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Verksamhetsberättelse
för Sisters International 2012
Inledning och
sammanfattning
Inledning
ler@lonnebos.se
Piteå – Ida Sandström
igloo@himlen.nu
Gammelstad - Harriet Gardebjörk
harriet.gardebjrk@telia.com

Föreningsverksamhet
och lokalgrupper
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Organisationen Sisters International
är demokratiskt uppbyggd med en
styrelse och årsmöte.
Styrelsen har under året haft
regelbundna styrelsemöten och även
en styrelsehelg. Organisationen har
även varje år ett stort medlemsmöte
då utdelning av stipendier sker.
Årsmötet var den 11 maj 2012.
Medlemsmötet under 2012 var i
Skellefteå .

2

Det finns lokalgrupper på
följande orter med
lokalgruppsledare:
Södra Sverige
Malmö - Monika Jensen
monikajensen35@hotmail.com
Eslöv - Anette Nilsson
anetten@crossnet.se
Kristianstad - Britt Hansson britt.

hansson@salongvagen.se
Örkelljunga - Evalotta Kjellberg
evalottak@spray.se
Ängelholm - Marie-Louise Nilsson
ml.nilsson@efs-kyrkan.info
Bromölla - Elizabeth Lindau
eliza-1l@live.se
Mellansverige
Göteborg - Lisa Bogeskär
lisa.bogeskar@hotmail.com
Marianne Svensson
marianne.svensson123@telia.com
Mölndal – Sarah Skogberg
sasha1@spray.se
Vetlanda - Kerstin Elbrink
kerstin@elbrink.se
Lessebo - Margita Nilsson
margarin@live.se

Kalmar - Eva Gustavsson
city@kalmarstadsmission.se
Jönköping - Emmilie Bard
tillemmilies@gmail.com
Örebro - Jeanette Engqvist
jeanette@illumedic.se
Västerås - Isabelle Arnfjell
issaarnfjell@hotmail.com
Gävle – Lili André lili@sisters.nu
Stockholm - Marie Arnfjell
marie@sisters.nu
Fränsta - Anna-Marie Nilsson
anna-marie.nilsson@telia.com
Norra Sverige
Bjurholm - Gitten Thornberg
Umeå – Linda Arctaedius
lindaarctaedius@yahoo.com
Skellefteå - Ramona Lönnebo

Ester trycktes upp vid två tillfällen
under 2012 och skickades ut till alla
medlemmar.
Ett separat nyhetsbrev har förutom
tidningen Ester skickats ut vid två
tillfällen under året.

konferens var även medlemsdag. Då
delades det ut stipendier till Emma
Hansson och Annlovise Claesson
Stubberud. Den 17 november var det
Sisterskonferens i Kristianstad.

