Första
fredagen i mars

VÄRLDSBÖNDAGEN

FIRAS VÄRLDSBÖNDAGEN i mer än 170 länder och på minst 300 platser i Sverige. Du är
varmt välkommen att vara med!
GUDSTJÄNSTPROGRAMMET förbereds varje
år av kvinnor i ett visst land. Programmet har
samma tema och innehåll i hela världen och
speglar den verklighet som kvinnorna i ursprungslandet lever i, deras glädjeämnen och
problem i samhälle och kyrka.
KOLLEKTEN går i Sverige i huvudsak till utbildningsstipendier för unga kvinnor i utvecklingsländerna samt till kvinnoprojekt och aidsbekämpning.
STIPENDIERNA delas ut i samarbete med
svenska samfund, stift och missionsorganisationer.
KOMMANDE BÖNDAGSLÄNDER
OCH -TEMAN:

2015 Bahamas: Jesus said to them: ”Do
you know what I have done to you?”
2016 Kuba: “Receive children – receive
me”
2017 Filippinerna: “Am I being unfair to
you?” (ekonomisk rättvisa)
2018 Surinam: ”All God’s creation is
very good” (miljöansvar)
2019 Slovenien: “Come – everything is
ready”, (samhällsansvar)
2020 Zimbabwe: “Rise! Take your mat”
(fred och försoning)

Bilder på framsidan:
Frankrike 2013
Chile 2011
Palestina 1994

VÄRLDSBÖNDAGENS symbol föreställer fyra stiliserade gestalter som knäböjer i fyra väderstreck och tillsammans
bildar ett kors och en jordglob. Symbolen
har tagits fram av kvinnor i Irland.

en global
ekumenisk
kvinnorörelse

Den svenska böndagskommittén är
en del av Sveriges Ekumeniska
Kvinnoråd. Den ska enligt de internationella 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: sek@ekuc.se
hemsida: www.sek-vbd.se
plusgiro: 40 47 22-1

Lokal kontakt:

Lär
känna –
be –
handla!

DET HÄR ÄR VÄRLDSBÖNDAGEN:
En världsvid ekumenisk rörelse
av kvinnor som firar en gemensam böndag varje år den första
fredagen i mars
En rörelse som startats av 		
kvinnor och genomförs av kvinnor i mer än 170 länder och regioner, på över 1 000 språk
En rörelse som förenar kvinnor med olika ras, 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

VÄRLDSBÖNDAGENS HISTORIA
1887 börjar Mary Ellen James, USA, ordförande 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.
1928 skriver den Internationella Böndagskommittén: ”Det är med djup tacksamhet
som vi inser vilken växtkraft vår Världsböndag har. Bönecirkeln når nu bokstavligen
jorden runt. Vi har lärt oss hur viktigt det
är att be tillsammans med – inte för – våra
systrar av annan ras och nationalitet.”
1931 firas böndagen för första gången i
Sverige, i S:t Peters Metodistkyrka i Stockholm. Svenska Missionsrådets Kvinnokommitté har programansvaret.
1959 bildas Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, genom en sammanslagning av
Svenska Missionsrådets Kvinnokommitté
och den år 1935 bildade Kristna Kvinnors
Samarbetskommitté. Samtidigt övertar
SEK ansvaret för Böndagen.
1967 flyttas Böndagen från fastan till första fredagen i mars varje år.

1968 bildas Internationella Böndagskommittén vid en konferens i Stockholm. Den
består av representanter för nationella böndagskommittéer i hela världen, är ansvarig
för Böndagens allmänna organisation och
kallar till överläggningar vart fjärde-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 representanter
från varje region. Kontoret finns i staden
New York.
1980 är drygt 150 nationella böndagskommittéer anslutna till Internationella Böndagskommittén.
1982 antas den nuvarande världsböndagssymbolen.
1984 ansvarar Sverige för programmet
som har temat ”Levande vatten från Kristus, vårt hopp” (Joh 7:37-39).
1987 firas Världsböndagens 100-årsjubileum. Det uppmärksammas i mer än 170
länder med gudstjänster på mer än
1 000 språk.
2012 möts den internationella böndagskommittén, i New York, USA. Då bestäms
teman och skrivaransvar för 2016-2020.

Temabilder från olika länder och år

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”

Sverige 1984

Malaysia 2012

Paraguay 2007

Egypten 2014

