
VÄRLDS-
BÖN-

DAGEN 
en global 

ekumenisk 
kvinno-    
rörelse

Den svenska böndagskommittén är 
en del av Sveriges ekumeniska 

kvinnoråd. Den ska enligt de internatio-
nella riktlinjerna representera så många 

kyrkor och samfund som möjligt.

Kontakt:
Världsböndagen

Sveriges ekumeniska kvinnoråd
Ekumeniska Centret

Box 14038, 167 14 BROMMA
tel: 08-453 6804 

e-post: vbd@svekumeniskakvinnor.se 
hemsida: www.svekumeniskakvinnor.se/

varldsbondagen
plusgiro: 40 47 22-1

VÄRLDSBÖNDAGENS symbol förestäl-
ler fyra stiliserade gestalter som knäbö-
jer i fyra väderstreck och tillsammans 

bildar ett kors och en jordglob. Symbolen 
har tagits fram av kvinnor i Irland.

Lokal kontakt:

Första 
fredagen i mars

Lär 
känna – 

be – 
handla!

Bilder på framsidan: 
Filippinerna 2017
Zimbabwe 2020
Palestina 1994

 

FIRAS VÄRLDSBÖNDAGEN i mer än 100 län-
der runt vår jord. Du är varmt välkommen att 
vara med!

GUDSTJÄNSTPROGRAMMET förbereds var-
je år av kvinnor i ett visst land. Programmet 
har samma tema och innehåll i hela världen 
och speglar den verklighet som kvinnorna i ur-
sprungslandet lever i, deras glädjeämnen och 
problem i samhälle och kyrka. 

KOLLEKTEN går i Sverige i huvudsak till utbild-
ningsstipendier och -projekt för unga kvinnor i 
utvecklingsländerna.

STIPENDIERNA delas ut i samarbete med 
svenska samfund, stift och missionsorganisa-
tioner.

KOMMANDE BÖNDAGSLÄNDER 
OCH -TEMAN:

2019 Slovenien: ”Välkommen – allt är 
färdigt” 
2020 Zimbabwe: “Stig upp, ta din bädd 
och gå”  
2021 Vanuatu 2021: ”Bygg på en stark 
grund”
2022 England, Wales, Nordirland: ”Jag 
vet vilka avsikter jag har med er”
2023 Taiwan: ”Jag har hört om er tro”
2024 Palestina: ”Ha fördrag med varan-
dra i tålamod och kärlek”
2025 Cook-öarna: ”Förunderligt är allt 
du gör”
2026 Nigeria: ”Kom till mig. Jag skall 
skänka er vila”



VÄRLDSBÖNDAGENS HISTORIA
1887 börjar Mary Ellen James, USA, ord-
förande i Presbyterianska kvinnoförbundet, 
samla kvinnor till förbön för immigranter 
som kommit från Europa. Initiativet växer 
så småningom till en nationell, ekumenisk 
böndag. På 1920-talet börjar kvinnorna i 
Nordamerika sprida böndagsprogrammet 
även till kvinnor i missionsländer utöver 
världen. 

1931 firas böndagen för första gång-
en i Sverige, i S:t Peters Metodistkyr-
ka i Stockholm. Svenska Missionsrådets 
Kvinnokommitté får programansvaret.

1959 bildas Sveriges ekumeniska kvinnoråd, 
SEK, genom en sammanslagning av Svens-
ka Missionsrådets Kvinnokommitté och den 
år 1935 bildade Kristna Kvinnors Samarbets-
kommitté. Samtidigt övertar SEK ansvaret för 
Böndagen.

1967 flyttas Böndagen från fastan till 
första fredagen i mars varje år.

1968 bildas Internationella Böndagskommit-
tén vid en konferens i Stockholm. Den består 
av representanter för nationella böndagskom-
mittéer i hela världen, är ansvarig för Bönda-
gens allmänna organisation och kallar till över-
läggningar vart femte år, då beslut fattas om 

teman och författare av programmen för fem 
år i taget. Mellan konferenserna sköts löpande 
ärenden av en exekutivkommitté med repre-
sentanter från varje region. Kontoret finns i 
staden New York med en anställd direktor.

1980 är drygt 150 nationella böndags-
kommittéer anslutna till Internationella 
Böndagskommittén.

1982 antas den nuvarande världsböndags-
symbolen. 

1984 ansvarar Sverige för programmet 
som har temat ”Levande vatten från 
Kristus, vårt hopp” (Joh 7:37-39). 

2012 möts den internationella böndags-
kommittén, i New York, USA. Då avtackas 
Eileen King som direktor och Rosangela Oli-
viera välkomnas.

2014 Europakonferens i Salzburg, Öst-
errike. Tema: ”Lära av varandra – leva 
tillsammans.”

2017 samlas 188 kvinnor från 81 länder till 
internationell konferens i Iguacu,Brasilien. 
Då fastställs teman och programländer för 
2022-26,och en ny exekutivkommitté utses 
för perioden 2017-22 med Laurence Gang-
loff från Frankrike som ordförande.

DET HÄR ÄR VÄRLDSBÖNDAGEN: 
En världsvid ekumenisk rörelse  
av kvinnor som firar en gemen- 
sam böndag varje år den första  
fredagen i mars

En rörelse som startats av   
kvinnor och genomförs av kvin- 
nor i de flesta av jordens länder och 
på flera hundra språk

En rörelse som förenar kvinnor med 
olika ursprung, kultur och traditioner 
i djupare gemenskap, förståelse och 
engagemang året runt

En rörelse som hävdar att kvinnor 
har kompetens och rätt att uttrycka 
sin tro och sin kreativitet i bön och 
gudstjänst

Genom VÄRLDSBÖNDAGEN 
bekräftar kvinnor i hela världen sin tro på 
Jesus Kristus

delar kvinnor sina förhoppningar och rädslor, 
glädjeämnen och sorger, resurser och behov

övar sig kvinnor att lyssna till Guds röst och 
till varandra – en förutsättning för bön och 
dialog

Genom VÄRLDSBÖNDAGEN 
uppmuntras kvinnor och män
att berikas av exempel på kristen tro i andra 
länder, kulturer och traditioner och bygga en 
global ekumenisk gemenskap

att bära varandras bördor och be med och för 
varandra

att bli medvetna om sina gåvor och använda 
dem i tjänst för andra

VÄRLDSBÖNDAGENS motto:
”Informed prayer – prayerful action”

”Lär känna – be – handla”
Surinam 2017Sverige 1984 Kuba 2016

Tidigare temabilder