Den 18 oktober i Jönköping och
Styrelsen har under 2012 bestått av
den 8 november i Stockholm
Ordförande Marie Arnfjell,
var det Ledardagar då Tommy
Vice Ordförande Marianne
“Lokalgruppernas
verksamhet
har
Dahlman, Marie Arnfjell, Linda
Svensson, Sekreterare
varit varierad. Flera av grupperna
Ulmå och Marianne Svensson
Emelie Kamp, Ledamot
medverkade.
Gunilla Ludvigsson,
har varit aktiva i arbetet med Sisters
Ledamot Gitten Thornberg,
Julpåsar. På olika platser har det
Mentorskapsprogrammet
Ledamot Angelina Garell,
startat omfattande lokalt arbete som
Under ledning av Marianne
Ledamot Rigmor Holst,
Svensson pågick ett
Adjungerad ledamot, kassör då får stöd från Sisters Internationals
mentorskapsprogram i
Marlene Malmberg.
riksorganisation. “
Sisters International. Genom
frivilliga mentorer har Sisters
Lokalgruppernas verksamhet
medlemmar erbjudits
har varit varierad. Flera av
ett mentorskapsprogram på 8
Konferensverksamhet och
grupperna har varit aktiva i arbetet
samlingar gånger 2 timmar. Det
Ledardagar
med Sisters Julpåsar. På olika platser
omfattas också av dokumentation.
Under 2011 har Sisters International
har det startat omfattande lokalt
Detta sker genom en självkostnad.
bedrivit en omfattande
arbete som då får stöd från Sisters
Mentorskapsprogrammet har haft
konferensverksamhet. Den 10 mars
Internationals riksorganisation.
som utbildningsorter Stockholm/
var det Sisterskonferens i Skövde
Medlemsvärvning har skett
Åkersberga, Umeå, Göteborg och
med rubriken Våga – Vilja – Växa.
kontinuerligt under året genom
Skåne/Örkelljunga. Under året
Den 14 april var det Sisterskonferens
kvinnokonferenserna, utskick,
har ett 15 adepter genomgått
i Västerås. Den 8 september var det
brevutskick, infobrev till alla som
mentorskapsprogrammet. 12
kvinnodag i Gammelstad. Den 22
velat ha infobrev, vid utställningar,
mentorer har varit engagerade i detta
september var det Sisterskonferens
med mera. Marie Arnfjell har jobbat
arbete.
i Örebro. Den 6 oktober var det
aktivt med olika samlingar runt
Sisterskonferens i Skellefteå. Denna
om i Sverige. Medlemstidningen
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Sisters International har under 2012
haft ett gott verksamhetsår. Detta
gäller medlemsökning, föreningens
verksamhet gentemot sina
medlemmar, men också medlemmars
engagemang både nationellt och
internationellt. Vid ingången av 2012
bestod Sisters medlemmar av 2327
medlemmar. Vid utgången av 2012
var det 2655 medlemmar.
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Sisters Julpåsar
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Tyvärr lever många kvinnor på
livets skuggsida och behoven är
mycket stora. Med hjälp av generös
sponsring i form av produkter och
gåvor från företag, sponsorer och
gåvogivare blev det möjligt att öka
utdelningen av Sisters Julpåsar till
cirka 1 900. Sisters Internationals
medlemmar engagerade sig i
praktiskt arbete och i gåvogivande på
ett sådant sätt att hela julsatsningen
blev mycket lyckad.
I Sverige delades påsarna ut
tillsammans med tidningen Sisters
i Malmö, Ystad, Eslöv, Gammelstad,
Gävle, Ängelholm, Örkelljunga,

Skellefteå, Kristianstad, Bjurholm,
Piteå, Umeå, Kalmar, Sandviken,
Norrköping, Stockholmsområdet,
Färingsö, Åkersberga, Örebro,
Västerås, Örnsköldsvik, Göteborg,
Uddevalla, med flera städer. Såväl
gatubarn i Indien, som romska
familjer i Rumänien fick julpåsar.
I Finland skedde arbetet genom
systerorganisationen Sisters SuomiFinland. I Danmark delades julpåsar
ut i Köpenhamn på bordeller.
I Stockholm var Marie och Roger
Arnfjell, Elise Lindqvist och ett
team från S:ta Clara kyrka ute på

“

Många av dessa kvinnor
som fått ta del av
julpåsarna är enormt
ensamma. En kvinna
påpekade till och med
att från sina föräldrar
fick hon ingen julklapp
men från Sisters
International fick hon en.

Genom LP-verksamheten delades det ut julpåsar
på flera ställen i Sverige, bland annat på Lillviks
behandlingshem för kvinnor. ”Kvinnorna tyckte att det var
många och fina saker i påsarna”, berättar Anna Svärd som
är föreståndare på Lillvik.
På RIA i Växjö delades julpåsarna ut i samband med en
julfest dit det kom ett 50-tal personer. Hanna Näverbrant
som är föreståndare på RIA i Växjö berättar att bland dem
som kommer dit är kvinnorna särskilt utsatta. ”Därför
kändes det extra roligt att kunna ge dem den här fina
julklappen”, säger hon.
I Kalmar lämnades julpåsarna till kvinnor på Kalmar
Stadsmission City, Ekudden och Gula Villan. I Kristianstad
delades julpåsarna ut bland annat till Kvinnojouren och
Boendebasen. I Malmö skedde en stor packinsats av
julpåsar och de delades ut till bland annat ”Sprutbytet”
och Beroendcentrum. ”Att i december månad få privilegiet
att lämna ut julpåsen till våra kvinnliga patienter är stort.
Samtliga kvinnor lyser av tacksamhet och glädje. Många
är de som berättat vilka fina saker julpåsen innehåller. Att
vara beroende och samtidigt kämpa med tillvaron är svårt.
I kampen för ett nyktert liv behövs medmänsklighet och
omsorg. En gåva av detta slag blir en symbol för omsorg
och omtanke”, säger Ulrica Prishoff från Beroendecentrum.
I Köpenhamn var det fyra team som delade ut Sisters
Julpåsar, tre team som i var sin bil åkte runt till bordeller

