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års
böndagsprogram
kommer från kristna kvinnor
i övärlden Vanuatu. Öarna är
ofta utsatta för naturkatastrofer
som jordbävningar, cykloner och
vulkanutbrott. Konstnären Juliette
Pita visar hur en mamma böjer
sig ner och ber över sitt barn.
Vågorna sköljer över henne men
en palm böjer sig skyddande över
dem. I horisonten kan man se
små kors som representerar de liv
cyklonen Pam tog 2015. Temat är
hämtat från Matteus 7: 24 – 27 och
bibeltexten kommer från ett avsnitt
av Jesu undervisning där han talar
om att komma in i himmelriket.
När vi bygger på klippan som är
Kristus, vet vi att vi är på stadig grund som kommer att bestå i livets
prövning och förbli fast och säker. Hela undervisningen i kapitlen 5–7 i
Matteusevangeliet fokuserade på två saker: hör och handla, eller lyssna
och gör. Vanuatus kvinnor uppmanar oss att stå upp och bygga våra hus,
våra nationer och vår värld på Jesu ord, han som gav oss den gyllene
regeln: “Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också
göra för dem” (7:12). Det här är vår fasta grund och vårt
huvudbudskap idag.
För Världsböndagskommittén
Inger Jonasson, ordförande
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Gudstjänstprogram
för Världsböndagen
den 5 mars 2021

Förberett av VBD-kommittén i
Vanuatu.
FÖRBEREDELSER
Bilda en arbetsgrupp med deltagare
i olika åldrar för att leda gudstjänsten.
Gör i ordning en girlang (salu salu)
att bäras av de kvinnor som talar och
läser i gudstjänsten. Bilda en grupp
som kan sjunga och dansa in med
föremål och symboler att dekorera
altarborden med.
Gör i ordning två bord. Placera en
bibel och en ljusstake på det ena. På
det andra placerar ni Vanuatus flagga
och en banderoll med texten “Bygg
på en stadig grund”. Om det går, lägg
också fram hantverk och livsmedel
som förekommer i Vanuatu – t ex
sandelträolja, korgar, pärlor, snäckor
och rotsaker.
Förbered två böner som passar ert
kyrkliga sammanhang, en
bekännelse och en överlåtelse, att
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läsas i gudstjänsten.
Matt 7:24-27 är den bibeltext som
årets tema “Bygg på en stadig grund”
utgår från, och det handlar om att
leva vist. Texten kan vara utgångspunkt för predikan, reflektion eller
meditation. Bibeltexten kan också
framställas med hjälp av drama eller
annat kreativt uttryckssätt.
GUDSTJÄNST
Ingångsprocession till musik.
Processionen leds av en kvinna
som bär ett tänt ljus och en annan
som bär en öppen bibel. Efter dem
går några kvinnor och/eller barn
som bär Vanuatus flagga och andra
produkter eller symboler som
förberetts. Processionen går fram
till altaret under sång och dans och
lägger det de burit fram på de två
borden. Bibeln och ljuset skall vara
på det ena bordet.
VÄLKOMMEN OCH
HÄLSNING
Ledare: Välkommen till Världsböndagen 2021, som förberetts
av kristna kvinnor i republiken
Vanuatu. Vi välkomnar våra systrar

och bröder över hela världen i
Faderns, Sonens och den Heliga
Andens namn. Vanuatus kultur,
språk, traditionella värderingar och
andlighet har till största delen sina
rötter i melanesisk och polynesisk
befolkning. Öarna med sina svarta
och vita sandstränder, korallrev
med färggranna fiskar, vackra fåglar,
frukter och nötter i skogarna är en
ganska oförstörd miljö även om
de riskerar att utsättas för tropiska
stormar, jordbävningar, cykloner,
tsunamis och vulkanutbrott.
Varje ö och varje by har traditionellt
haft egen ledning och förvaltning,
egna gudar och egna språk. Husen
har byggts av träd och grenar med
hjälp av stenyxor. Kvinnor och män
har samlats i byns möteshus, Farea,
för att diskutera viktiga ärenden.
Vanuatu är ett litet land i Stilla
havet, en republik som vann
självständighet 1980 efter att ha
varit under fransk och brittisk överhöghet. Idag höjer Vanuatu stolt sin
fana och sitt vapenbanér med texten
“In God we stand”.

