Den 13. Verdenskonferansen til
WFMUCW

Sted: Houston, Texas
Dato: 29.august – 3.september 2016

Temaet for den 13. verdenskonferansen til Kvinneforbundet er: «CHOSEN PEOPLE: CALLED TO
PROCLAIM» eller: «Et utvalgt folk, kalt til å forkynne», utfra 1. Pet 2:9-10:
«Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har
vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt
underfulle lys. 10 Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant
barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet.»

De 2 siste 5-årsperiodene har verdensforbundet jobbet mye med FNs tusenårsmål (Millennium
Development Goals). Dette har gitt oss stor mulighet til å fokusere på det sosiale aspektet i vår
Wesleyanske tradisjon. Med det nye temaet får vi en mulighet til å få balanse i forhold til Wesleys
hellighet og sosiale engasjement.
Det er spesielt 3 områder vi vil utforske på bl.a. workshops på konferansen:
1. Vi vil huske/ se på hvem vi er
2. Vi vil utvikle vårt forhold til Kristus
3. Vi vil bli utrustet til å dele Kristus med andre ved å forkynne Hans kjærlighet gjennom
lovsang, sosiale handlinger og vennskap.

Vi i Norge synes det er viktig å være med i denne verdensorganisasjonen for på den måten å kunne
støtte kvinners situasjon i alle verdensdeler. Vi er derfor 3 stykker fra styret som reiser for å være
tilstede på verdenskonferansen: Leder Tove Synnøve Tveit (med stemmerett), nestleder Kari
Skinningsrud og sekretær Jorun Thurmann.

Parallelt med konferansen vil det også være

Helen Kim Memorial Scholarship-program
-

Et ledertreningsprogram for å inspirere unge kvinner.

WFMUCW har i mange år hatt et stort fokus på velferden til «jentebarn». Dette har etter hvert fått et
nytt uttrykk ved å introdusere Helen Kim Memorial Scholarship som tilbyr et ledertreningsprogram
for unge kvinner.
Programmet er oppkalt etter en ung koreansk kvinne, Helen Kim, som hadde en Kristusinspirert
visjon om et verdensvidt søsterskap mellom kvinner. Hun drømte om en tid da kvinner kunne jobbe
sammen for å fremme fred og bedre forhold i hele verden. Det er altså for å inspirere unge kvinner
med visjoner om en verden der det er håp for de uten håp, sikkerhet for de uten sikkerhet, nok
ressurser for de fattige, frihet for de undertrykte og en stemme for de uten stemme.

To unge kvinner fra hver av de 9 områdene til WFMUCW får muligheten til å delta på
verdenskonferansen. Dette vil da for dem bli innledet med et ledertreningsprogram der de vil:
-

Tilegne seg kunnskaper gitt av en ekspert på området
Delta i fellesskapsbygging blant unge kvinner fra alle områdene
Bli kjent med verdensforbundets styre og WFMUCWs representanter til «Economic and Social
Council» i FN.

I år er Helene Benedikte Granum en av de to fra Europa Continental!

Du kan lese mer om bl.a. hvilke kriterier man legger til grunn, og hvordan utvelgelsesprosessen er på
nettsiden til WFMUCW: http://wfmucw.org/about/helen-kim-memorial-scholarship (dette er på
engelsk).