lite utanför centrum och ett team som besökte bordeller
på Vesterbro, det kvarter i centrala Köpenhamn där
flertalet bordeller ligger. ”Majoriteten av de kvinnor vi
mötte hade thailändsk bakgrund”, berättar Elisabeth
Samuelsson. ”Men vi delade även ut gåvorna via
organisationen Reden International, som möter många
kvinnor från Östeuropa och vissa afrikanska länder.
Julpåsar delades ut på Redens mötesställe dit kvinnorna
kommer för att värma sig och även på organisationens
skyddade boende.”
I Åkrabergs växthus i Väröbacka var det fest när nio
personer samlades och packade 345 julpåsar. Dessa
förmedlades sedan till olika platser i Göteborgsområdet:
GBG:s Kvinnojour, Sagsjöns Kvinnofängelse,
Frälsningsarmen - Haga, Frälsningsarmen - Kville,
Frälsningsarmen - Majorna, Frälsningsarmen - Mölndal,
Räddningsmissionen, Stadsmissionen ”Gatljuset”, RIA i
Lerum, RIA på Öckerö och Kvinnojouren i Varberg.
Sisters Julpåsar delades ut i Piteå, Luleå och Boden.
Flera av kvinnorna som fick julpåsarna grät av tacksamhet.
Harriet Gardebjörk från lokalgruppen i Gammelstad
utanför Luleå berättar om den nystartade Stickhjälpen
som skickat stickade plagg till Rumänien.
Så fortsätter det med berättelser från utdelningar över
hela Sverige. Företag sponsrar med fina produkter och
detta har gett stor glädje till många kvinnor som är så
tacksamma för de fina och nyttiga saker de fått, saker
som de verkligen behöver. Många av dessa kvinnor som
fått ta del av julpåsarna är enormt ensamma. En kvinna
påpekade till och med att från sina föräldrar fick hon
ingen julklapp men från Sisters International fick hon en.
Sisters Internationals lokalgrupper har stått för ett
handfast engagemang i form av packning och utdelning
av julpåsarna. Kontaktnäten, som fungerat på ett bra sätt,
har inkluderat kyrkor, socialtjänsten, boenden och olika
hjälporganisationer.
Genom sponsring blev värdet av innehållet i varje påse
omkring 1500 kr. Denna verksamhet har under fyra år varit
en grundbult i Sisters Internationals verksamhet.
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Malmskillnadsgatan fredagen före jul. Elise berättar att
”flickorna vet att Sisters Julpåsar brukar komma före jul
och har frågat om det blir så i år också”. De ställer sig i
kön och väntar på sin tur att få en julpåse och bönen om
välsignelse av Marie och Elise. I Stockholm skedde även
utdelning på Klaragården-Stadsmissionen, i St:a Clara
kyrka och till Talitas verksamhet för traffickingutsatta
kvinnor. På julafton delades även ett 50-tal julpåsar ut på
Färingsöanstalten. ”När vi kom tillbaka efter nyår så var
kvinnorna väldigt tacksamma och glada över vad ni gav
till dem”, berättar Sten Streiffert som är ordförande för
organisationen Livskraft – en organisation som arbetar
med rehabilitering. ”Vi fick många kramar den gången
och på flera rann tårarna av tacksamhet över att det finns
människor som bryr sig om dem.”
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Mellan den 28 maj
till och med den 31
maj 2012, anordnade
Serviciul Umanitar
pentru Penitenciare
(Filiala Moldavien)
(Humanitär service för
fängelser) ett Health Expo
i Bacau Penitentiary för
frihetsberövade kvinnor
och för fängelsevakterna.
Projektet genomfördes
på grund av att fängslade
människor inte bara har
förlorat sin frihet utan
dessutom saknar de
utbildning och har en
akut brist på relevant och
användbar information som
främjar en hälsosam livsstil.
Projektet syftade till att
informera de fängslade och
vakterna om faktorer som
påverkar hälsan. Genom
seminarier presenterades
förebyggande metoder
med utgångspunkt från
personens ålder och kön.
Syftet var att genom

