
Konstverkets titel 
“Cyklon Pam II: 13:e 
mars 2015” visar hur en 
mamma böjer sig ner 
och ber över sitt barn. 
Vågorna sköljer över 
henne men en palm 
böjer sig skyddande 
över dem. Kvinnans 
kjol är sydd efter den 
traditionella klädseln 
på Erromango. I 
horisonten kan man 
se små kors som 
representerar de liv 
cyklonen Pam tog 2015.

Konstverket är gjort 
av Juliette Pita, den 

mest kända konstnären 
i Vanuatu idag. Hon 
är född 1964 på ön 

Erromango och är den 
tredje i en syskonskara 
av åtta. Juliettes talang 

upptäcktes tidigt och 
hon blev den första 

kvinna att utexamineras 
från Institut National 

de Technologie du 
Vanuatu. Hennes motiv 

är hämtade från den 
traditionella kulturen 
i Vanuatu, men också 

från hennes liv.

2020 års böndagsprogram är utformat av kvinnor från Vanuatu och har temat ”Bygg på en 
stadig grund.” I årets tema som är hämtat från kapitel sju i Matteusevangeliet vill Vanuatus 
kvinnor påminna om budskapet i Jesu berättelse, att HÖRA Guds ord och GÖRA däreft-
er som den kloke mannen gjorde som byggde sitt hus på berggrunden. Ett högst relevant 
budskap för människorna i Vanuatu som är utsatta för naturkatastrofer som jordbävningar, 
cykloner och vulkanutbrott.
Vanuatu är en Y-formad tropisk arkipelag i Söderhavet, med över 80 öar varav 65 är bebod-
da. Landet blev självständigt år 1980 efter att ha styrts av en gemensam regering med brit-
ter och fransmän sedan 1906.  Ursprungsbefolkningen hade då ingen erkänd identitet, inga 
lagliga rättigheter, inga pass och ingen rätt till jordägande. Folket kallas Ni-Vanuatu och är av 
melanesisk härstamning med en polynesisk minoritet. En blandning av européer, asiater och 
andra öbor från Stilla havet bor också i övärlden.

För Världsböndagen,                                                                                                                                   

Inger Jonasson, ordförande

Kära vänner!

VÄRLDSBÖNDAGEN
Information och bakgrundsmaterial5 mars 2021

Tema: Bygg på en stadig grund
Programland: Vanuatu
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INFORMATION/PUBLICITET

För att Världsböndagen ska uppmärksammas 
och locka nya deltagare krävs att vi sprider 
informationen på många olika sätt. Materialet 
om Vanuatu kommer att presenteras i 
nr 2/2020 av tidningen Elsa. En affisch i 
PDF-version kan också laddas ner från vår 
hemsida, www.svekumeniskakvinnor.se/

varldsbondagen. Den finns i två varianter, 
den ena med plats för egen information. 
Det är viktigt att alla församlingar i 
ert närområde informeras i god tid om 
var och när gudstjänsten/samlingen 
kommer att hållas, så att de kan få med 
den i sina församlingsblad, annonser, på 
sina hemsidor, etc. Ett förslag till lokalt 
pressmeddelande kommer att kunna laddas 
ner från hemsidan fr o m mitten av januari.                                                                                                             
En powerpoint-presentation med bilder från 
Vanuatu kan beställas via beställningslistan 
på sid 8 eller via e-post och levereras endast 
via internet.                                                                             

RAPPORT FRÅN 

STIPENDIAT

Mitt namn är Joseline 
Bondukamesa och 
jag kommer från 
Demokratiska Republiken 
Kongo. Min treåriga 
grundutbildning till läkare 
fick jag vid på Bandundus universitet där varje 
läsår avslutades med en praktikperiod för 
att få praktiska kunskaper och konkretisera 
de teoretiska begreppen. Tack vare ett 
stipendium från Världsböndagen blev det 
möjligt för mig att avsluta mina läkarstudier 
vid Simon Kimbangu-universitetet som 
tog fyra år. Det sista året gjorde jag en 
12-månaders praktik på Allmänna sjukhuset 
i N’Djili (Kinshasa) och erhöll sedan min 
examen i Medicine doktor med betyget 
tillfredsställande. Då jag skriver detta har 
jag nyss avslutat en praktik på Evangeliska 
sjukhuset i Vanga, vilket har gott renommé 
i Kongo. Nu känner jag mig kapabel att 
arbeta som läkare och har en tjänst som 
allmänläkare.

