
 

Verksamhetsberättelse 

för Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan, år 2013 

 

Styrelsen  

Under året har styrelsen bestått av Rebecka Gustafsson, Göteborg,; Selma Haraldsdottir, 

Uppsala;  , Helen Lugner, Härnösand; Maria Ottensten,  ordförande, Göteborg; Pernilla 

Parenmalm, , Linköping/Strängnäs; Maria Rengård Sivertsson, vice ordf, Uppsala; Malin 

Viklund, Skara, Lis Carlander, Lund, Evelina Hermansson, Härnösand. Adjungerad 

kassör har varit Gunilla Jansson, Härnösand. 

 

Styrelsemöten 

Under året har ett antal telefonsammanträden hållits. Ett styrelsemöten  hölls i Uppsala i 

oktober, samt ytterligare ett i mars 2014 i Göteborg.   

 

Verksamhet 

Forum för prästvigda kvinnor i Uppsala (FPKU) hade år 2013 ansvar för att arrangera vår 

årskonferens. Konferensen med temat ”Det goda livet – yttre tryck och inre vila” hölls i 

Uppsala Missionskyrka den 19-21 april och samlade c:a 50 deltagare varav drygt 20 från 

oss. Konferensen samarrangerades med Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd där vi är en av 

medlemsorganisationerna. En arbetsgrupp bestående av Åsa Jonsson och Maria Rengård 

Sivertsson från FPKU samt Annika Damirjian och Cecilia Ralfe Stelander från SEK 

arbetade med konferensförberedelserna och FPKU:s styrelse var värdar och medarbetare 

under själva konferensdagarna. Det blev några dagar fyllda av goda möten och fina 

programpunkter.  

Elisabet Johansson har på ett förtjänstfullt sätt fortsatt att ansvara för Forums hemsida, 

www.prastvigdakvinnor.se. Även Facebook sidan har utvecklats, om än med skiftande 

intensitet. Pernilla Parenmalm, Maria Ottensten och Rebecka Gustafsson har alla tagit 

visst ansvar för FB-sidan. Både hemsidan och FB fortsätter vara viktiga informationsytor 

utåt och har fått positiv respons från medlemmar. 

 

Under året arbetade styrelsen med ett remissvar på förslaget till ny kyrkohandbok, vilket 

lämnades in i januari 2014. Under hösten noterade också Forums riksstyrelse med glädje 

att Antje Jackelén valdes till ny ärkebiskop för Svenska kyrkan. I augusti presenterade 

KyrkA sin bok ”Kvinna och kyrkoherde” och en av dem som var med vid 

presskonferensen och kommenterade boken i media var Forums ordförande Maria 

Ottensten. 

 

Här tillfogas även några rader om 2014, då årsmötet 2014 hålls först 14  juni, i samband 

med den stora Nordiska kvinnokonferensen ”Nordiskt Forum” i Malmö. Redan under 

hösten 2013 påbörjades förberedelserna för denna, och representanter för Forum för 

prästvigda kvinnor är engagerade dels i ”Miriams oas” – ett stilla rum, i ett seminarium 

kring kvinnor och ledarskap, samt i en gemensam gudstjänst i St Johannes kyrka. 

 

I februari 2014 sändes en dokumentärfilm om Inger Svensson, den första prästvigda 

kvinnan i Växjö stift. I samband med detta fick ordföranden i Forum, Maria Ottensten, 

http://www.prastvigdakvinnor.se/


tillfälle att kommentera filmen, och situationen för prästvigda kvinnor då och nu i SVT:s 

morgonprogram. 

 

I maj 2014 deltog Maria Rengård Sivertsson och Maria Ottensten för Forums räkning i 

WICAS (Women in Church and society) konferens i Meissen i Tyskland. Denna handlade 

om Gender Justice Policy, och om Women in the ongoing reformation, och deltagandet 

bekostades av kyrkokansliet, vars handläggare Inger Lise Olsen ville att just Forum skulle 

vara med och representera Svenska kyrkan. 

 

Situationen för Forum skulle kunna beskrivas som att det i många stift är svårt med det 

lokala engagemanget, samtidigt som Forums röst efterfrågas som remissinstans, och 

representant i olika sammanhang. Därför behövs Forum för prästvigda kvinnor 

fortfarande, också detta nådens år 2014 då Svenska kyrkan valt en kvinna till ärkebiskop! 
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