första verserna i Ps 127: “Om inte
Herren bygger huset är byggarnas
möda förgäves. Om inte Herren
vaktar staden är väktarens vaka
förgäves.”
Alla: Salig är var och en som
förtröstar på Herren Gud som byggmästare. Amen
SÅNG
“Måne och sol” (SvPs/Ps&S 21).

TACKBÖN
Ledare: Låt oss tacka för allt gott
som Gud har gjort.
Helig, helig, helig är Gud, skaparen
av himmel och jord och allt som
finns däri. Gud är närvarande i sitt
folks historia från tidens början till
idag. Vi tillber dig, kärlekens Gud
som Vanuatus folk förtröstar på.
Tack för den gemenskap vi
upplever här och tillsammans med
systrar över hela vår värld som är
samlade till Världsböndag.
Tack för de stora och underbara
ting som du gjort i våra liv och i
våra länder. Du ger oss mod, vishet,
kunskap och förstånd att ta hand om
SÅNG
alla vackra öar och länder.
”Greeting song”, se sid 9. KomponTack för de bördiga öarna, den
erad av medlemmar i Vanuatus friska luften, den rena miljön, det
Världsböndagsgrupp.
härliga solskenet, det blåa havet och
vattnen som omger Vanuatus öar.
INLEDNING
Tack för fåglarnas sköna sång,
Ledare: Vi läser tillsammans de lätena från de vilda djuren på land
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och alla vackra och märkliga fiskar i
havet och i floderna. Tack för vattenfallen som flödar och påminner oss
om din storhet och makt.
Tack för ljuden av barn som
sjunger, skrattar och ropar, och för
bön och sång av unga och gamla. Allt
detta är uttryck för din kärlek och
glädje.
BEKÄNNELSE
Ledare: Låt oss be och bekänna
inför Gud som är trofast och
rättfärdig så att han förlåter oss (1
Joh 1:9).
Vår Fader, du som är i himlen,
låt ditt namn bli helgat. Vi kommer
inför dig för att bekänna vår synd.
Vi bekänner att vi har lyssnat till ditt
ord men inte levt efter det. Ofta gör
vi sådant som vi inte bör göra och
försummar att göra det vi borde.
Vi
möter
konflikter
och
utmaningar i våra hem och nationer.
Vi försöker bygga våra hem i tron att
vi bygger på Jesu Kristi ord, men i
själva verket har vi byggt på sand. Vi
vill förändras. Upprätta oss och hjälp
oss att göra det rätta.
Vi bekänner inför dig, alltings
Skapare, att vi har förgiftat miljön
och skadat de levande varelserna
i havet genom att kasta sopor i
deras livsmiljö. Vår livsstil hotar
det marina livet och förstör hållbara möjligheter till försörjning. Vi
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ångrar vad vi gjort och är villiga att
ändra på detta så att vi kan bli goda
förvaltare av din underbara skapelse.
(Här kan en bön/bekännelse läggas
in som rör det lokala sammanhanget.)
Alla: Herre, hör vår bön.
ÖVERLÅTELSEBÖN
Ledare: Gud söker efter ett hus att
bo i. “Vad för ett hus kan ni bygga
åt mig, vad för en viloplats?” (Jes
66:1-2)
Ödmjukt kommer vi inför dig och
ber att du ger oss av din Andes vishet
och kunskap. Lär oss urskilja vad
som är sanning. Vägled oss så att vi
kan leva på ett sätt som behagar dig.
Vi överlämnar oss i ödmjukhet till
dig och vill vara en sådan byggnad
som du kan bo i. Förvandla våra liv
och våra nationer i kraft av ditt Ord.
Gör oss till en familj där rätt och fred
råder.
(Här kan en bön läggas in som rör
det lokala sammanhanget.)
Alla: Nådefulle Gud, ta emot våra
böner och hör oss.
LYSSNA TILL RÖSTERNA
FRÅN VANUATU
Rhetoh: Jag heter Rhetoh. Jag är
barn nummer två i en syskonskara av
åtta. Jag fick sluta skolan efter sjätte
klass, för min familj hade inte råd att
låta mig gå kvar längre. Min storebror fick fortsätta i skolan eftersom