TILL ANSVARIGA FÖR FIRANDET AV VÄRLDSBÖNDAGEN

OBS 1! Om du inte längre är ansvarig, skulle vi uppskatta om du meddelar din efterträdare att 
Världsböndagsmaterialet är färdigt. Vidarebefordra det till henne eller informera henne om 
hemsidesadressen, så att hon kan ladda ner det. Tack på förhand!                              
OBS 2! För att så mycket som möjligt av kollektintäkterna ska kunna gå till stipendieprogrammet kommer 
utskicket inför 2020 endast att postas till dem som kontaktat oss och uttryckligen begärt detta. Materialet 
finns för nedladdning från hemsidan: www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen. Materialet mejlas 
till dem som anmält att de föredrar utskick via e-post.

ÅTERRAPPORTERING                                                                                                                                   
Vi välkomnar rapporter – helst via e-post till 
VBD@ svekumeniskakvinnor.se – om hur det 
lokala böndagsfirandet genomförts, gärna med 
foton som bifogade filer. Rapportera var och 
när gudstjänsten hållits och antalet deltagare. 
Berätta också vad ni tyckte om programmet, 
vad som fungerade bra, vad som kunde ha 
varit bättre, hur böndagen uppmärksammats 
lokalt, osv. Meddela fotografens namn, om ni 
skickar foton! Rapporterna kan komma att 
användas i Elsa och behövs som underlag för 
vår redovisning till Världsböndagens kontor i 
New York. Tack på förhand! 

VIKTIGT!

Gudstjänstprogrammet för 5 mars finns i ett 
separat häfte i A5-format. Ytterligare ex av 
programmet kan beställas från expeditionen 
och kostar 5 kr styck. Bibelstudium, 
bakgrund om Vanuatu, rapport från 
stipendiat, beställningstalong, med mera, 
finns samlat i detta häfte. Barnprogrammet 
finns i år endast på engelska och kan laddas 
ner från
www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen. 

INLEDANDE ORD

Hela Matteus evangelium berättar om Jesus som 
judarnas kung, den efterlängtade Messias. Den 
huvudsakliga bibeltexten för Vanuatu-programmet 
kommer från avsnittet om Jesu undervisning hur 
man kommer in i himmelriket. Läs kapitel 5 till 
kapitel 7:29.

Kapitel 7 börjar med att Jesus uppmanar att inte 
döma andra och glömma att vi själva kommer att 
dömas efter hur vi bedömer andra (v 1-2). I verserna 
3-6 gav Jesus rådet att granska sina egna handlingar 
och rätta till dem innan man berättar för andra om 
deras fel.

 
I verserna 7-11 talade Jesus om den himmelske 

Fadern som källan till allt gott för dem som ber i tro. 
Vers 12 är den gyllene regeln i som säger: ”allt vad 
ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni 
också göra för dem”. I verserna 13-14 undervisade 
Jesus om de två sätten att leva.

I vers 15-20 talar Jesus om falsk och sann under-
visning och hur man kan tolka och förhålla sig till 
den. I verserna 21-23 undervisar Jesus om vägen till 
Guds rike. De som gör Faderns vilja kommer in i 
himmelriket.

Slutligen kommer vi till verserna 24-27, verserna 
i Vanuatu-programmet. Verserna 28-29 i kapitel 7 
avslutar undervisningen som inleddes i kapitel 5, 
Bergspredikan. Det är bra att ha i åtanke för att få ett 
sammanhang till vad Jesus sa om det som ska höras 
och att göras (v 24). Det är inte en tom uppmaning; 
bakom ligger den fulla förståelsen av Jesu tjänst och 
himmelriket. Låt oss komma ihåg Jesu ord (Matteus 
5: 1-11) hur vi borde handla för att likna det kloka 
vittnet som byggde på hållbar fast grund.

