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Kära vänner! 

2022 års program har utformats av kvinnor från 
England, Wales och Nordirland som hör till Stor-
britannien och förkortas EWNI.  Landet har en lång 
och rik historia. Men här finns även mörka sidor med 
imperialism och erövring, något som de brittiska 
kvinnorna formulerat en särskild syndabekännelse 
kring. Versen ur Jeremia 29:11 handlar om hopp som 
är det övergripande temat. ”Jag vet vilka avsikter 
jag har med er: välgång inte olycka. Jag ska ge er en 
framtid och ett hopp.” De vill skapa en rörelse av en-
gagerade människor som sprider hopp i världen. 
Texten i Jeremia beskriver en situation där Israels folk 
befann sig i exil och det för tanken vidare till olika 
former av ”exil” i våra egna länder. Jeremia upp-
manade de landsflyktiga att bygga ett liv där de var. 
Guds budskap var klart: be för samhället du lever i, ty 
dess välgång blir din välgång och Guds planer kan föra 
med sig både frihet, rättvisa och Guds frid. 

Inger Jonasson
Ordförande för SEK:s Världsböndagskommitté.

Angie Fox
Textilkonstnär

Angie Fox broderar och designar 
kyrkotextilier. En kärlek till trad-
itionellt gudstjänstfirande har 
inspirerat henne att designa och 
skapa kyrkotextilier. Angie fick 
nyligen diplom i broderi från Royal 
School of Needlework. 

“Jag är glad över att bli utvald att genom konsten rep-
resentera bönerna från kvinnorna i mitt land. Jag har så 
många minnen av att organisera och delta i WDP-
gudstjänster hemma och utomlands och jag älskar känslan 
av gemenskap, med vetskapen om att samma böner beds 
över hela världen på många språk och kulturer, kyrkor och 
mötesplatser.”

Om konstverket

Medium: Textil – Broderi, Applikationer 
och Metall. Efter det angivna temat har 
jag använt flera bilder för att skildra 
nyckelorden enligt följande. 
Frihet: en öppen dörr till en gångstig ut 
över en oändlig öppen utsikt. 
Rättvisa: trasiga kedjor.
Guds frid och förlåtelse: fredens duva 
och en fredslilja som bryter igenom 
gångstigen (asfalten). 

Över allt detta en regnbåge som har kommit att representera 
allt detta från berättelsen om Noa till modern tid. Det är en 
symbol för Guds kärlek som sträcker sig över allt.
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former av landsflykt. Försök att 
föreställa dig hur det känns att 
vara utanför i ett samhälle, om du 
vore en flykting, en fånge, en äldre 
person, en arbetslös, en ensam 
eller en hemlös. Välj en situation 
som berör dig och berätta varför.

Vårt valda stycke är en del av 
ett brev som innehåller Guds 
budskap till Jeremia rörande de 
landsflyktiga. Jeremia uppmanar 
de landsflyktiga att bygga hus, 
plantera trädgårdar, bilda familj 
och ta del av stadslivets goda, 
dit Gud sänt dem att leva. Gud 
varnade dem också för att lyssna 
till falska profeter och spåmän som 
lovade att de snart skulle åter-
vända hem igen. Guds budskap 
var klart: be för samhället du lever 
i, för dess framgång och du skall 
få framgång. Jeremia uppmanade 
dem att acceptera situationen och 
vara beredda att bosätta sig där.

Frågor för dig att tänka på och 
dela med dig av:

- Hur tror du flyktingarna rea-
gerade på nyheten att de måste 
vara beredda på att bosätta sig i 
ett främmande land? Hur skulle 
du ha reagerat?
- Vad var villkoren de måste acce-
ptera innan de kunde återvända 
hem? Hur skulle du känt efter att 
ha hört Guds plan?

Efter uppmaningen, ett löfte! 
Jag vet vilka planer jag har för 
er, Gud hade inte glömt sitt 
löfte att föra folket tillbaka till 
sitt land, men det skulle gå 70 
år innan det fullbordades. 7 år 
skulle kännas långt för de flesta, 
men 70? Flyktingarnas drömmar 
måste ha blivit krossade då detta 
brev lästes. Många måste ha känt 
hopplöshet. Efter så många år, det 
skulle vara nästa generation som 
återvände till Juda!