han var äldre och jag är flicka. En
dag hörde jag att det fanns en sykurs
för flickor på ett lokalt center. Jag
ansökte och kom med, men min
pappa hade inte råd att betala kursavgiften. Jag blev väldigt besviken men
hade ju inga pengar själv att finansiera mina studier med.
Jag ville så oerhört gärna fortsätta
studera, men i det officiella skolsystemet fanns det ingen chans.
Då vände jag mig till kyrkan där
jag gick med i en ungdomsgrupp
och gick på bibelstudier och blev så
småningom involverad i verksamheter för kvinnor. Med hjälp av min
beslutsamhet och min tro på Gud
hittade jag sätt att vidareutbilda mig
själv. Jag lyckades till och med skaffa
mig färdigheter så att jag kunde bidra
till att försörja min familj.
Nu tillverkar jag saker som jag
säljer på Mamas Market tillsammans
med andra kvinnor med låg utbildning. Tack vare det vi lärt oss kan vi
få en egen inkomst.
Jag är tacksam för min familj som
Gud välsignat mig med. Min man
och jag har tre barn. Jag tackar Gud
för hans välsignelser över mitt liv.
Jag tackar Gud för att han är källan
till all min styrka och för att han
hjälpt mig att sätta i verket det jag
lärt mig. Han har gett mig både kraft
och vishet.
Läsare: I Vanuatu måste många
barn på landsbygden gå till fots långa