                                                                             
LÄS MATTEUS 7: 24-27 OCH PRATA OM 

FÖLJANDE FRÅGOR:

-  Jesus använde två verb för att visa poängen 
med sin undervisning - höra och handla (24, 26). Vad 
väcker det för tankar hos er?

- Uppmaningen HÖR och HANDLA reflek-
teras också i Världsböndagens motto ”Lär känna – be 
– handla! Hur kan vi bygga på denna starka grund?  

- Vad är att vara som en klok person eller en 
dåre i ditt sammanhang?

Jesus brydde sig om skaran som gick till berget 

för att höra Guds ord för att få ett bättre liv. De var 
hungriga och törstiga. All undervisning i Matteus 
kapitel 5 till 7 förmedlade två saker - höra och handla 
och lyssna och göra. Resultaten beror på de val man 
gör. Den kloke byggaren handlade på Jesu ord och 
var i säkerhet medan den dåraktige inte gjorde det 
och förlorade sitt hus. Låt oss tänka på det när vi 
fattar våra egna beslut i livet.

SÄTT SAMMAN BIBELNS BERÄTTELSE MED 

TEMAT “BYGG PÅ EN STARK GRUND”

Kärnan i berättelsen om Jesus är att noggrant 
HÖRA Guds ord och HANDLA därefter. Vi ska 
handla inspirerade av Guds kärlek och veta att vår 
tro utan gärningar är död (Jakobsbrevet 2: 14-26). 
När vi bygger på klippan som är Kristus, vet vi att 
vi är på stark grund som kommer att bestå i livets 
prövning och förbli fast och säker.

I Ordspråksboken 24: 3 står det: “Genom vishet blir 
ett hus uppbyggt och genom förstånd hålls det vid 
makt.” Det här huset tillhör en som är klok, som hör 
och handlar efter kärleksbudet och bygger huset på 
en säker och fast grund - Jesus Kristus.

Låt oss fatta mod och bygga våra hem, våra nationer 
och världen på Jesu ord, som påminde oss om den 
gyllene regeln - “Allt vad ni vill att människorna 
skall göra för er, det ska ni också göra för dem” (7:12). 
Detta är vår fasta grund, vårt huvudbudskap idag och 
det väsentligaste budskapet från Jesus som avslutar 
all undervisning i Matteus 7.

Som kvinnor och ledare måste vi stå upp mot alla 
former av våld för att bygga ett nytt samhälle som 
är mer fredligt och rättfärdigt. Ty hos Gud är allt 
möjligt för dem som tror. Låt oss förbli enade. 

BÖN

Gud, hjälp oss inför de val vi ställs inför i våra liv. 
Vi ber dig att leda oss och hjälpa oss handla efter Jesu 
ord, han som är vägen, sanningen och livet. Amen

Detta material är en del av gudstjänsten och 

utbildningsresurs för det årliga firandet av 2021 VBD. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

World Day of Prayer International Committee
475 Riverside Drive Room 729

New York, NY. 10115. USA
admin@worlddayofprayer.net, http://worlddayofprayer.net 

Bibelstudium - Matteus 7:24-27
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GEOGRAFI OCH BEFOLKNING

Vanuatu är en tropisk arkipelag i Söderhavet, med 
över 80 öar varav 65 är bebodda. Den huvudsakligen 
vulkaniska ö-världen sträcker sig 900 km från norr 
till söder. ”Espiritu Santo” är den största ön. Port Vila, 
huvudstaden, som också var kolonialt högkvarter, 
ligger på den syd-centrala ön Éfaté. Öarna är utsatta 
för naturkatastrofer som jordbävningar, cykloner 
och vulkanutbrott. Varje år drabbas Vanuatu av i 
genomsnitt 8 till 10 cykloner. Cyklonen Pam, av 
kategorin 5 i mars 2015 var en av de värsta cyklon-

erna någonsin. Cirka 75.000 människor behövde 
akut skydd och 96% av grödorna förstördes. 