HOPP OCH EN FRAMTID
Guds ord innehöll verkligen hopp. 
För deras del, behövde folket av 
Juda återuppbygga sin kontakt 
med Gud vilken hade brutits 
genom synd och olydnad till hans 
bud. När de ärligt sökte Gud 
genom bön och gudstjänst, skulle 
de finna honom. Han ville också 
att de skulle bygga en gemenskap 
med den lokala befolkningen. De
skulle uppnå detta i enighet och
genom bön. Deras väntetid i Baby-
lonien skulle bli svår och frustrer-
ande, men, när tiden var över 
skulle deras framtid bli återställd 
och deras familjer kunna åter-
vända till deras hemland, som 
Gud hade lovat. 

Bibelstudium
Jeremia 29: 1-14 

Läs stycket ett ord om Gud vår 
moder och Gud vår fader för att bli 
medveten om sammanhanget till 
öppningsbönen.

ÖPPNINGSBÖN
Gud, vår Moder och vår Fader, vi 
kommer till dig idag för att studera 
ditt ord. Vi vill vara öppna för att 
lyssna till vad du vill säga och ta 
emot dina goda planer för våra liv. 
Vi älskar dig och tackar dig för din 
son Jesus Kristus. Amen.

BAKGRUND TILL TEXTEN
Jeremias bok är skriven ungefär 
vid tiden för judarnas fångenskap i 
Babylonien (dagens Irak). Judaland 
hade blivit erövrat och deras he-
liga stad Jerusalem låg i ruiner. 
Deras tempel - platsen där de 
trodde att Gud bodde- var förstört. 
Eliten av Judafolket – kungen och
drottningmodern, ledarna, adels-
män och hantverkare hade bli-vit 
bortförda till fångenskap utom-

lands. Framtiden såg mörk ut. 
Psalm 137 visar på deras desperata 
hemlängtan och längtan att till 
slut få återvända till Jerusalem. 
Utan deras tempel, kunde de inte 
frambära sina offer – en handling 
som var väldigt viktig i deras tro.

Läs Jeremia 29: 1-14.

KREATIVA SÄTT ATT LÄSA, 
LYSSNA OCH REFLEKTERA
Läs texten från Jeremia högt, två 
eller till och med tre gånger, riktigt 
sakta. Efter varje läsning tänk tyst 
igenom verserna och ägna några 
minuter till att lyssna på Gud. 

Dramatisera texten, kanske gen-
om att använda marionett-dockor 
och enkla kulisser och spela (bak-
grunds)musik. 

Titta på en karta över området 
Babylonien och Jerusalem i biblisk 
tid och en modern karta. Markera 
resan som gjordes av flyktingarna.
Rita en karta som visar ditt livs re-
sa och spåra Guds planer för din 
resa. Dela dina förhoppningar för
ditt eget liv och för din försam-
ling och ditt samhälle.

Titta på bilder som visar på olika 

Kilvrough, Wales
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HOPP FÖR VÄRLDEN IDAG
Runt om i världen idag finns milj-
ontals människor i landsflykt som 
har lämnat sina länder på grund 
av krig, förföljelse, fruktan och 
hunger. Andra är på farliga och 
svåra resor mot vad de hoppas 
ska bli en säker plats. För väldigt 
många är det osannolikt att de kan 
återvända till sina hem inom en 
snar framtid.

Frågor för dig att tänka på och 
dela med andra:

- Är det möjligt för någon att 
känna sig som någon slags flykting 
även om de är säkra i sitt eget 
land?
- Hur ber vi med dessa som upp-
lever sig landsflyktiga och hur kan 
vi hjälpa dem? 
- Hur kan vi komma med hopp 
till personer som befinner sig i 
situationer där de känner att de 
inte finns någon utväg?