vägar för att komma till skolan.
Somliga måste till och med flytta
till en internatskola väldigt tidigt.
Skolgång är ingen självklarhet för
alla. Språket i skolorna är antingen
franska eller engelska. Bislama är ett
språk som konstruerats för att överbrygga språkbarriärer i staden, men
på landsbygden talas olika stamspråk.
Mycket återstår fortfarande att göra
när det gäller flickors och pojkars
lika rättigheter att gå i skolan.
Mothy: Jag heter Mothy. Min
lillebror och jag växte upp i ett hem
med bara en förälder. När min mor
gifte om sig fick vi flytta till mormor
och morfar. När min far gifte om sig,
hämtade han oss och vi fick bo med
hans nya familj. Efter att vår styvmor
fick egna barn förändrades hennes
attityd till oss.
När det blev fler barn i familjen att
mätta, och trångt om plats i huset för
alla barn, blev jag tvungen att leta
efter mat på gatorna till mig själv,
och jag sov i ett skjul intill huset. Jag
hade en gammal säck som filt för att
skydda mig mot kylan.
Jag träffade på några kristna som
sade till mig att Gud älskar mig.
Mitt i mitt elände hade jag svårt att
förstå att det fanns en sådan kärlek,
men jag beslöt att lita på det jag hört.
Jag förtröstade på att Gud skulle ta
hand om mig fastän min egen familj
inte ens gav mig husrum. Denna
förtröstan växte inom mig och blev
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en ny grund för mitt liv. Nu är jag
stark i min kristna tro och berättar
för andra att vi ska lita på Gud och att
han tar hand om oss.
Idag ber jag för alla barn som vuxit
upp ensamma som jag. Vi ska komma
ihåg att Gud älskar dem, och be att
barn över hela vår värld får ett hem
att växa upp i.
Läsare:
Den
beräknade
befolkningstillväxten i Vanuatu är
bland de högsta i stillahavsområdet.
Undernäring är ett bekymmer både
i städerna och på landsbygden. Det
finns en stark tradition att odla
grönsaker giftfritt i trädgårdar, men
tyvärr har tillverkarna av mjölkpulver och skräpmat stor framgång
bland små barn.
Jacklynda: Jag heter Jacklynda.
Jag kommer från en liten by på landet.
Ända sedan jag var en ung flicka har
jag drömt om att arbeta med turism
i Port Vila. Jag reste till Port Vila
för att hitta ett jobb inom hotell och
restaurang, men jag har ingen utbildning för att kunna få ett sådant jobb
som jag drömmer om. Jag har ingen
familj här, så jag bor i en utkant av
staden. Jag har inte råd med något
riktigt boende och har inga pengar
till mat eller biljett tillbaka hem. Jag
vet att det här inte är den plan som
Gud har för mig, men jag vet inte vad
jag ska göra. Jag ber om att Vanuatus landsbygd ska värderas högre
och att ungdomar ska kunna finna
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möjligheter till en framtid där de bor.
Jag sätter min lit till Gud och hoppas
på att ungdomar ska få chansen att
utvecklas och kunna bidra till Vanuatus välfärd.
Läsare: 75 procent av Vanuatus
befolkning bor på landsbygden, och
eftersom arbetstillfällena där är få
så tvingas ungdomar att flytta till
områden med större ekonomiska
möjligheter. De kommer till staden
för att söka arbete men har stora
brister i utbildning och praktiska
färdigheter. Arbetslösheten är hög,
och en generation växer upp utan
att se någon framtid vilket är en stor
förlust för landet. Det finns ett stort
behov av åtgärder och program för att
stärka landsbygden så att ungdomar
kan stanna kvar i sina sammanhang
och utbilda sig och hitta arbete.
LYSSNA TILL GUDS ORD
Ledare: Låt oss lyssna till Guds
ord från Matteusevangeliet kap 7,
verserna 24-27.
Introduktion till reflektion: Bibeltexten i programmet från Vanuatu
är hämtad från ett avsnitt av Jesu
undervisning där han talar om att
komma in i himmelriket. Slutet av
kapitel 7 sammanfattar den undervisning som inleddes i kapitel 5,
Jesu bergspredikan. Det är viktigt
att hålla i minnet det sammanhang
där Jesus talar om att lyssna till hans

ord och handla efter dem (vers 24).
I botten av detta ligger hela Jesu
undervisning om Guds rike. Vi bör
också se tillbaka på Jesu ord i Matt
5:1-11 om att vi skall handla så att vi
är visa vittnen om Guds välsignelser.
Jesus var bekymrad över folkmassan som hade följt efter honom
till berget och lyssnat till Guds ord
om hur man skulle leva sitt liv. De
var hungriga och törstiga. Hela
undervisningen i kapitlen 5–7 i
Matteusevangeliet fokuserade på två
saker: hör och handla, eller lyssna
och gör. Resultaten beror på de val
som görs och hur man handlar. I
slutet av sin bergspredikan berättar
Jesus en liknelse som innehåller en
jämförelse. Den vise husbyggaren
var säker, men den ovise förlorade
sitt hus. Den vise följde Jesu råd men
den ovise gjorde det inte. Det här
är något vi bör reflektera noga över
innan vi fattar våra egna livsbeslut.
Reflektera över följande frågor och
samtala med den som sitter bredvid
dig:
– Jesus använde två ord för att
framhålla det centrala i sin undervisning: Höra och göra. Vad känner
och tänker du kring detta? Vad
påminner dig de här verben om?
– Vad är det i ditt sammanhang,
att vara som en vis eller en dåraktig
person?
– Förundras du av Jesu undervisning så som hans åhörare den