Mark är mycket viktigt för Ni-Vanuatu, som 
invånarna kallas och avgörande för att människor 
ska kunna odla. De flesta invånarna är av melane-
sisk härstamning med en polynesisk minoritet på de 
avlägset liggande öarna. En blandning av européer, 
asiater, och andra öbor från Stilla havet bor också i 
övärlden. Man uppskattar att Vanuatu kommer att 
ha 312 000 invånare år 2021. De flesta människorna 
bor på landsbygden, men städer som Port Vila och 
Luganville har stor folkmängd. Vanuatu omfattar 
modern teknologi, men man är också stolt över 
att bevara sin kulturella identitet och sina tradi-
tionella värden. Den huvudsakliga födan består av 
jams, taro, bananer, kokosnötter, sockerrör, tropiska 
nötter, grönsaker, griskött, fågel, fisk och skaldjur. 
Den nationella ceremoniella maträtten är lap lap, 
en pudding gjord av malda rotfrukter blandad med 
kokosmjölk och ibland grönsaker och kött, inslagna i 
blad och bakade i en traditionell jordugn. 

SPRÅK

Vanuatu är ett litet land med flera talade språk än 
något annat land i världen! Det hade 113 talade språk 
och ett otal dialekter men 2004 återstod färre än 100 
på grund av bruket av bislama som har utvecklats 
från bruten engelska, franska och traditionella språk. 
Med landets koloniala historia har engelska och 

Vanuatu

franska blivit de officiella språken i utbildningen. 
Det är starka band mellan lokala språk, platser och 
identiteter. 

HISTORIA

Förfäderna i Vanuatu levde på sina egna öar, 
byar, och i egna hus byggda av löv och träd huggna 
med stenyxor. Varje ö och by hade sitt eget namn 
och styre. De hade egna språk, mat, kläder, tradi-
tionella mediciner och barnmorskor. Över hela 
ö-världen var hövdingar väktare över land, språk, 
arv och de bestämde reglerna för samhällena och 
rättsskipningen. 

1774 kom kapten James Cook till öarna och gav 
dem namnet Nya Hebriderna, eftersom de påminde 
honom om hans hemland Skotska Hebriderna. 1847-
1904 kom andra upptäcktsresande, så kallade ”black-
birders” vilket syftar på den storskaliga kidnap-
pningen av infödda människor på öarna i Stilla 
havet, som blev lurade eller tvingade till att arbeta 
på bomulls och socker-plantagerna i Queensland, 
Fijii och Hawaii långt bort från sitt hemland. Black-
birders och handlare förde också med sig främmande 
sjukdomar, som dödade tusentals människor och 
åstadkom ödeläggelse i Vanuatu.

1906 blev Nya Hebriderna en koloni som styrdes 
av Storbritannien och Frankrike. Nya Hebridernas 
Gemensamma regering hade en domstol, men båda 
hade sin egen administration, medicinska system, 
polisväsen och skolsystem. Samtidigt var invånarna 
på Nya Hebriderna statslösa i sitt eget hemland. De 
hade inga lagliga rättigheter, inga pass, och ingen 
rätt till jordägande. De förblev statslösa ända till 
oberoendet 1980.  Självständighet deklarerades 30 
juli 1980 då parlamentarisk demokrati infördes. Man 
ändrade landets namn till Vanuatu, som ordagrant 
betyder ”land som står upp”.

RELIGION

Ursprungligen hade folket i Vanuatu sin egen reli-
gion och sätt för tillbedjan och varje ö sina egna 
gudar och heliga platser som de associerar med sina 
förfäder och andar. Sådana tabu-förklarade platser 
kan vara bergstoppar, klipprev utanför stranden 
eller steniga hällmarker. Folk undviker dessa platser 
och behandlar dem med respekt. Missionärer och 
upptäcktsresande anlände vid ungefär samma tid på 
1800-talet. Olika samfund kom med kristendomen 
till de olika öarna i Vanuatu. Presbyterianerna, som 
för närvarande är det största samfundet, etablerade 
sin första kyrka 1852 efter att den första missionären 
dödats för sin tro 1838. Idag omfattar kristendomen 
ungefär 83 procent av befolkningen, medan 17 
procent består av andra religiösa grupper och tradi-
tionella religioner. 