BÖN OCH HANDLING
Jeremias brev belyste de politiska 
och sociala spänningarna på hans 
tid, men det var också ett löfte 
om vägledning till en framtid: Jag 
vet vilka planer jag har för er. Vi 
behöver arbeta för ett samhälle 
med rättvisa för alla, särskilt för de 
mest sårbara. Över hela världen 
behöver vi arbeta tillsammans för 

att möta de stora problemen som 
finns, som jordens uppvärmning, 
fattigdom, sjukdomar, påtvingad 
utflyttning, flyktingkriser eller av-
saknad av kärlek till dem som inte
tänker som vi. Vi tror att Gud har
planer för varenda en av oss, goda
planer inte onda. Det är nu vår tur
att agera för vårt hopp för fram-
tiden. Gud är alltid med oss, även 
om det ibland känns svårt att 
förstå. 

Låt oss bli inspirerade då vi läser 
texten i Jeremia bok och lita på att 
Gud villkorslöst vill ge oss ett svar 
till förverkligande i våra liv. Vi ber 
att Gud, vår Moder och vår Fader, 
vill använda oss att hjälpa andra 
när livet känns för svårt att leva.

ETT ORD OM GUD VÅR MODER 
OCH VÅR FADER 
Gud övergår vår fattningsförmåga. 
I Bibeln kan vi lära känna Gud lite 
bättre med hjälp av många olika 
bilder och beskrivningar. De här 
bilderna är ofta motsägelsefulla, 
till och med inom samma bibel-
avsnitt. Ett exempel är Jesaja 
40:10-11, där Gud först beskrivs 
som en mäktig krigare och sedan 
som en ömsint herde. Det är vik-
tigt att föra samman de olika bild-
erna för att beskriva Gud med mer
balanserade uttryckssätt. När vi 
gör det, finner vi också både man-
liga och kvinnliga bilder av Gud i
Bibeln. Gud står över våra genus-
begrepp, men när vi talar om Gud 
gör vi det med ord och uttryck som
betecknar karaktärsdrag som ofta
uppfattas som kvinnliga eller man-
liga. I Job 38:28-29 beskrivs båda 
aspekterna sida vid sida och bör 
ses tillsammans för att visa en 
bredare helhetsbild av Gud. Att 
använda ett ensidigt maskulint 
språk i tilltalet till Gud är inte bib-
liskt och gör att vi går miste om 
den mångsidiga bild av Gud som 
Bibeln faktiskt visar. 

Att vi använder frasen “Gud 
vår moder och vår fader” i den 
här gudstjänsten är inte för att 
provocera – vi vill bara fästa upp-
märksamheten på bredden i bild-
språket som beskriver Gud och 

ta ett litet steg mot en förståelse 
av Gud som sträcker sig bortom 
våra genusbegrepp. Vi har också 
undvikit att använda manliga och 
kvinnliga pronomen och benämner 
Gud som Gud och inte som “han” 
eller “hon”. Världsböndagen är en 
rörelse ledd av kvinnor, och genom 
att försöka balansera upp den hit-
tills dominerande maskulina synen
på Gud hoppas vi kunna upp-
muntra kvinnor och män att våga 
bli mer öppna för nya och djupare 
erfarenheter av den kärlek som 
Gud har till hela sin skapelse. De 
enda ställena i gudstjänsten där 
vi använt “han” och “honom” är i 
Linas och Emilys berättelser, där vi 
behållit de uttryck som de själva 
använt. 

EN KOMMENTAR TILL 
SYNDABEKÄNNELSEN 
Genom historiens gång har nat-
ioner erövrat andra nationer och 
upprättat imperier som sträckt sig
över stora områden i världen. Stor-
britannien var en av dessa erövrar-
nationer. När vi ser tillbaka inser vi
att vi genom vår själviskhet och 
brist på omtanke om andra har 
orsakat våra systrar och bröder i 
andra länder mycket lidande. Vi 
upplever att det är viktigt att detta 
faktum bekräftas i gudstjänsten 
och har därför formulerat en spe-
cifik syndabekännelse.

The Giant’s Causeway, Nordirland
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England, Wales och Nordirland 
hör till Storbritannien och utgör 
tillsammans med flera andra ö-
grupper en del av de brittiska 
öarna. Golfströmmen ger oss ett
fuktigt ö-klimat med dimma, regn,
olika årstider, mjukt ljus och läng-
re perioder av skymning än i de 
flesta andra delar av världen. 
Våra många floder bildar bördig 
jordbruksmark, sjöar och områden 
med storslagen natur och flera 
nationalparker.

