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Utvecklingen drivs
av engagerade
medmänniskor

Vi folkhemssvenskar har gått igenom en process. Frågan ”Att ge eller inte ge?” är inte längre
så viktig – de som ger de ger, och de som inte
ger, ger inte. Ändå får migranterna större inkomst
från tiggeri än de får ihop hemma i Rumänien
och Bulgarien.
Nu står vi inför nästa steg i processen! Reportage från EU-migranternas (de flesta är romer)
levnadsförhållanden – under broar, i parkeringshus, bespottade – har öppnat våra ögon. Liksom
skildringar av hur de bor i sina hemländer med arbetslöshet,
ingen skolgång, fattigdom, diskriminering. Förändringar måste
ske, både här och i deras hemländer! Hur? Storpolitik, opinionsbildning!
Två av våra ministrar, Åsa Regnér och Annika Strandhäll,
tog i januari emot Rumäniens socialminister Rovana Plumb.
Rovana Plumb träffade inte några av tiggarna i Stockholm,
och att hon förnekade diskrimineringen av romer. Men en
nationell samordnare, Martin Valfridsson, har nu utsetts för att
samordna kommunala samordnare samt lokala frivilligorgani-

Kommer detta barn från byn Pauleasca att få
gå i skolan? Foto: Mikael Good/Hjärta till hjärta

sationer iSverige och Rumänien. Och vi förstår att personligt
engagemang hos oss vanliga människor, som alltid, är avgörande för förbättring.
Ulla Simmons beskriver hur människor i Kumla, i och utanför kyrkorna engagerar sig. Ger husrum, ett mål mat, kläder,
sjukvård, vänskap.
Sid 2
I Linköping är Hjärta till hjärta en av de organisationer som
arbetar direkt i hembyarna i Rumänien.
Sid 3

I Ndolage står kvinnorna
för lån, skoj och godis

Dags för årsavgiften!

I år ber vi dig själv ta ansvar för att Du betalar Din årsavgift! Styrelsen skickar i år inte ut inbetalningskort och en
tryckt Kvinnoglöd till alla medlemmar, som vi gjort tidigare.
Sätt därför genast in 100 kr på bankgiro 422-3699. Glöm
inte ange ditt namn, adress och e-postadress. Är Du ny
medlem, ange även födelseår. Vi behöver dig! Stort tack!

I byn Ndolage är det kvinnorna som står för samordning av
hjälp som ges åt fattiga och sjuka i församlingen, arbete med
mikrolån med mera. Anna-Stina Wikström berättar om sina
besök i Skellefteå Sankt Olovs vänförsamling i Tanzania.
Anna-Stina hoppas att KviSk-gruppen i Luleå kan utveckla ett
samarbete med kvinnorna i Ndolage.
Sid 4

Kallelse till årsmöte

Tre kvinnor om fred och jord

Marika Griehsel, SVTs tidigare utrikeskorrespondent i
Sydafrika, som bland annat gjort filmen Kvinnornas krig för
organisationen Kvinna till kvinna, är huvudtalare på Våreld
den 29 - 31 maj, med tema Kvinnor – fred – jord.
Prästen Christina Virdung som även är hortonom, vägleder
i en vandring om fred med jorden. Diktaren Margareta Melin
inleder Våreld på fredagskvällen med Fred inom oss.
KviSk-gruppen i Växjö stift arrangerar det inspirerande
programmet. Karin Ågren och Kerstin Bothén hälsar oss välkomna. Länk till programmet, med uppgifter om anmälningstid med mera: http://kvinnorisvenskakyrkan.se/vareld

för Kvinnor i Svenska kyrkan den 30 maj 2015 kl 14 på
Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping.
Alla medlemmar har rätt att närvara vid årsmötet. Rösträtt
har de representanter som utses av respektive stiftsgrupp
enligt § 3 i stadgarna.
Motioner kan väckas av enskild medlem eller av stiftsgrupp och ska ha inkommit till Hilda Lind, ordf@kvinnorisvenskakyrkan.se senast den 25 mars 2015.
Förslag till dagordning och övriga handlingar skickas till
representanter och övriga anmälda senast tre veckor före
årsmötet. För styrelsen/ Hilda Lind/ Ordförande

andlighet – engagemang – gemenskap – kvinnokraft
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Vad är vår förenings uppdrag?