Vanuatus kristna firar gudstjänst med sång och 
dans stärkta av Vanuatus traditioner och kultur. 
Nuvarande kyrkor är Presbyterianska, Anglikanska, 
Romersk Katolska, Sjunde Dags Adventister och 
Church of Christ (Pingstkyrka). Vanuatus kristna 
råd utgör en plattform för dessa kyrkors ekumeniska 
arbete tvärs över öarna. Kristendomen påverkade 
djupt förfädersdyrkan och religiös praxis såväl som 
styrelseskick och socialt liv. Bland annat motarbetade 
den kannibalism och lokal religion betraktades som 
vidskepelse. Kristendomen bidrog med förändrat 
decentraliserat levnadssätt i byarna till en central-
iserad form av styre när folk flyttades till en central 
plats där det byggdes kyrkor, skolor och sjukhus och 
började undervisa dem om Jesus Kristus. 

EKONOMI

Vanuatus tempererade klimat och bördiga jord är 
lämplig för jordbruk och boskapsskötsel. I en jord-
bruksbaserad ekonomi är människor beroende av 
grödor för sitt livsuppehälle. Yams, bananer, taro, 
kumara, cassava-frukter och nötter kan odlas organ-
iskt. Kokosnötter, kaffe, sandelträ, tulpanträd, kakao 
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och kava odlas för att tjäna uppehället. Friskt vatten 
erhålles från kokosnötter, kopra för kokosnötolja för 
matlagning liksom för kropps och hårlotion. Vanu-
atus ekonomiska tillväxt baseras på turism, byggen-
skap och offshore finansiella tjänster. Turism plus 
den relaterade service-sektorn står för 40 procent av 
BNP och en tredjedel av folk i formell anställning. 

Regeringen förblir 
den största arbetsgiv-
aren. Stora hotell och 
rekreationsorter ägs 
av utlänningar och 
inkomsterna däri-
från lämnar i första 
hand landet. Vanuatu 
är ett skatteparadis 
som tjänar pengar på 
företagsregistreringar, 
avgifter och en offshore 
sjöfartsregistrering. 

MUSIK OCH UNDERHÅLLNING 

Precis som alla öbor i Stilla havet, så älskar folket 
i Vanuatu musik och dans. Traditionella instrument 
som snidade, kluvna gongs, kluven bambu, som man 
slår på med en pinne, bambuflöjter, sädesskallror 
används för att skapa rytmiskt ljud tillsammans med 
röster, handklappningar och fotstampningar. Det 
finns även moderna band liksom lokala stråkork-
estrar både för män och kvinnor. Nagol (landdyk-
ningar) utövas av män för att visa sin tapperhet och 
som ett medel att blidka gudarna för att skänka ett 
överflöd till gårdarna. Barn har sina egna spel och 

danser som lär dem moraliska värden, att räkna, 
riktning och siffror. I det nutida Vanuatu tycker 
människor om sport som fotboll, volleyboll, basket 
och boxning.

 UTBILDNING

Föräldrar är barnets första lärare innan de går vidare 
till skolundervisning. Under de tre första skolåren 
lär sig barnen i städerna bislama, medan barnen på 
landet lär sig sitt eget lokala språk. Grundskolan är 
varken fri eller obligatorisk men regeringen bistår 
skolorna genom subventioner av avgifter för de 
första sex skolåren för att göra det möjligt för barn 
att få tillgång till utbildning. Gymnasieskola är bara 
möjlig för dem som har råd. Många familjer har bara 
råd att låta äldsta barnet gå i skola. Om den först-
födda är en flicka händer det att hon blir förbisedd 
och den äldste pojken går före. Ungdomar mellan 
12 och 30 år utgör ungefär en tredjedel av Vanu-
atus befolkning. Ungdomar migrerar till Luganville 
och Port Vila för bättre utbildning, fortbildning och 
anställningsmöjligheter. De flesta ungdomar arbetar 
med att producera varor för samhällskonsumtion, 
vilket är obetalt för 1 av 20 ungdomar. Medan 16 
procent av ungdomarna i åldrarna 15-29 år i stad-
sområden har någon form av tillgång till internet, 
sjunker detta antal till 3 procent på landsbygden. 
De flesta ungdomar på landsbygden har tillgång till 
mobiltelefoner och en radio. 

