
Verksamhetsplan för 2020, antagen vid 

Medlemsmöte I KviSk i Luleå stift 2020-03-07
Platsen är Umeå, Mariakyrkan. Inledande föredrag av Anna-Stina Wikström; Kyrkan och samerna. 
Sedvanligt årsmöte som följs av dansmässa ”Din ljusa skugga”. Mässan är öppen för allmänheten.

Delta i KviSk:s nationella årsmöte, samt Våreld
Linköpings stiftsgrupp planerar Våreld 2020, i  Vårdnäs stiftsgård utanför Linköping den 8-10 maj 
2020. Tema är: Vår plats på jorden 

Dansarrangemang
I Mariakyrkan i Umeå, fortsätter vi att en gång i månaden delta i gudstjänsten med Heliga danser. I 
Mariakyrkan firar man alltid mässa. Dansen är väl  integrerad i gudstjänsten.

Försök skall göras med ett heldagsprogram omkring Dansmässan Din ljusa skugga  där både 
skapande och dansande ingår. Går också att dela upp i två dagar. 
Församlingar som visat intresse för dansmässan är Öjebyn hösten 2020, och Lycksele.

Britt-Marie Nordström och Ruth Wieting är viktiga dansledare i genomförandet. 

Bordssamtal
I Umeå vill man utveckla Bordssamtal under året. 

Fred- och klimatarbete
Fredsvandringar i Skellefteå har integrerats i Klimat manifestationerna, Fridays for Future. Fred 
med allt annat levande. Fortsatt deltagande kommer att ske under året. Fredskorset deltar.

Samtalsgrupp om livet och tron ur feministteologiska perspektiv. 
Studieuppen i Umeå fortsätter i feminist-teologisk anda med att läsa boken "Mystik och 
politik" av Annika Spalde och Pelle Strindlund. 

Delta i KviSk:s nationella inspirationsmöte, Höstglöd 2020 
Höstglöd 2020 blir den 3-4 oktober på stiftsgården Flämslätt i Skara stift. 

Jämställdhet, Hållbart ledarskap
Ett nationellt nätverk i KviSks regi har bildats januari 2020 i Linköping. Nätverket arbetar med 
jämställdhet  inom/och ut från Svenska kyrkan. Nätverket har bildats i efterdyningarna av 
uppropen #metoo och inom Svenska kyrkan för #varde ljus. Gunilla Bäckström är representant från
Luleå stift i nätverket. 

Medlemsmöte hösten 2020
Nästa steg i Luleå stift vad gäller Jämställdhet, Hållbart ledarskap blir att  bjuda in till ett 
medlemsmöte för diskussion om innehåll och strategi inför kontakten med Luleå stifts ledning. Vad 
vill vi? 

Anna-Stina Wikström, Elisabeth Löfgren och Gunilla Bäckström, samtliga Skelleftebor, ges i 
uppdrag att utforma ett förslag till program för mötet som bör förläggas till lämplig plats under 
augusti el september.


