TVÄTTA VARANDRAS FÖTTER
– TJÄNA UTAN ATT UTPLÅNA SIG SJÄLV
Gemensam årskonferens för Forum för prästvigda kvinnor,
Kristen & kvinna och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
17–19 april 2015 i Göteborg

VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENS!
Forum för Prästvigda kvinnor, Kristen & kvinna och Sveriges Ekumeniska
kvinnoråd inbjuder till en gemensam årskonferens. Respektive årsmöte med
årsmötesförhandlingar sker separat men allt övrigt under konferensen; gudstjän
ster, workshops, föredrag, måltider etc, sker gemensamt. Det blir ett tillfälle att
lära känna varandra, umgås och dela erfarenheter med varandra.
Temat för årskonferensen ”Tvätta varandras fötter – tjäna utan att utplåna
sig själv” är inspirerat av Världsböndagens tema för 2015: Jesus sade: ”Förstår
ni vad jag har gjort för er?” Helgen kommer att handla om vad Gud gör med och
för oss, men också om hur vi kan tjäna Gud utan att bränna ut oss själva. Det blir
spännande möten med kvinnor som tjänar på olika sätt och vi får möjlighet att
inhämta ny kunskap och ny inspiration för vårt eget tjänande i tjänst för Gud.
Kom med och låt dig inspireras, uppmuntras och hämta hem redskap för liv och
arbete.
Varmt välkommen till Göteborg!
Styrelserna för
Forum för Prästvigda kvinnor, Kristen & kvinna och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

I samband med årsmötesför
handlingarna kommer vi att få
lyssna till Ulrika Lagerlöf Nilsson
som talar över ämnet Vald till
biskop - vem kan bli det? utifrån
sin avhandling Med lust och
bävan. Vägen till biskopsstolen
inom Svenska kyrkan under
1900-talet (2010).

Cissi Glittvik, studentpastor i Göteborg,
medverkar på årskonferensen i Göteborg.

PROGRAM
FREDAG 17 APRIL
17.00 Drop-in och registrering
18.00 Kvällsmat (föranmälan på anmäl
ningsblanketten)
19.00 Friskvård för insidan
Det vardagliga och det enkla i samma
andetag som det djupa och livsviktiga.
Det handlar om att boka in sig själv,
så man inte suddar ut sig själv. Att bli
medveten om att livet är både aktiv
itet och vila/rekreation. Cissi Glittvik,
arbetar som studentpastor i Göteborg,
med särskilt ansvar för Högskolan för
scen och musik, och driver sitt företag
”Hopp och tro”.
20.30 Mässa, gudstjänst med nattvard,
Maria Ottesten m fl
LÖRDAG 18 APRIL
8.45 Morgonbön med Syster Antonia
från Johannesgården
9.15 Årsmötesförhandlingar
10.45 Kaffepaus
11.00 Årsmötesförhandlingar
12.30 Lunch
14.00–15.30 Workshopstillfälle 1
(Fika mellan passen)
16.00–17.30 Workshopstillfälle 2

Workshops att välja mellan (varje
workshops ges två gånger):
• Soptippen, om tjänande, Ulla-Britta
Palm och Mariana Lundaby berättar
om sitt arbete i Ecuador.
• ”Förstår ni vad jag har gjort för er?”
Lotta Borne, från Vallersvikskyrkan i
Frillesås, berättar genom sång och
musik om hennes personliga resa
genom sjukdom och svårigheter.
• Kommunikation med Cissi Glittvik, om
att kommunicera både som person
och som kyrka.
• Trädgårdsföreningen i Göteborg.
Guidad tur.
19.00 Festkväll med middag på Överås,
medverkan av Åsa och Ulf Nomark,
gospelsångare
SÖNDAG 19 APRIl
9.00 Samtal utifrån temat ”Tvätta
varandras fötter” – tjäna utan att
utplåna sig själv
11.00 Gudstjänst i S:t Jakob, Equmenia
kyrkan med Johanna Demander, Leif
Tullhage m fl

Praktisk information
Alla samlingar i samband med årsmötet
kommer att vara i S:t Jakob, Equmenia
kyrkan, Parkgatan 4 , nära Avenyn och
Trädgårdsföreningen, om inget annat
sägs i programmet. Deltagaravgiften är
500 kronor per person. I avgiften ingår
konferenskostnaden och måltiderna (ej
frukost). Kvällsmaten på fredagskvällen
ingår i kostnaden, men måste föranmä
las på anmälningsblanketten.

S:t Jakobs kyrka

Sista anmälningsdag 2 april.
Anmälan till alla tre årsmötena
skickas till:
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Box 14038, 167 14 BROMMA
telefon: 08-453 68 04
e-post: sek@ekuc.se
Se vidare anmälningsblanketten.
Boende
Varje deltagare ansvarar för sitt eget
boende. Nedan följer några förslag på
vandrarhem och hotell i närheten av
S:t Jakobskyrka:
Hotell Allén, Parkgatan 10,
tel 031-10 14 50,
e-post: info@hotelallen.se
www.hotelallen.com
Hotell Royal, Drottninggatan 67
tel 031-700 11 70
e-post: info@hotelroyal.se
www.hotel-royal.se

Överås
För mer information kontakta
Forum för Prästvigda kvinnor:
Lis Carlander, e-post:
lis.carlander@svenskakyrkan.se
Kristen & kvinna
May Åkerström, 073 640 06 27,
e-post: imakerstrom@msn.com
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd:
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Annika Damirjian,
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08-453 68 04, e-post: sek@ekuc.se
Stigbergsliden (vandrarhem)
tel 031-24 16 20, e-post:
vandrarhem.stigbergsliden@telia.com
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Sveriges Ekumeniska
Kvinnoråd
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