HÄLSA OCH UNDERNÄRING

Alltsedan Vanuatu skrev under FN:s Barnkon-
vention 1992, så har mödra- och barnhälsovården 
haft högsta prioritet för regeringen. Emellertid har 
Vanuatu misslyckats med att uppnå sitt millenni-
um-mål för 2015 att reducera barn och mödradöd-
ligheten. De flesta som dör före 5 års ålder, dör trol-
igen på grund av undernäring vilket är ett problem 
både på landsbygden och i städerna. Majoriteten 

av befolkningen på landsbygden lever med sämre 
kommunikationer och sjukvård, har bristfälliga 
personalresurser och hälsovård. Ett stort hälso-
problem för kvinnor är även bröst- och livmoder-
halscancer, eftersom screening och behandlingar 
är begränsade. Vanuatus befolkningsökning är en 
av de högsta i Stilla havsområdet vilket innebär en 
växande ekonomisk börda. Eftersom det är ett mans-
dominerat samhälle har vissa attityder en negativ 
inverkan när det gäller mödra- och barnhälsovård.

KVINNOR

Under de senaste 20 åren har det skett förändringar 
för kvinnor i Vanuatu. Könsklyftan i läskunnighet 
och utbildning har minskat. Sedan oberoendet 1980 
har fem kvinnor blivit valda till parlamentet. Nya 
rapporter tyder på att kvinnor bara representerar 
3 procent av de totala ledande befattningshavarna. 
Kvinnor utgör 40 procent av arbetskraften i både den 
offentliga och den privata sektorn, men när det gäller 
näringslivet är fler kvinnor involverade än män. 
Kvinnor tar vanligtvis även allt ansvar i hemmet 

och tar hand om barn, äldre, funktionshindrade och 
andra familjemedlemmar. Detta gör dem mer utsatta 
för fattigdom, klimatförändringar, katastrofer och 
en tyngre försörjningsbörda. Möjligheterna för 
kvinnor att starta företag är begränsade eftersom 
de saknar tillgång till kapital, finansiella tjänster 
och marknader. Detta är särskilt fallet för kvinnor 
på landsbygden. Trots denna diskriminering deltar 
kvinnor i näringslivet på sina egna sätt. De förtjänar 

sitt uppehälle genom att sälja kläder, grönsaker och 
frukt på marknaden. Könsbaserat våld är en akut 
oroande fråga som drabbar kvinnor och flickor. 
Cirka 60 procent av kvinnorna i Vanuatu har upplevt 
någon form av fysiskt och/eller sexuellt våld i sina 
liv, varav 21 procent med permanenta skador. Famil-
jeskyddslagen är den rättsliga ramen som skyddar och 
stödjer kvinnor i händelse av våld i hemmet. I den 
nuvarande parlamentariska demokratin i Vanuatu 
finns bestämmelser i konstitutionen för jämställdhet, 
men ingen politisk vilja att genomföra den. 