Kvinnor i Svenska kyrkan är en förening
med långa anor. 1947 var startpunkten
då Margit Sahlin sammanförde de olika
stiftskvinnoråden i det nya Kyrkliga kvinnorådet, några år senare med namnet
Sveriges kyrkliga kvinnoråd. Syftet var

kort period men samtidigt två decennier
då mycket har skett som har förändrat
kyrka och samhälle. Det är dags för vår
förening att göra ett nytt avstamp för att
ta ut riktningen för kommande år. Därför
kommer år 2015 att präglas av många

Krönika
att lyfta kvinnors situation och få till
stånd nya möjligheter för kvinnor att
göra tjänst och bli mer synliga i Svenska
kyrkan.
1995 var det dags att förnya organisationsformen. Nu blev det en förening
med tydligt individuellt medlemskap och
med namnet Kvinnor i Svenska kyrkan.
Syftet var fortfarande att arbeta med
kvinnors situation och villkor i kyrka och
samhälle, i solidaritet med utsatta och
nedtryckta kvinnor.
Nu har tjugo år gått. En förhållandevis

samtal och diskussioner om föreningens
mål, verksamhet och organisation.
Frågorna är många och känns igen
från föreningens tidigare år. Behövs
en särskild kvinnoförening i Svenska
kyrkan? Vad är i så fall denna förenings
uppdrag? Vad ska en kyrkans kvinnoförening göra som inte alla andra kvinnoföreningar gör? Hur ska föreningen
vara organiserad? Är en traditionell
föreningsform fortfarande det bästa?
Finns alternativ? Och säkert dyker fler
frågor upp.

Den 17 oktober inbjuder vi till en stor
konferens om framtiden. Ärkebiskop
Antje Jackelén har lovat att medverka
bland flera andra.
Som förberedelse för denna konferens uppmanas alla stiftsgrupper att
genomföra rådslag om föreningens
framtid. Ett material för detta skickas till
samtliga stiftsgrupper.
Alla medlemmar kommer även att tillfrågas att svara på en enkel enkät. Den
skickas ut via mejl, eller vanlig post till
dem utan epost. Ett antal intressenter till
föreningen kommer också att intervjuas
under våren.
Välkomna med i
ett angeläget arbete
där varje röst har stor
betydelse för Kvinnor
i Svenska kyrkans
framtid!
Hilda Lind
Ordförande i KviSk

Att möta en tiggare och se en människa
Som alltid, när det gäller utsatta grupper
– det må vara människor av en annan
religion, alkoholister, fångar eller personer som tigger om pengar på gatan – så
är det lätt att problemen överväldigar en
och avståndet kan bli stort mellan oss
och dem.
Det är först när vi börjar få en relation
på något sätt, som barriärerna kan brytas och man orkar se individen.
Det är inte nödvändigt – och givetvis inte möjligt – att vi ska bära alla
världsproblem på våra axlar – men det
är bra om vi kan närma oss några få
människor i svårigheter i vår närhet och
se människan.
Förra året uppstod ett nytt problem i
vår lilla stad Kumla i det att människor
från Rumänien och Bulgarien kom hit
och satt utanför våra större livsmedelsbutiker och bad om pengar.
Reaktionen bland befolkningen blev
mångfacetterad – men jag tror att de
flesta tyckte att det var obekvämt och
bekymmersamt att bevittna detta fenomen.
Till sist initierade en god medmän-

niska från en av våra frikyrkor ett möte
för att lyssna på en man som arbetat
med frågan om EU-migranterna från
Rumänien och Bulgarien. En stor sal på
biblioteket översvämmades av folk och
en grupp av dem som ville arbeta vidare
med frågan bildades samma kväll.
Sedan dess har tillfälliga platser för
tak över huvudet och mat generöst
skänkts till våra vänner EU-migranterna.

På gång
Folk från de olika kyrkorna i Kumla
har varit behjälpliga men också många
andra invånare i Kumla har visat sin generositet på olika sätt med gåvor i form
av mat, kläder och pengar.
Antalet EU-migranter har varit begränsat på grund av de relativt få ställen
där de som blivit våra vänner, har kunnat sitta.
För vänner har de blivit. Trots språksvårigheter så har vi, med hjälp av översättningsprogram och några tolkar, lärt
känna dem och förstått deras dilemma
med hemländernas stora fattigdom, kor-