Wales är lantligt och bergigt till
sin karaktär och avgränsas av långa
kustlinjer. De stora kolfälten i söd-
er gav tidigare viktig export från 
städer som Newport, Swansea och 
Cardiff. 

I Nordirland ligger Lough Neagh, 
en av de största sötvattensjöarna 
i Västeuropa, och även den spek-
takulära Giant’s Causeway, ett 
område av basaltpelare orsakade 
av ett vulkanutbrott. 

England har ett mindre drama-

slavhandeln, och effekterna av 
klimatförändringar som en följd av 
dessa tekniska framsteg. Samtidigt 
har förflyttningen av människor till 
och från Storbritannien under 200 
år resulterat i en rikare kultur.

MÄNNISKOR, MÅNGFALD OCH 
MIGRATION
England, Wales och Nordirland har 
en befolkning på cirka 70 miljoner. 
Genom århundradena har vi be-
rikats av migration, både mellan 
de brittiska öarna men också från
det europeiska fastlandet och län-
der som tillhörde det brittiska im-
periet. Direkt efter andra världs-
kriget kom det många invandrare 
främst från Irland och Jamaica. 
Det följdes av en större våg, främst 
från länder som tillhörde imperiet, 
som Pakistan och Indien. Många 
bosatte sig i hamnstäder som 
London, Liverpool och Cardiff, 
som alla har gamla kinesiska och 
judiska kolonier. 

Några hade svårigheter när de 
först kom, men mångfald är nu-
mer ett sätt att leva i våra städer 
och de flesta andra och tredje 
generationens invandrare känner 
sig välintegrerade. I städer som 
Birmingham, Leicester och i Lon-
don, East End och Southall finns
synagogor från 1700-talet, mos-
kéer och hinduiska tempel. Under 
2000-talet har allt fler invandrare 

kommit från Europa.
Enligt lag har invandrare haft 

goda möjligheter till utbildning, 
karriär och tillgång till hälso- och
sjukvård av hög kvalitet. Men mig-
rationen har också inneburit 
utmaningar. Olika etniska grupper
har behandlats med misstänk-
samhet och intolerans, rasism och 
segregering. Språkbarriärer har 
ytterligare försvårat integrationen. 

Relationerna mellan folken i 
England, Wales och Nordirland har 
inte alltid varit oproblematiska. 
Under 1200-talet utsattes Wales 
för förtryck när Kung Edward I av 
England erövrade regionen. Ända 
fram till början av 1900-talet fick 
skolbarn inte tala sitt modersmål. 
Efter oro över att språket skulle 
försvinna blev walesiska äntligen 
ett officiellt språk 2011 och talas
idag av cirka 19 procent av Wales
befolkning. Sedan 2007 har Wales
en egen regering med vissa funk-
tioner överlåtna från det nation-
ella parlamentet. Det finns en 
blomstrande walesisk musik-, 
media- och kulturindustri och
under hela 1800- och 1900-talet 
spelade den walesiska översätt-
ningen av Bibeln och dess använ-
dning i frikyrkor en viktig roll för 
att upprätthålla språket. 

Nordirland bildades 1920 efter 
ett majoritetsbeslut om att de 
skulle stanna kvar i Storbritannien 

Geografi och historia
England, Wales och Nordirland

Bedruthan Steps in Cornwall, England

tiskt landskap men karaktäriseras 
av sin spektakulära kustlinje, sär-
skilt i västra delen av landet, med-
an norr har sjöar, berg och stora 
områden av hedar och skogar. 
Flera av våra städer har vackra 
forntida byggnader med anor från 
medeltiden, inklusive katedraler 
och kyrkor byggda av våra kristna 
förfäder. 

