VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan
Styrelse
Styrelsen bestod fram till årsmötet 14 juni av: Ordförande Maria Ottensten, Göteborgs stift,
Lis Carlander, Lunds stift, Evelina Hermansson, Härnösands stift, Maria Rengård Sivertsson,
Uppsala Stift, Malin Viklund, Skara stift, Pernilla Parenmalm, Linköpings stift, Rebecka
Gustafsson, Göteborgs stift, Helen Lugner, Härnösands stift samt Selma Haraldsdottir,
Uppsala stift.
Adjungerad kassör var Gunilla Jansson
Efter årsmötet 2014 består styrelsen av: Ordförande, Lis Carlander, Lunds stift, Yvónne
Steinwall, Luleå stift, Annika Hansson, Strängnäs stift (senare Stockholms), Anna Evertsson.
Härnösands stift, Ilona Degermark, Linköpings stift, Sara Garpe, Stockholms stift, Evelina
Hermansson, Härnösands stift, samt Maria Ottensten, Göteborgs stift.
Adjungerad kassör är Gunilla Jansson
Sammanträden
Telefonsammanträden har kallats till: 3 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 8 september, 6
oktober, 15 december. (en del sammanträden har inte varit formellt sammanträde med
protokoll, utan med minnesanteckningar, på grund av för få deltagare).
Styrelsesammanträden ansikte mot ansikte har skett: 3 mars, i Göteborg och 24 november i
Uppsala.
Meisen
I maj fick Maria Rengård Sivertsson och Maria Ottensten möjlighet att åka till Meisen och
WICAs konferens. Berikande möte som ledde till nya kontakter.
Nordiskt Forum
Årskonferensen för Forum för prästvigda kvinnor förlades till Malmö och Nordiskt Forum
som ägde rum 13-15 juni. Nordiskt Forum var en konferens för kvinnor i hela norden, och
som har sin grund i FN:s deklaration om kvinnors rättigheter. Det var Forums årsmöte 2013
som fattat beslutet att förlägga konferensen hit, trots att det innebar att vi bröt mot våra
stadgar.
Forum bjöd in till ett mingel på Hotell Scandic Triangeln torsdagskvällen den 12 juni, och ett
15-tal kvinnor anslöt. Vi samtalade om hur det är att vara kvinna och präst idag,
ofrånkomligen kom samtalet delvis att handla om de biskopsval som skett, och de som var på
gång. Vi såg att kvinnors kompetens inte lyfts fram på samma sätt som mäns, och det är ett
bekymmer. Samtalet om kvinnors möjligheter att nå ledande positioner i Svenska kyrkan
fortsätter än.
På Nordiskt Forum var Forum för prästvigda kvinnor med och bemannade ”Mirjam – rum för
stillhet”, där dagliga ”tankar för dagen” hölls av kvinnor från olika trosuppfattningar.
Vidare så var vi samarrangörer och/eller medverkande i tre seminarier:
Fredagen den 13/6 om förmiddagen, om att vara kvinna och ledare i Svenska kyrkan, där
dåvarande ordförande Maria Ottensten deltog, som vi arrangerade tillsammans med
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rikskyrkan, KyrkA samt Lunds stift. Det var ett spännande seminarium där det tydliggjordes
att arbetsgivaren har ett uppdrag att stötta kvinnor att kunna ta ledande positioner i kyrkan.
På eftermiddagen den 13/6 om att vara kvinna och ledare i de nordiska kyrkorna där
biskoparna Irja Askola (Finland), Tuulikki Koivonen Bylund, (Sverige), Solveig Fiske
(Norge) och Tine Lindhardt (Danmark) deltog. Det var ett spännande samtal där flera biskop
Tine skilde ut sig i så måtto att hon var den enda som ansåg att hon inte haft några problem på
grund av att hon var kvinna verksam i kyrkan. De andra tre var mer överens om att de fått
kämpa mot fördomar och patriarkala strukturer, och att det gällde att se upp så att man inte
själv blev en del i dessa strukturer. För i en hierarkisk kyrka kan en biskop vara del i det
patriarkala förtrycket även om hon är kvinna. Det var ett samarrangemang med Svenska
kyrkan på riksnivå och de andra nordiska kyrkorna genom SEK.
Det sista seminariet ägde rum på förmiddagen den 15 juni, där den nyvalda ordföranden Lis
Carlander (vald dagen innan) deltog i ett seminarium om bibelsyn ur ett feministiskt
perspektiv tillsammans med Kirsten Almaas, prost i Trondheim, Norge, och Marianne
Bjelland Kartzow, professor i Nya testamentets exegetik vid Oslo universitet. Det var ett
spännande seminarium där invanda tankefigurer kring bibelns berättelser ifrågasattes. Det
konstaterades också att kvinnor har en större vana vid att ”översätta” berättelser om män, som
berättelser om de tolv lärjungarna till exempel, till att ha giltighet också för dem, än vad män
har att göra tvärt om. Antagligen för att det finns så många män att spegla sig i i bibeln. Detta
var ett arrangemang av de nordiska kyrkorna genom SEK.
På fredagen den 13 juni var det en gudstjänst i Sankt Johannes kyrka där bland andra
kyrkoherde Anders Ekhem, Malmö, medverkade och hälsade oss välkomna och biskop
Solveig Fiske predikade. Efter gudstjänsten var det mingel i kyrkan.
Årsmötet
Själva årsmötet hölls på lördagen i Johannesgården inne i Malmö.
2014 i sammanfattning
Till att börja med kan vi konstatera att det var fantastiskt roligt att kunna vara med på
Nordiskt Forum, m e n att det ger logistikproblem att ha ett årsmöte så sent som 14 juni.
Styrelsemedlemmarnas semestrar avlöste varandra under hela sommaren, så det första
sammanträdet med nya styrelsen var möjligt att hållas först 8 september.
Vi har försökt att engagera oss ”från sidan” i flera biskopsval, och tillfrågat och uppmuntrat
kvinnor att ställa upp. 2014 fick Svenska Kyrkan sin första kvinna som Ärkebiskop i Antje
Jackelén, (vald 2013) ändå menar vi att år 2014 går till historien som ett år då kvinnors
kompetens förtegs eller osynliggjordes i biskopsval. Tydligast var det i samband med
biskopsvalen i Lund och Växjö. När det gällde valet i Lund lyfte Kyrkans tidning fram EvaLotta Grantén som enda kvinnan i valet (av åtta kandidater), och förteg att hon även var den
enda som disputerat och har docentkompetens. Dåvarande ordförande Maria Ottensten samt
Lis Carlander skrev en debattartikel i Kyrkans tidning i ärendet, men den kom inte in. I Växjö
kom inte en enda kvinna med bland de valbara, vilken säger något om klimatet för kvinnor
som ledare i Svenska kyrkan i Växjö stift.
Glädjande nog valde Härnösand en kvinna, Eva Nordung Byström, som biskop.
Styrelsen har påbörjat arbetet med att hitta nya vägar att samla prästvigda kvinnor i Svenska
kyrkan i Forumet. I dagsläget har vi bara fyra stiftskretsar tyvärr, men det håller på att hända
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saker i både Stockholms stift och Lunds stift, vi får se vad som sker framöver. Vi har också
inlett ett samarbete med Katharinastiftelsen, mer om det i årsberättelsen för 2015.
Vi har känt ett starkt stöd från rikskyrkan och då i synnerhet från IngerLise Olsen, som är
oförtröttlig i kampen för kvinnors rättigheter i allmänhet, och prästvigda kvinnors i synnerhet.
Göteborg den 17 april 2015
Lis Carlander
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