gången?
Slutsats: Låt oss stå upp och bygga
våra hus, våra nationer och vår värld
på Jesu ord, han som gav oss den
gyllene regeln: “Allt vad ni vill att
människorna skall göra för er, det
skall ni också göra för dem” (7:12).
Det här är vår fasta grund och vårt
huvudbudskap idag.
KOLLEKT
SÅNG
“Gud från ditt hus” (SvPs/Ps&S
288).
BÖN
Ledare: Käre Gud, vi tackar och
prisar dig för alla välsignelser som
du öst över oss. Tack för familj och
vänner, för hem, mat och vatten.
Tack för att du hjälper oss att hitta
kreativa sätt att stödja våra familjer.
Vi ger dig den lilla del vi kan av dessa
välsignelser i form av pengar och
tjänst. I Sverige går kollekten till
utbildningsstipendier för kvinnor i
utvecklingsländerna.
BÖN FÖR VANUATU OCH
VÄRLDEN
FÖRBÖN
Ledare: Låt oss förenas i bön tillsammans med Vanuatu och världen.
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en ny grund för mitt liv. Nu är jag
stark i min kristna tro och berättar
för andra att vi ska lita på Gud och att
han tar hand om oss.
Idag ber jag för alla barn som vuxit
upp ensamma som jag. Vi ska komma
ihåg att Gud älskar dem, och be att
barn över hela vår värld får ett hem
att växa upp i.
Läsare:
Den
beräknade
befolkningstillväxten i Vanuatu är
bland de högsta i stillahavsområdet.
Undernäring är ett bekymmer både
i städerna och på landsbygden. Det
finns en stark tradition att odla
grönsaker giftfritt i trädgårdar, men
tyvärr har tillverkarna av mjölkpulver och skräpmat stor framgång
bland små barn.
Jacklynda: Jag heter Jacklynda.
Jag kommer från en liten by på landet.
Ända sedan jag var en ung flicka har
jag drömt om att arbeta med turism
i Port Vila. Jag reste till Port Vila
för att hitta ett jobb inom hotell och
restaurang, men jag har ingen utbildning för att kunna få ett sådant jobb
som jag drömmer om. Jag har ingen
familj här, så jag bor i en utkant av
staden. Jag har inte råd med något
riktigt boende och har inga pengar
till mat eller biljett tillbaka hem. Jag
vet att det här inte är den plan som
Gud har för mig, men jag vet inte vad
jag ska göra. Jag ber om att Vanuatus landsbygd ska värderas högre
och att ungdomar ska kunna finna
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möjligheter till en framtid där de bor.
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Evige Gud, den Gud som Vanuatu
sätter sin lit till. Vi ber dig om hjälp
att stå upp för fred i våra nationer
och i våra familjer. Vi överlämnar
folk och ansvariga ledare i Vanuatu
i dina visa händer. Hjälp oss att stå
upp mot orättfärdiga krafter i våra
nationer.
Vi ber om att kunna leva i enighet,
kärlek och fred mitt bland etniska och
kulturella olikheter som i Vanuatu
och på så många andra platser i vår
värld.
Alla: Bind oss samman i kärlek,
fred och glädje.
Vi tänker på människor som lever i
områden med stora risker för naturkatastrofer som cykloner, orkaner
och vulkaner.
Vi tänker också på alla som lider
under missbruk och beroende.
Alla: Allsmäktige Gud, skydda
människor och områden från
katastrofer och lidanden. Kom med
helande till människor och låt dem få
känna din kärlek.
Låt oss be Herrens bön tillsammans: Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike
komma. Låt din vilja ske, på jorden så
som i himlen. Ge oss idag det bröd vi
behöver. Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i
skuld till oss. Och utsätt oss inte för
prövning, utan rädda oss från det
onda. Ditt är riket, din är makten och
äran i evighet. Amen.
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SÅNG
“Pris vare Gud”, valfri melodi
(SvPs/Ps&S 292).
SÄNDNING OCH
VÄLSIGNELSE
Ledare: Vi välkomnar Guds
närvaro att förbli inom oss och med
oss. Låt Gud leda dig, upprätta dig
och hela din nation och ditt folk. Låt
Guds vilja förverkligas i ditt hem så
som i himlen.
Ta med dig detta när du går ut
härifrån: Alla som hör Jesu ord och
handlar efter dem är som den vise
mannen vars hus klarade sig undan
översvämningen. Gå och bygg ditt
eget hus på Jesu ord.
Gå hem med välsignelserna från
det underbara namnet Jesus Kristus,
vår Herre och vår Kung.
Alla: Detta är vår fasta och starka
grund: Vi vill följa Jesus, han som är
vägen, sanningen och livet. Amen.