Vårt landskap har formats av 
människor, först genom jordbruk 
och betande boskap som gjorde 
att stora områden av naturlig 
skogsmark försvann. Vår historia 
har också formats av sjöfart, upp-
täcktsresande, sjöröveri, handel
och kolonisering. Vi var bland de
första i världen som industri-
aliserades och utnyttjade natur-
resurser såsom kol, skiffer och
tenn och senare de länder vi
koloniserade. Med industrialiser-
ingen avfolkades vissa delar av 
landet när människor flyttade från 
landsbygden till städer. 

Under det Brittiska imperiet 
skedde viktiga framsteg inom 
vetenskap, matematik, medicin 
och industri. Idag finns en växande 
medvetenhet om imperiets roll i
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och inte gå med i Förenade 
Irland. På det följde perioder av 
oro och våldsutbrott. Konflikten i 
Nordirland fortsatte i över 30 år 
med terrorattacker i Storbritann-
ien, Irland och till och med på den 
europeiska kontinenten. 1998 
undertecknandes ett fredsavtal 
mellan de brittiska och irländska 
regeringarna med stöd från fler-
talet av de politiska partierna i 
Nordirland. 

ATT FINNA VÅR PLATS I VÄRLDEN 
År 2016 röstade England, Wales, 
Skottland och Nordirland för 
“Brexit”, att lämna Europeiska 
unionen (EU). Många betraktar 
EU som en rik “klubb” av euro-
péer, som håller nere lönerna och 
underlättar obegränsad invand-
ring. Bakom utträdet ligger även
fattigdom och missnöje hos många
som har sett oss som ett av de
rikaste länderna i världen, sam-
tidigt som deras egen personliga 
inkomst, trygghet och självkänsla 
har krympt. En FN-rapport från 
2018 beskriver fattigdomsnivåerna 
i Storbritannien som oacceptabla, 
med 14 miljoner människor som 
lever under fattigdomsgränsen.

Vad är vår roll i en värld där
naturresurser är knappa och
planeten värms upp? Storbritan-
nien har satt upp fem årliga koldi-
oxidbudgetar fram till 2032 för att

nå klimatmålen. Den första har 
uppfyllts och vi är på god väg att 
uppfylla den andra och tredje, 
dock inte den fjärde. Som ett land
som industrialiserades tidigt finns
det argument för att i större ut-
sträckning begränsa våra utsläpp 
genom att använda alternativa 
energikällor som sol- och vindkraft.

På samma sätt finns det argu-
ment för att öka andelen av bru-

ttonationalprodukt (BNP) som 
går till utländskt bistånd i en värld 
där ojämlikheten är stor. Men det 
finns många som inte håller med 
och anser att stöd endast bör ges
om det stöder den brittiska ekono-
min på något sätt, något som kan 
ses som en ny form av kolonialism.

Liksom i stora delar av Väst-
europa ser vi en nedgång i kyrko-
deltagandet i England, Wales och 
Nordirland, särskilt i de vanliga 
kyrkosamfunden. Trots detta går 
kyrkan ofta i spetsen för projekt 
för att hjälpa människor i nöd, till 
exempel genom matutdelning, sk-
ydd för hemlösa och arbete bland 
flyktingar.

KONST, KULTUR OCH SPORT
England, Wales och Nordirland har
sina egna kulturer men det finns
också vissa gemensamma tradi-
tioner. Vädret är ett ständigt sam-
talsämne eftersom det alltid är 
oförutsägbart. Den kvicka, ibland 

sarkastiska brittiska humorn har 
exporterats till hela världen i form 
av böcker, TV-program och filmer.

England, Wales och Nordirland 
har också haft flera talanger inom
vetenskap, musik, teater, poesi,
litteratur, dans, festivaler och
andra former av konst. Shake-
speare, Jane Austen, Zadie Smith, 
Seamus Heaney och Dylan Thomas 
är några av de författare vars verk
läses och studeras över hela 
världen.

Musik är en viktig del av vår 
kultur och uttrycks i olika former: 
klassisk musik, ballader, punk, 
rock, pop, grime, folk, Morris-dans 
och manskörer samt traditionell 
keltisk folkmusik. Från Wales kom-
mer många psalmer som sjungs 
runt om i världen.