Hjälpverksamhet Rumänien
Rumänien har under några år varit föremål för insatser
från Sisters Internationals sida. Hjälp har bland annat
skickats till romska familjer på soptippen i Oradea.

“

Under 3 hela dagar fick 420 frihetsberövade
kvinnor delta i Health Expo i grupper om 30
personer vardera.

verkligen insatsen väldigt mycket och
jag är glad för att det fortfarande finns
människor som bryr sig om oss.”
Dina 51år

programmet motivera människor att
anta en hälsosam livsstil. Programmet
började med testning av blodtryck, BMI,
blodsocker, kolesterol, konditionstest
och EKG, sedan räknas ”hälsoålder” ut
på datorn. Samtidigt som resultaten av
varje test redovisades fick alla deltagare
medicinsk rådgivning.
Under 3 hela dagar fick 420
frihetsberövade kvinnor delta i Health
Expo i grupper om 30 personer vardera.
Gensvaret var positivt:
“Jag lärde mig att hälsa är mer värdefullt
än något annat. Hur vi tar hand om vår

hälsa genom en hälsosam kost. Jag har
beslutat att sluta använda cigaretter från
och med idag.”
Mariana 22 år
“Jag tackar från djupet av mitt hjärta för
detta tillfälle att lära sig något om vår
hälsa och hur vi kan leva friskare och
bättre. Här har vi inte läkarbesök och vi
har inte pengar för att gå och genomföra
blodprover.”
Gina 48 år
“På grund av Hälsoprogrammet fick jag
reda på hur min hälsa är. Jag uppskattade

Varje deltagare fick, förutom den
medicinska rådgivningen enligt deras
testresultat. Böckerna “Adio ţigări” (Farväl
cigaretter) “Respiră curat” (Andas frisk
luft) och några andra småskrifter och
broschyrer delades ut.
Den sista eftermiddagen ägnades åt de 30
väktare i fängelset, som deltog. Efter att
de testats, och fått medicinsk rådgivning
blev de inbjudna att smaka olika
vegetariska rätter från den vegetariska
matutställningen som tillagats särskilt för
detta evenemang:
Mr Constantin: “Det är synd att min fru inte
är här ... Hon kunde lära sig mycket, jag har
kopierat en del vegetariska recept som jag
tar hem...”

