptistförbundets Kvinnoorganisation, TKBWU.
Under det gångna året har vi haft sex telefonmöten.
Uppdraget känns angeläget eftersom vi är medvetna om den situation i vilken barnen från
bergsfolken befinner sig. Fattigdom, droger och okunskap är vardag för många familjer.
Genom vårt elevhems- och stipendieprogram får vi vara med och bryta gamla destruktiva
livsförhållanden och ge hopp om en bättre framtid till många barn.
Eftersom projektet pågått sedan 80-talet får vi idag skörda en del av det goda vi fått vara
med och så. Fler och fler av barnen är läskunniga, en del har tom genomfört
universitetsutbildningar. Det finns ny medvetenhet om rättigheter och värde.
Thailandgruppen vill vara med i detta och vi har informerat om hur viktigt arbetet är genom
fadderbrev, artiklar i Kristen och Kvinnans tidning och genom olika församlingsbesök.
Under det gånga året kunde Ewa och Ingvar Skeppstedt och Erika Wessbo besöka Thailand
och våra elevhem som vi stöder. Besöken är en viktig del av arbetet eftersom vi då kan ha
en direkt kontakt med elevhemmen, studenter, elevhemsföräldrar och andra ansvariga för att
detta program kan fortsätta i norra Thailand.

Programmet omfattar 207 elever från Chiang Mai, Mae Sariang, Sop Moei och Sible .
Vi är tvungna att minska stödet med 5 procent pga. minskade gåvor från givarna för
fadderbarnsprogrammet. Detta görs successivt i samförstånd med våra kontakter i Thailand.
Boken I Kallelsens Grepp: Red Göran Janzon och Berit Åqvist.

Kristen och kvinna har varit med och distribuerat en del böcker och mottagit 40 000 kr till vårt
arbete i Thailand. Dessutom har vi sålt en del böcker själva.

Litauen: 2016 har varit ett händelserikt år för verksamheten i Litauen.
Panevezys: Under året har vi fått hälsa 12 nya medlemmar i församlingen.

Köket har fått köksskåp och färdigställts för verksamheten.
Ca 300 hushåll har fått hjälp med mat och andra förnödenheter.
Ca 70 barn och unga finns inskrivna i vårt efter-skolans-slutverksamhet.
Familjeläger har hållits med ca 70 personer, mammor och barn, pappor och barn och från
församlingen. Lena Carlsson och Anna Lindhaven från Karlskrona gjorde ett fantastiskt
arbete före, under och efter lägret.
Noomi Hedström, Brömsebro och Maria Dahlborg Bergkvist hjälpte till att sätta upp vävstolar
på kvinnofängelset och i församlingen.
Pagalbos Centras i Birzai, Papilys och Paceriaukste: På dessa tre platser har arbetet förflutet

som vanligt med mycken aktivitet. Det har varit ca 30-35 barn inskrivna på varje ställe i efterskolans-slutverksamhet.
Pagalbos Centras firade 15 års-jubileum i april med inbjudna gäster från Sverige och
Tyskland. Stor tacksamhet rådde.
Läger hölls med många barn och unga. Maria Dahlborg Bergkvist var med och ansvarade för
bland annat örngottssömnad. osv.
Julklappar:2016 = 7 917 julklappar som delades ut på olika ställen i Litauen. Tack alla flitiga

fingrar och alla som har slagit in julpaket i Sverige och sänt dem till mig för vidare
handläggning.
Slutord:Kristen och kvinna har genomfört ett antal värdefulla aktiviteter genom
arbetsgrupperna och i den dagliga verksamheten under 2016. Vi har troget förvaltat arvet
från tidigare kvinnoorganisationer, men också värnat om att leva i nuet och svara mot
behoven för aktiva kvinnor som kan rekryteras till organisationen om de upplever den
relevant
De pengar som vi fått från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och från
Equmeniakyrkan är ett välkommet bidrag. Utan de pengarna skulle vi inte kunna genomföra
allt det goda arbetet.
Under året har Kristen och kvinna vi blivit välkomnade som medlemmar i
WFMUCW (World Federation of Methodist and uniting Church Women) samt EBWU (
European Baptist Women´s Union) och BWA Womens Department.
Två organisationer för hela världens kvinnor
Vi har många utmaningar kvar att verka för i framtiden.
Att växa i tro och hjälpa varandra är en del av vår målsättning, liksom att arbeta i andan av
att vi alla hör samman i Guds skapelse för att skapa fred och rättvisa. Med Guds hjälp ska vi
gå vidare i tålamod och stor glädje, tacksamma för att vi får verka genom Kristen och kvinna!