Greetings To You
arr. V. Crescenz

Hymn from Vanuatu

## 3
& # 4 œ.
A

5

&

###

&

###

E7

œ

˙

##
& # œ.
D

to

A

œ

œ

to

œ. œ

you,

gree - tings

E7

œ

œ œ

œ.

us

in

œ

œ.

our wor - ship,

A

here
13

œ

Gree - tings

bless
9

A

He

A

œ.

in

œ

to

œ

His pre - sence,
A/E

œ œ

you, gree - tings to

œ.

we

œ

you,

Bm

œ œ œ.
œ. œ
œ ˙

œ

you,

gree - tings to

E7

œ.

œ œ

will guide

œ

us,

A

œ œ

j
œ œ.

A

œ œ

are one

He

you

A/C #

E7

œ œ

in

œ

God's

œ œ

gree - tings to

us.
D

˙

love.

E7

œ.

œ

will bless

œ

œ

ev - 'ry - one.

you

œ.

œ

œ

We

œ.

are

œ.

œ

Gree - tings
A

œ

œ. œ

God will

˙

Œ

ev - 'ry - one.

Composed at the WDP Preparatory Workshop by members of the WDP National Vanuatu Committee for the 2021 program.
©WDPIC. Used with permission

SÅNG
“Den dag du gav oss”,
(SvPs/Ps&S 191).

9

Evige Gud, den Gud som Vanuatu
sätter sin lit till. Vi ber dig om hjälp
att stå upp för fred i våra nationer
och i våra familjer. Vi överlämnar
folk och ansvariga ledare i Vanuatu
i dina visa händer. Hjälp oss att stå
upp mot orättfärdiga krafter i våra
nationer.
Vi ber om att kunna leva i enighet,
kärlek och fred mitt bland etniska och
kulturella olikheter som i Vanuatu
och på så många andra platser i vår
värld.
Alla: Bind oss samman i kärlek,
fred och glädje.
Vi tänker på människor som lever i
områden med stora risker för naturkatastrofer som cykloner, orkaner
och vulkaner.
Vi tänker också på alla som lider
under missbruk och beroende.
Alla: Allsmäktige Gud, skydda
människor och områden från
katastrofer och lidanden. Kom med
helande till människor och låt dem få
känna din kärlek.
Låt oss be Herrens bön tillsammans: Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike
komma. Låt din vilja ske, på jorden så
som i himlen. Ge oss idag det bröd vi
behöver. Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i
skuld till oss. Och utsätt oss inte för
prövning, utan rädda oss från det
onda. Ditt är riket, din är makten och
äran i evighet. Amen.
8

SÅNG
“Pris vare Gud”, valfri melodi
(SvPs/Ps&S 292).
SÄNDNING OCH
VÄLSIGNELSE
Ledare: Vi välkomnar Guds
närvaro att förbli inom oss och med
oss. Låt Gud leda dig, upprätta dig
och hela din nation och ditt folk. Låt
Guds vilja förverkligas i ditt hem så
som i himlen.
Ta med dig detta när du går ut
härifrån: Alla som hör Jesu ord och
handlar efter dem är som den vise
mannen vars hus klarade sig undan
översvämningen. Gå och bygg ditt
eget hus på Jesu ord.
Gå hem med välsignelserna från
det underbara namnet Jesus Kristus,
vår Herre och vår Kung.
Alla: Detta är vår fasta och starka
grund: Vi vill följa Jesus, han som är
vägen, sanningen och livet. Amen.

Greetings To You
arr. V. Crescenz

Hymn from Vanuatu

## 3
& # 4 œ.
A

5

&

###

&

###

E7

œ

˙

##
& # œ.
D

to

A

œ

œ

to

œ. œ

you,

gree - tings

E7

œ

œ œ

œ.

us

in

œ

œ.

our wor - ship,

A

here
13

œ

Gree - tings

bless
9

A

He

A

œ.

in

œ

to

œ

His pre - sence,
A/E

œ œ

you, gree - tings to

œ.

we

œ

you,

Bm

œ œ œ.
œ. œ
œ ˙

œ

you,

gree - tings to

E7

œ.