Mrs G: “Kan knappt tro det själv, men jag
har inte ätit något så välsmakande som
denna mat i hela mitt liv. Tack för att ni
tänker på vår hälsa och i synnerhet genom
detta program som motiverar oss att ändra
vår livsstil.”
Brev från ansvarig för projektet i
Rumänien
Vi tackar Sisters Internationals medlemmar
i Sverige och kockarna från Bacau Hope
SDA kyrkan, de 26 volontärer som hjälpte i
detta projekt och Podis Health Center, som
hade sänt sjuksköterskor och lånat ut vissa
enheter för testning. Dessutom tackar
vi de nationella myndigheterna samt
ledningspersonal på straffanstalten Bacau
Penitentiary och vakterna som hjälpte oss
igång med detta projekt.
Direktor SUP Moldavien
Mihai Enea
OBS! Namnen är av hänsyn till de intagna
inte personens riktiga namn.
Foto: SUP Moldavien
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Rumänien har under
några år varit föremål
för insatser från Sisters
Internationals sida. Hjälp
har skickats till romska
familjer på soptippen i
Oradea. Elisabeth Hultgren
från Skellefteå har varit
aktiv i att ordna resor
och i att samla omkring
sig de kvinnor som
deltagit i biståndsresorna
till Rumänien. Detta
har fått till följd goda
kontakter med Europeiska
Bibelskolan, Caminul Felix
och andra organisationer i
Oradeaområdet.
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Så många av Indiens kvinnor lider under betryck, av
ensamhet och utsatthet – och tvingas ofta in i prostitution
för att överleva. Änkor som lämnas vind för våg av sina
släktingar. Utan underhåll, utan ekonomiska möjligheter
och utan både mat och möjligheter att försörja sig.
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Kvinnohus i Indien
Sisters International startade bygget under 2012
av ett ”kvinnohus” för änkor och utsatta kvinnor i
Thiyagadurgam, Villupuram distrikt i Tamil Nadu Stat, som
ligger i sydöstra Indien. Bygget sker genom ett samarbete
med missionsorganisationen EWM.
Sedan flera år tillbaka har Missionsorganisationen som
John och Catherine Raijah arbetar med, EWM, sökt efter
möjligheter att utveckla sitt arbete bland de utsatta
kvinnorna i Indien.
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Så många av Indiens kvinnor lider under betryck, av
ensamhet och utsatthet – och tvingas ofta in i prostitution
för att överleva. Änkor som lämnas vind för våg av sina
släktingar. Utan underhåll, utan ekonomiska möjligheter
och utan både mat och möjligheter att försörja sig.
Catherine och John har 7-800 barn i barnhemmen – och
redan nu försöker man varje månad göra speciella insatser
för änkor och utsatta kvinnor genom att ge dem kläder
och ett mål mat varje månad. Dessutom försöker man
placera ut änkor i hem som har möjlighet att ta hand om
dem. Huset kommer att rymma 25 kvinnor, där 4 kvinnor
delar sovrum. Framför allt kommer man att ta hand om

änkor som lämnats av sina familjer, övergivna och utan
något underhåll. De får ofta bo under presenningar i
staden, utan något finansiellt stöd av tidigare släktingar.
En annan målgrupp är kvinnor som man kan rädda ifrån
prostitution. Man kommer att förse dem med husrum,
mat, kläder och fri medicinsk vård.
Bygget har fortsatt enligt planerna och har tagit ordentlig
fart efter regnperioden. Huset kommer att ta emot fattiga
änkor som blivit lämnade av sina familjer utan någon
försörjning, ensamstående kvinnor som inte kan försörja
sig och unga kvinnor som blivit sålda till prostitution.
Behoven är stora i Indien. Bara för någon tid sedan köpte
John Raijah loss en flicka som sålts till prostitution.
Det kom under 2012 en förfrågan från John Raijah om det
var möjligt att bygga en våning till på kvinnohuset, med
bland annat lokal för sömnadsutbildning. Kostnaderna
skulle bli avsevärt mindre om detta gjordes nu istället för
senare. Sisters International har beslutat att skicka över
ytterligare 100 000 kr för byggandet av en våning till. Det
beräknas bli invigning i slutet på augusti 2013.
Syskolan som Sisters International ger stöd till i Indien har
blivit en succé. Flera andra orter har frågat om man inte

“

Att få möjlighet att gå
den här utbildningen ger
mig ett hopp om
arbete – och jag
kan se ljusare på
framtiden, säger
Tamil samtidigt som
ett leende smyger
sig fram på hennes
läppar.

Tamil Azhagi berättar att hon
förlorade sina båda föräldrar
när hon var 8 år gammal.
Sedan dess har hon försökt ta
hand om sin bror som då endast var
4 år. Men livet har inte varit lätt som
hon låter oss förstå under samtalet.
– När jag fick höra talas om den

här utbildningen och sedan fick
erbjudande om att börja, var det inte
svårt att tacka ja, berättar Tamil.
– En utbildning i sömnad ger mig
möjlighet att kunna få ett arbete som
jag kan försörja både mig och min
bror, fortsätter hon.
Tamil berättar att möjligheten att
försörja sig är obefintlig – och att det
här är en unik chans som hon har fått.
Framtiden kommer att vara ljusare för
Tamil när hon nu lär sig ett yrke. Hon
drömmer om att få ett arbete som
sömmerska, eller ännu hellre; att få
möjlighet att starta ett litet företag
och sy kläder åt människorna hemma
i den by som hon bor – och också då
tjäna pengar till försörjning för sig
och sin bror.
Varje vardag går hon en längre
promenad för att komma till syskolan
i Kalamavur. Tamil går i den grupp
som har undervisning mellan klockan
13-17. När vi besöker syskolan träffar
vi hela eftermiddagsgruppen som
flitigt mäter, klipper och skär tyger,
som de sedan omsorgsfullt nålar ihop
och syr med de trampsymaskiner