VÄRLDSBÖNDAGEN

Den första Världsböndagsgudstjänsten ska ha 
hållits 8 mars 1946 i den presbyterianska kyrkan i 
Port Vila. På inbjudan från presbyterianerna anslöt 
sig anglikaner och katoliker 1981. Kvinnor från den 
Apostoliska kyrkan och Church of Christ minns att 
de gick samman som unga kvinnor på 1980-talet på 
öarna Ambae och Pentecost. Under senare år anslöt 
sig andra kvinnor från olika kyrkor på öarna till 
Världsböndagen. När Womeń s Desk inom Vanuatus 
Kristna Råd bildades i början av 2000-talet utveck-
lades samarbetet mellan VBD-grupper som redan 
fanns med dem. Världsböndagens internationella 
kommitté ledde en workshop i Vanuatu 2011 för att 
stärka samarbetet mellan dessa grupper. Vanuatu-
kommittén organiserades nyligen ekumeniskt och 
bekräftade villigheten att anslå resurser till arbetet 
med WDP-programmet 2021. Deras bön är att den 
välsignelse de upplevde av att arbeta tillsammans för 
2021-programmet ska lyfta Vanuatu-kvinnans röst 
över hela världen. 

För många som deltog i skrivprocessen var detta 
deras första ekumeniska upplevelse. Kommittén vill 
stödja initiativ för att hjälpa unga kvinnor på lands-
bygden genom att skapa anställnings- och utbild-
ningsmöjligheter. De vill också hjälpa till med hälso-
program som fokuserar på mödravård, barns hälsa 
och cancer. Kommittén tackar Gud för Vanuatus 
självständighet och att man kunde lämna det kolo-
niala styret bakom sig.  Med Guds hjälp är de redo 
att stolt bestämma sin egen framtid byggd med tradi-
tionella värden med Kristus som grund.
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KOLLEKTEN                                                                                                                                   
Som vanligt går böndagskollekten till 
utbildningsstipendier för kvinnor i Afrika, 
Asien, Mellanöstern och Latinamerika. 
Information om beviljade stipendier för 
2020 finns i gudstjänsthäftet (sid 10). OBS 
att enskilda gudstjänstdeltagare nu kan ge 
kollekt via Swish. Numret är 123 667 8650. 
Ange ”Böndag” och ort där gudstjänsten 
hållits i meddelandefältet. Hela kollekter 
bör inte skickas via Swish! Det är 
synnerligen viktigt att kollekten skickas in 
före 1 april 2021 till pg 40 47 22-1. Detta för 
att vi ska veta hur mycket vi har att fördela 
inför läsåret 2021-22. Se till att den som har 
hand om kollektredovisningen får del av 
denna information. Om kollekten överförs 
via internetbank, ska information om 
avsändare (postnummer och ort) bifogas.

KONTAKT

Världsböndagen nås bäst via E-post: 
VBD@svekumeniskakvinnor.se.

Kan även nås på Adress: 
Världsböndagen SEK, Box 14038, 

167 14 Bromma 

Eller via Ekumeniska centret, telefon: 
08-580 031 00.          

Böndagskommitténs ledamöter kan nås via 
e-post:

Inger Jonasson, ordf

i.jonasson46@gmail.com                                                                                              
Gunilla Bäckström

gunilla@friskvårdochbildterapi.se                                                                                 
Christina Hallonsten

christinahallonsten@gmail.com                                                                                                                            
Vianka Khamis Jenan

mariavkj.v@gmail.com                                                                                              
Lisbeth Malmström

lisbeth.malmstrom@comhem.se                                                                                                                                              
Gunilla Olausson

gunilla.olausson@fralsningsarmen.se
Birgitta Wadhstorp

bittewadhstorp@gmail.com                                                               

BESTÄLLNINGSLISTA

Porto + 10 kr i administrationsavgift tillkommer på alla försändelser. Betalning görs efter leverans. Allt 
material utom PowerPoint-presentationen, pg-inbetalningskortet och broscherna kan laddas ner gratis från 
vår hemsida: www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen    

 PowerPoint-presentation med bilder från Vanuatu (levereras via internet)
 st affischer à 5kr
 st ytterligare gudstjänstprogram à 5kr
 st böndagsbroscher à 50 kr (vitmetall eller gulmetall)
 Jag vill ha 2021 års program med vanlig post

Namn:
Adress: 
Tel:
E-post:

Skickas till: Världsböndagen, SEK, Box 14038, 167 14 Bromma senast 15 februari.
Beställning kan också göras via e-post: VBD@svekumeniskakvinnor.se