Vi är också en nation av sport-
älskare, i synnerhet fotboll, cricket, 
golf, rugby, tennis, cykling och fri-
idrott och paralympiska spel. 

MAT OCH DRYCK
Gryta och dumplings, varma pajer 
och söta puddingar är rätter som 
avnjutits i England, Wales och 
Nordirland i hundratals år. Te är 
fortsatt populärt men många 
dricker också kaffe. Det finns en 
stark tradition att brygga och 
dricka öl, med många sociala akti-
viteter på den lokala puben.

Flera maträtter som anses 

typiskt brittiska, till exempel fish 
and chips, har införts av flyktingar 
och nybyggare från andra länder. 
På samma sätt finns det en stor 
kärlek till kinesiskt och indisk take-
away.
I England finns många lokala deli-
katesser som exporteras över hela 
världen. Till dessa hör cheddarost, 
cornish pasties och clotted cream, 
fläskpaj och Yorkshire pudding.

Idag står dock vissa delar av 
samhället inför det som kallas 
”matfattigdom”, en av fyra lågin-
komstfamiljer kämpar för att skaffa
mat och måste förlita sig till väl-
görenhetsorganisationer som 
tillhandahåller matpaket.

Som i många länder leder till-
gången till skräpmat till en ökning 
av fetma och typ 2-diabetes. Sam-
tidigt börjar kolonilotter och gem-
ensamma trädgårdar bli populära 
igen. Det finns ett ökat intresse 
för växtbaserad kost, och allt fler 
blir vegetarianer och veganer. 
Ekologiska, lokala och Fairtrade-
produkter ökar i popularitet och 
det finns ett allmänt intresse för 
varifrån maten kommer och hur 
den produceras.

KVINNOR OCH FAMILJ
I stora drag har födelsetalen ökat
och barnadödligheten sjunkit i
hela England, Wales och Nord-
irland sedan början av industri-
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aliseringen. År 1800 fick den 
genomsnittliga kvinnan mellan 
5-7 barn, och familjer förlorade i 
genomsnitt 2-3 barn under deras
första levnadsår. Idag ligger späd-
barnsdödligheten på 4 promille, 
men ny statistik visar att antalet 
barn som lever i relativ fattigdom 
är på väg uppåt igen.

Traditionellt familjeliv är inte 
längre normen i England, Wales 
och Nordirland. Det vanligaste 
hushållet består numer av två 
personer, följt av ensamhushåll. 
Medelåldern för när en kvinna 
gifter sig är 31 år, jämfört med 23 
år 1971.

På universitet som Oxford och 
Cambridge var det inte tillåtet för 
kvinnor att ta en examen förrän 
1920. Idag utgör kvinnor mer än 
hälften av dem som studerar på 
universitet och tar en examen på 
grundnivå, men är fortfarande i 
minoritet inom naturvetenskap, 
ingenjörsvetenskap, teknik och 
matematik. Medellivslängden för 
kvinnor i Storbritannien är 82 år. 

VÄRLDSBÖNDAGEN I ENGLAND, 
WALES OCH NORDIRLAND
England, Wales och Nordirland har 
gått ihop som en gemensam VBD-
organisation för att presentera 
årets gudstjänst. Våra grannar, 
Skottland och Irland, har sina egna 
VBD-organisationer. 

Vid den internationella miss-
ionskonferensen i Jerusalem 1928, 
fick skotskan Grace Forgan höra 
talas om VBD och förde den vid-
are till Storbritannien. Den första
gudstjänsten hölls 1930 i Skott-
land; följt av England 1932, Wales
1933 och Nordirland 1943. Efter-
som det var svårare att resa på 
den tiden inrättade kvinnorna i
England och Wales en egen natio-
nell kommitté, som fortfarande är
självständig. Men de träffas regel-
bundet med WDP i Skottland och 
Irland för att utbyta idéer. 

Under andra världskriget stärk-
tes kvinnors önskan att samlas i
bön och gemenskap och efter 
Andra Vatikankonciliet 1967 bör-
jade katolska kvinnor delta i våra 
gudstjänster. I England, Wales och 
Nordirland finns det nu cirka 3000 
kommittéer som håller mer än 
4000 gudstjänster varje år. 