på sina maskiner utan att märka att
elen har försvunnit.
Många indiska kvinnor blir änkor
tidigt, andra blir utslängda ur huset
av sina män när de har funnit en
yngre kvinna de vill leva med. Under
besöket i Indien i augusti mötte
vi flera kvinnor som berövats sina
hem på detta sätt, där en del blivit
tvungna att leva ”på gatan” med flera
barn.
Tamil Azhagi är lycklig lottad som nu
börjat en ny inriktning för livet;
- Att få möjlighet att gå den här
utbildningen ger mig ett hopp om
arbete – och jag kan se ljusare på
framtiden, säger Tamil samtidigt
som ett leende smyger sig fram på
hennes läppar.
”Sewing school-project” i Kalamavur,
Indien, är ett direkt resultat av hur
kvinnor hjälper kvinnor världen över.
Sisters International i Sverige har
tillsammans med sina medlemmar
samlat ihop medel för att driva
syskolan under 2 års tid. Det finns
utmaningar bakom hörnet.
Eleverna på syskolan är mycket glada
för den möjlighet som
öppnats för dem – men fler
indiska kvinnor väntar på en
hjälpande hand. Från syster
till syster och från kvinna
till kvinna. Ingenting är
omöjligt – inte ens i Indien.
Vid jultiden var Sisters
International med och
delade ut julklappar
och gjorde det till en
oförglömlig händelse för
200 gatubarn i Indien.

som blivit skänkta av Sisters
International i Sverige.
Under besöket blir det elavbrott flera
gånger, men eleverna fortsätter att sy
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Hjälpverksamhet Indien

kan göra något liknande i deras stad.
I byn Vadakkupatti, som ligger i
anslutning till Kalamavur med nära
80 000 invånare bor Tamil Azhagi,
nyss fyllda 21 år, tillsammans
med sin 4 år yngre bror. Hon är
en av drygt 20 indiska kvinnor
som nu fått en möjlighet att gå
en sömmerskeutbildning genom
”Sewing school-project” i Kalamavur
som Eternal Word Ministries bedriver
genom att Sisters International i
Sverige satsat på att vara med och
utbilda kvinnor i Indien.
Tamil Azhagi är överlycklig för
möjligheten att få en utbildning i
sömnad. När vi sätter oss ner och
samtalar med henne är hon blyg
och lite fåordig. Många indier som
lever under mycket enkla och fattiga
förhållanden – och som gått igenom
många svåra saker i livet – är lite
tillbakadragna och anser sig inte ha
så mycket att skryta över.

9

ÅRSBERÄTTELSE 2012
Sisters International

av

www.sisters.nu

Glimtar från några lokalgrupper
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Hemsidan har under året
fungerat som en god
informationscentral
och genom hemsidan
och rikskansliet
har anmälningar
till medlemskap och
konferenser kunnat ske.

Unga tjejer
Under 2012 fortsatte arbetet med
inriktning mot unga tjejer. Sisters
International har gett stöd till
Ung Kvinna som drivs av Emmelie
Bard som är lokalgruppsledare i
Jönköping. Ett team bestående av
Emmelie, Angelina Garell och Gunilla
Ludvigsson har under året arbetat
fram ett mentorprogram för unga
tjejer. Focus är preventiv hjälp för
tjejer. Facebooksidan hade över 700
likes vid slutet av 2012 och många
av de olika inläggen har lästs av flera
hundra personer. Det som lästs mest
hade lästs av över 4000 personer.
Kommunikationsplan
Under året har Sisters Internationals
kommunikationsplan tagits i
bruk. Där inryms bland annat
Pressmeddelandetjänsten
Mynewsdesk. De olika inslagen
på Mynewsdesk har vardera
följts av flera hundra journalister.
I kommunikationsplanen ryms
även sidan på Facebook som växt
dramatiskt till att vid slutet av 2012
omfatta ungefär 1200 personer
som gillar sidan. Det är en ökning