ruption och allmänna svårigheter, speciellt för dem som är romer och föraktade
i sina egna länder.
Dagen innan fyra av dem reste hem
före jul ordnades en fest för dem i en
av kyrkorna, där gåvor kunde skänkas.
Stämningen var hjärtlig och god och
våra vänner grät och var överlyckliga.
Arbetet i en projektgrupp fortsätter. Vi
arbetar för att vår kommun ska kunna
ställa upp med tak över huvudet under
nätterna för våra EU-migranter, både
kortsiktigt och på längre sikt. Vi hoppas
kunna erbjuda dem småjobb här och
där och likaså stödja dem där de bor,
genom den kontakt som en av våra
pastorer har.
Vi hoppas givetvis att det skall komma
en dag, då det ska finnas tillräckligt med
hjälp i deras egna hemländer, så att de
slipper komma hit och be om pengar
i ur och skur på våra gator. Det lilla
de för tillfället skrapar ihop här minus
resekostnader, är ändå mer än deras
inkomst hemma.
Ulla Simmons, Kumla
KviSkgruppen i Strängnäs stift
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Långsiktigt stöd ger
hopp i Pauleasca
Hjärta till hjärta, med bas i
Linköping, arbetar långsiktigt på
sina projekt i Rumänien, bland
annat i Pauleasca. Därifrån
kommer många av dem, de
flesta romer, som försöker få
ihop pengar till familjen på gatorna i Linköping.
Hemma har de inte tillgång till
sjukvård, och barnen, som ofta
är undernärda, går inte i skolan.
Med hjälpen från Hjärta till hjärta
kan de som behöver det komma till
läkare, och barnen kan få näringsrik mat
och pengar till skolavgiften.

För äldre och gatubarn

Organisationen samarbetar med sin
rumänska systerstiftelse även på andra
håll i landet. Tillsammans driver de
också projekt för fattiga äldre, som helt
saknar socialt skyddsnät, för gatubarn
som får en familj att bo hos och möjlighet att gå i skolan och för familjer som
behöver stöd för att finna försörjning.
Biståndsorganisationen Erikshjälpen,
stödjer bland annat en förskola i Alesd

Fick hjälp till
bättre liv hemma

Maths och Siv Jerlström tillsammans
med en man från Bulgarien. Maths
var den som tog initiativet till ett möte
i Kumla bibliotek vilket resulterade i
projektet att stödja EU-migranterna
i Kumla. Mannen har återvänt till
Bulgarien, nu som en lyckligare man,
sedan projektet i Kumla hjälpt honom
till ett bättre liv med sin familj, sedan
han hamnat i en stor ekonomisk kris.
Han har sedan dess skickat flera
bevis på sin tacksamhet.

Hjärta till hjärta satsar på att höja levnadsnivån i byn Pauleasca. Därifrån kommer
många av romerna som tigger i Linköping. Foto: Mikael Good/Hjärta till hjärta
och det sociala klädföretaget Dece i Siria, båda romska områden i Rumänien.
Dece grundades med målet att hjälpa
människor ut ur fattigdom genom att
skapa arbetsmöjligheter och framtidstro.
Hoppets stjärna arbetar sedan 20 år
tillbaka för att förbättra livet för funktionsnedsatta och socialt utslagna barn i
Rumänien och Moldavien. Genom detta
arbete har man kommit i kontakt med
många utsatta romska familjer.
Under parollen ”Helhjärtat för romerna” gör nu Hoppets Stjärna och Tältmissionen en gemensam satsning för
romerna i Rumänien. Lennart Eriksson,
internationellt ansvarig för dessa båda
organisationer, beskriver på hemsidan
starofhope.se det arbete som väntar.
– Först måste Hoppets Stjärna se
till att hjälpa dem som lider rent humanitärt, så att de får mat och tak över
huvudet. Tältmissionens uppgift blir att
etablera en kyrka som samlingslokal. Vi
måste se till att alla barn får gå i skolan
– speciellt flickorna – och se till att alla
får bli folkbokförda. Nästa steg blir att
skapa så kallade livelihood-projekt med
utdelning av hästar, kor och getter till
familjerna, och på så vis ge dem möjlighet att försörja sig.

Värdighet här
– förändring där

För att belysa EU-migranternas situation och problematik anordnar Erikshjälpen, studieförbundet Bilda och Hjärta till
Hjärta under februari 2015 fyra regionala konferenser i Lund (hölls den 7),
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Örebro den 14, Skellefteå den 21, och
Jönköping den 28. Konferenserna kommer bland annat att beröra orsakerna till
den desperata migration vi ser i dag och
vad vi kan göra för att lindra den akuta
nöden för de som kommit till Sverige.

I Linköping säljer
Hjärta till hjärta en
knapp för 100 kronor med texten ’Jag
ställer upp! Gör du?’
Pengarna
går till insatser i
byarna i Rumänien.
– För att kunna genomföra bra insatser i Sverige och hemländerna behövs
ett brett samarbete mellan näringslivet
och det offentliga och civila samhället,
säger Birgitta Johansson, programkoordinator vid Erikshjälpen.
Bland de medverkande är Thomas
Hammarberg, ledare för kommissionen
mot antiziganism, Hans Caldaras, författare och sångare, Mats Åberg, tidigare svensk ambassadör i Rumänien.
Information om konferenserna finns på
hjartatillhjarta.se.
Bulle Davidsson
Linköpings stiftsgrupp
Källor: Hjartatillhjarta.se,
erikshjalpen.se, starofhope.se.
Här finns mycket mer att läsa!
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Inspirerande möte med kvinnor i vänstift