œ œ

will guide

œ

us,

A

œ œ

j
œ œ.

A

œ œ

are one

He

you

A/C #

E7

œ œ

in

œ

God's

œ œ

gree - tings to

us.
D

˙

love.

E7

œ.

œ

will bless

œ

œ

ev - 'ry - one.

you

œ.

œ

œ

We

œ.

are

œ.

œ

Gree - tings
A

œ

œ. œ

God will

˙

Œ

ev - 'ry - one.

Composed at the WDP Preparatory Workshop by members of the WDP National Vanuatu Committee for the 2021 program.
©WDPIC. Used with permission

SÅNG
“Den dag du gav oss”,
(SvPs/Ps&S 191).

9

juliette pita

Vanuatus mest kända konstnär har skapat
konstverket på framsidan av häftet.

Tidskriften Elsa ingår i
medlemskap i Sveriges
ekumeniska kvinnoråd.
Bli medlem genom att betala
in 150 kr på:
SEK:s pg 60 22 22-2.

FAKTA OM
REPUBLIKEN VANUATU

KONTAKT

Yta: 14.760 km² med ca 80 öar
(som Hälsinglands yta)

Adress
Världsböndagen/SEK
Box 14038
167 14 Bromma

Befolkning: Beräknas uppgå
till 312.000 år 2021

Tel
08-580 031 00

Huvudstad: Port Vila på ön
Éfaté (ung. i mitten)

E-post
VBD@svekumeniskakvinnor.se

Språk: Bislama, engelska och
franska plus ca 100 andra
språk

Hemsida
www.svekumeniskakvinnor.
se/varldsbondagen

Statsskick: Republik

TACK FÖR DIN GÅVA
Merparten av den svenska kollekten går till utbildningsstipendier till kvinnor i utvecklingsländer i samarbete med
svenska samfund och kristna biståndsorganisationer. 2020
fördelades stipendier till ett 60-tal kvinnor i 15 länder. Totalt
fördelades 210 000 kr. Varmt tack till alla givare!
Gemensamma kollekter sänds in före 1 april till: Världsböndagen, pg 40 47 22-1 (ej via Swish!)
Swish (för enskilda givare): 123 667 8650. Ange var gudstjänsten hållits (kyrka och ort) under ”Meddelande”.
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1980 : Självständighet från
Storbritanniens och
Frankrikes gemensamma
kondominat
Tidigare namn: Nya
Hybriderna
Religion: 83 procent kristna,
17 procent sedvanlig tro och
religion
Ekonomi: Turism,
byggenskap och offshore
finansiella tjänster
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HÄLSNING FRÅN KVINNORNA I VANUATU
Den första VBD-gudstjänsten ska ha hållits 8 mars 1946 i den
presbyterianska kyrkan Paton Memorial i huvudstaden Port
Vila. På inbjudan från presbyterianerna anslöt sig anglikaner och
katoliker 1981. Under senare år anslöt sig fler kvinnor från olika
kyrkor på öarna till Världsböndagen.
Vanuatukvinnornas bön är att den välsignelse de upplevde av att
arbeta tillsammans ekumeniskt för 2021-programmet ska lyfta
Vanuatu-kvinnans röst över hela världen. Kommittén vill stödja
initiativ för att hjälpa unga kvinnor på landsbygden genom att
skapa anställnings- och utbildningsmöjligheter. De vill också
hjälpa till med hälsoprogram som fokuserar på mödravård, barns
hälsa och cancer.
Kommittén tackar Gud för Vanuatus självständighet och att man
kunde lämna det koloniala styret bakom sig. Med Guds hjälp
är de redo att stolt bestämma sin egen framtid byggd med traditionella värden med Kristus som grund.
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