Verksamhetsberättelse för år 2009-2010
Forum för prästvigda kvinnor i Svenska Kyrkan

Årsmöteskonferensen den 26 – 27 april 2009 hölls i år på Allhelgonagården i Lund. Temat
tangerade förra årets tema men nu med riktningen ”Ledare i framtidens kyrka”. I ett vårlikt
Lund fick vi gå en mycket god pilgrimsvandring. Den avslutades med en nattvardsgudstjänst i
domkyrkans krypta. Promenaden därifrån gick sedan genom parkens nyutslagna mangnolier.
Biskop Antje Jackelén talade allra först om framtidens ledarskap som kyrkoherde Kerstin
Hesslefors Persson tog vid och talade ur den konkreta församlingens perspektiv. Mycket
matnyttigt och tankeväckande! Efter årsmötet fick vi dessutom lyssna till vår gästföreläsare
från Indien. Hon talade om Maria Magdala ur ett feministiskt perspektiv.
Under detta verksamhetsår har STYRELSEN bestått av:
Carina Blixt Wallace, Lund
Kristina Cyrus Hjern, Stockholm
Linda Ganters, Karlstad
Doris Granath, Visby
Karin Härjegård, Härnösand
Elisabet Johansson, Karlstad
Monica Möller, Stockholm

Kerstin Strömberg, Härnösand
Cristina Virdung, Växjö
Birgitta Westlin, Göteborg
Cecilia Öberg, Linköping
Mia Ödmark, Västerås
Ann Christin Dan, Strängnäs

Styrelsen har sedan årsmötet haft 4 tel.sammanträden: 11/6, 20/10, 1/12 2009 och 4/3 2010.
Dessutom har vi haft 1 styrelsedygn på Lagmansö i Strängnäs stift den 23-24 augusti 2009.
AU har haft sina kontakter via telefon och mail.
Under året kan följande nämnas:
STIFTSRAPPORTERNA förblir en viktig punkt till stöd och uppmuntran i våra arbeten i
resp. stift. I flera av stiften fungerar styrelsearbetet mycket bra vilket vi alla gläds åt. En ny
lokalavdelning i Härnösands stift är också en god nyhet, samtidigt som det är tråkigt att
konstatera att Stockholm lagt ner sin. Det har också framkommit i våra samtal att det har varit
ett tungt år för en del av oss.
Vi fick glädjas åt två nya BISKOPAR: Tuulikki Koivunen Bylund i Härnösand och Eva
Brunne i Stockholm.
Engagemang och skrivelser fick vi anledning att sända när det gällde
DOMPROSTTJÄNSTENS tillsättning i Uppsala.
Lite historiskt blev det när biskop Sven Thidevall slutade sin tjänst. Därmed blir det ånyo ett
biskopsval i Växjö.
HEMSIDAN har det inte gått att få någon som kunnat ta fullt ansvar för, men väl en kunnig
person att sköta det praktiska.
Under vårt styrelsedygn diskuterade vi Forum – FRAMTIDS- OCH STRATEGIFRÅGOR.
Detta önskar vi att vi kan ha som en punkt på dagordningen på årsmötet 2010. Frågor som
togs upp var: Ska vi vara förening eller närverk? Vilka konsekvenser blir det? Vad känns
viktigt idag med ett Forum för prästvigda kvinnor? Hur får vi nya medlemmar?
KOLLEKTVÄDJAN har sänts ut till stiften med svar från många stift som är positiva och
vill ha förfrågan senast våren 2010.
Nu ser vi fram emot nya biskopsval i Linköping och Växjö. Vi ser också fram emot firandet
av de första kvinnornas prästvigningar i Stockholm och Härnösand. Därför är det dubbel
glädje att få ha vår årsmöteskonferens i just Härnösand 2010.
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