med 500 personer under året. Cirka
8000 personer nås varje vecka
genom Facebooksidan. Hemsidan
har under året fungerat som en god
informationscentral och genom
hemsidan och rikskansliet har
anmälningar till medlemskap och
konferenser kunnat ske.
Samarbete med andra aktörer
Genom Sisters Internationals arbete
sker ett samarbete och samverkan
med andra aktörer som kvinnojourer,
RIA-verksamheter, socialtjänsten,
Stadsmissionen, kyrkor, olika
organisationer, second-hand,
fängelser, med flera. Detta bidrar till
att viktiga kvinnofrågor kan lyftas, att
konkreta åtgärder kan initieras och
att det kan ges stöd för att viktiga
kvinnofrågor tar plats i debatt och
media.
För andra organisationer som arbetar
med stöd och hjälp för kvinnor på
olika sätt får ofta Sisters International
fungera som en bidragande orsak
till en positiv respons i helheten
för det arbete som utförs av dessa
organisationer.

ÄNGELHOLM
Sisters lokalgrupp

Sisters International har som syfte
att stödja och stötta kvinnor i
Ängelholm och dess omnejd.
– Vi har under våren haft
en kvinnofrukost då Agneta
Albertsson talade om
stresshantering. Det var mycket
uppskattat.
– Vi har haft en pyssel kväll
varannan torsdag under våren .
– Vi har nu kommit igång med
“Ensam mamma” som vi har
varannan onsdag kväll .
Det bjuds på en enklare måltid,
efter det kan man få massage,
själavård eller bara sitta ner och
vila. Barn passning erbjuds också. Vi
har fått kontakt med kvinnojouren,
det kommer mellan 2-5 kvinnor
med sina barn varje gång.
– Vi delade ut julpåsar 20st fick vi
till Ängelholm.

GAMMELSTAD
Sisters lokalgrupp

– Vi startade vår lokalförening i
maj 2012 och fick medlemmar
direkt. Den officiella startdagen
var 8 september då Marie Arnfjell
och Gitten Tornberg medverkade.
Kvinnor från Storuman i söder till
Pajala i norr kom till dagen och
blev uppmuntrade.
– Vi träffas i Elimkyrkan,
Gammelstad och vid vårt första
medlemsmöte medverkade Eva
Engman, Kvinnojouren Iris från
Luleå och berättade om deras
arbete samt undervisade om
tecken på misshandel. Detta
resulterade i att tre kvinnor gick
Kvinnojourens utbildning i slutet
av oktober. Två av oss fortsatt
med studiecirkel där för att kunna
arbeta på Kvinnojouren.
– Vid nästa medlemsmöte hade
vi besök av Lotta Löthberg,
journalist och lärare på
journalistutbildningen i Kalix.
Hon inspirerade oss till att göra
en berättelse- och bakbok där
kvinnorna får ge sitt vittnesbörd
om Jesus. Detta arbete har
påbörjats.
Foto av Marie Arnfjell som talar.

SKELLEFTEÅ
Sisters lokalgrupp

– Sisters Internationel startade
upp med en kvinnofrukost med
vår KD Politiker Maria Wiksten från
Skellefteå.
– Lenita Öhlund medverkade
under en eftermiddag med retreat
den 17 mars, dels i grupp när
Lenita undervisade om hur Jesus
var tillsammans med sin Far i
stillhet.
– 21 april - med Ninna Lopez från
Tarragona i Spanien. Hon tog upp
på sin föreläsning vikten att kunna
”Lyssna” - vad är det som du hör,
har du tid att lyssna på de personer
som du har i din omgivning eller
hör du bara på vad folk pratar om.
– Så gick vi ut på stan och åt mat
tillsammans. På eftermiddagen
handlade föreläsningen om ”Kom
med mig” - var vill Gud att du ska
vara.
– Den 31 augusti träffades vi i
ledningen för att planera hösten, vi
fikade och bad tillsammans.
Under hösten planerades för
utdelning och packning av
julpåsar som sedan blev av den 11
december.
Foto från Kvinnokonferens.
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