– Varje gång jag kommer till Ndolage i
Bukobastiftet, Skellefteå Sankt Olovs
vänförsamling i Tanzania, berättar
Anna-Stina Wikström, så slås jag av att
det oftast är kvinnorna som står för ”det
roliga” i församlingsarbetet! De sjunger,
dansar, fixar allt som vi bjuds på, kommer med presenter, är allmänt glada

Rest
över att vi är där på besök, och busar
och skojar med oss!
– Men sedan har jag också fått upptäcka att det är kvinnorna som står för
all samordning av den hjälp som ges åt
fattiga och sjuka i församlingen, arbete
med mikrolån med mera.
– I höstas fick jag träffa Sr. Bertha
Samwel, ordförande och anställd på
den avdelning i stiftet som arbetar med
kvinno- och barnfrågor.
I den evangeliska Lutherska kyrkan i
Tanzania (ELCT) finns en stark organisation som stöttar kvinnornas arbete

I år ber kyrkor
jorden runt
med kvinnor
från Bahamas

Världsböndagen i år infaller den 6
mars, och firas i mer än 170 länder.
Förutom att böner beds på mer än
tusen språk med början i Tonga och
avslutning 40 timmar senare i Alaska,
så fördelas utbildningsstipendier till
unga kvinnor i utvecklingsländer.
Det berättar Ragni Lantz, som varit
engagerad i Världsböndagen i snart
tio år, och är ordförande i den svenska
kommittén.

På gång
I fjol stod kvinnor i jättelandet
Egypten för programmet – i år är det
kvinnor i Bahamas, det lilla öriket i
Västindien med 354 000 invånare.
– Gudstjänsten utformas av kvinnor och genomförs av kvinnor, det är
mycket viktigt i vissa länder, berättar
Ragni Lantz. Den översätts och firas
ekumeniskt i hela världen.
Bibelordet som är utgångspunkt för
Världsböndagen i år är: Jesus sade:

Kvinnornas kör. Foto: Anna-Stina Wikström
och tillvaratar deras intressen och samlar till möten för diskussion och strategiskt arbete. För något år sedan firades
jubileum, och det blå kitengetyget med
tryck av kyrkkvinnornas emblem bärs nu
med stolthet över att deras arbete haft
stor betydelse i kyrkan i många år.

Jag besökte även det kvinnocenter
som startats med bland annat stöd från
förrförre biskopen i Luleå stift, Rune
Backlund och hans fru Gunnel.
Där kan möten och konferenser
hållas. Det finns också möjlighet för
kvinnor som behöver hjälp att komma
hemifrån och vara där ett tag, ungefär
som på våra kvinnohus.
Jag ville gärna berätta om deras
imponerande arbete och gratulera systerkyrkan ELCT för deras starka Wanawakerörelse. Det vore en dröm om vi i
KviSk i Luleå stift kunde utveckla denna
kontakt, vi får väl se hur det kan gå!
Anna-Stina Wikström
KviSk-gruppen i Luleå

Chantal Bethel från Bahamas har
målat årets temabild – Flamingoerna böjer ödmjukt sina huvuden
inför Jesu fötter, Han ger förlåtelse, fred och kärlek. (Tårna skymtar
i en glipa längst ner på tavlan.)
Copyright: WDP
Förstår ni vad jag har gjort med er?

Snart hundra år av böner

Rörelsen växte fram på 1920-talet och
svenska kyrkor har deltagit i Världsböndagen i över 80 år. Mottot för
rörelsen är Lära känna, be och handla;
Världsböndagens kollekter går till
utbildningsstipendier. Organisationer
kan söka medel för utbildningsprojekt.
Läs mer om årets Världsböndag och
Bahamas i tidningen Elsa 4/14:
http://www.sek-vbd.se/VBD_
Elsa_4_14.pdf
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Du läser väl
Kvinnoglöd
på skärmen?

Läs direkt i datorn, så spar du färgpatroner och bidrar till en bättre miljö.
Dessutom kan du utnyttja länkarna
till de olika hemsidor som vi har lagt
in i texterna!

Vargar sätter spår

Efter fyra år börjar läsarna undra – vad
är det för djur som tassar omkring på
Kvinnoglöds sidor och sätter sina spår?
Det är vargarna!
Inspiration kommer från Kvinnor
som slår följe med vargarna, en bok av
Clarissa Pinkola Estés. Hon uppmanar
och uppmuntrar kvinnor att tro på sina
upplevelser, att hitta och använda sin
inre styrka och självständighet.
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