Idag finns 18 olika kristna sam-
fund med i WDP National Com-
mittee. Vi fördelar över 40 bidrag 
till nationella och internationella 
välgörenhetsorganisationer, och
har ett utbyte med WDP i 
Albanien. 

För att involvera yngre del-
tagare anordnar vår WDP nu ett 
evenemang som vi kallar Y Pray 
(varför be?) varje år i maj, där 
yngre kvinnor uppmuntras att följa 
med oss på en helg med bön, gem-

enskap och underhållning. 
En av deltagarna, Gladys 

Kusiwaa, uttryckte sig så här om 
evenemanget: ”Jag var med om en 
fantastiskt härlig helg där jag fick
möta, lära av, koppla av och ha 
gemenskap med andra kvinnor 
från alla samhällsskikt. Att lyssna 
och dela våra erfarenheter i livet
var väldigt gripande och insp-
irerande. Talarna var fantastiska 

England, Wales och Nordirlands kommitté

och deras budskap har upp-
muntrat mig att inte ge upp och 
fortsätta hjälpa människor och 
förändra liv på alla sätt jag kan. 
Även om vi alla kom från olika 
kristna bakgrunder och samfund, 
kände vi att vi behövde tid att 
koppla av från våra vardagsliv för 
att reflektera och återuppliva vår 
tro och vår resa med Kristus.”

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 2022 
endast att postas till dem som kontaktat oss och uttryckligen 
begärt detta. Materialet finns för nedladdning på hemsidan: 
www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen. Materialet 
mejlas till dem som anmält att de föredrar utskick via e-post.
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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
EWNI kommer att presenteras i nr 4/2021 i 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 finns att ladda ner från hemsidan 
från och med mitten av januari. En powerpoint-presentation med bilder 
och text från EWNI finns att laddas ner från hemsidan.

VIKTIGT! Gudstjänstprogrammet för 4 mars finns i ett separat häfte i 
A5-format. Ytterligare ex av programmet kan beställas från expeditionen
och kostar 5 kr styck. Allt övrigt textmaterial: bibel-studium, kollekttal, 
bakgrund om EWNI, beställningstalong, med mera, finns samlat i detta 
häfte. Barnprogrammet finns i år endast på engelska och kan laddas ner 
från www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen.

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! 

Kollekten
                                                                                                                                          
Som vanligt går böndagskollekten till utbildningsstipendier för 
kvinnor i Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Information 
om beviljade stipendier för 2021 finns i gudstjänsthäftet sid 16. 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 2022 till pg 40 
47 22-1! Detta för att vi ska veta hur mycket vi har att fördela inför 
läsåret 2022-23. Se till att den som har hand om kollektredovisnin-
gen får del av denna information. Om kollekten överförs via internet-
bank, ska information om avsändare (postnummer och ort) bifogas. 

Kontakt

E-post: VBD@svekumeniskakvinnor.se

Adress: Världsböndagen SEK, Box 14038, 167 14 Bromma

Böndagskommitténs ledamöter
Inger Jonasson, ordf: i.jonasson46@gmail.com
Gunilla Olausson, vice ordf: gunilla.olausson@fralsningsarmen.se
Gunilla Bäckström: gunilla@friskvårdochbildterapi.se
Christina Hallonsten: christinahallonsten@gmail.com
Vianka Khamis Jenan: Mariavkj.v@gmail.com
Gunilla Lundgren: Guni5lund@gmail.com
Lisbeth Malmström: lisbeth.g.malmstrom@telia.com
Birgitta Wadhstorp: bittewadhstorp@gmail.com
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BESTÄLLNINGSLISTA

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

 st affischer i A3-format à 5kr
 st ytterligare gudstjänstprogram à 5kr
 st böndagsbroscher à 50 kr (vitmetall eller gulmetall)
 Jag vill ha 2022 års program med vanlig post

Namn:
Adress: 
Tel:
E-post:

Skickas (senast 15 februari) till:
Världsböndagen, SEK, Box 14038, 167 14 Bromma.

Beställning kan också göras via e-post: 
VBD@svekumeniskakvinnor.se


