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Barnen fick som sig bör stort utrymme 
i böndagsgudstjänsterna fredagen den 
4 mars. Temat var Jesusorden ”Ta emot 
barnen – ta emot mig”, och på många 
platser i vårt land medverkade barn och 
ungdomar i programmet som utarbetats 
av kvinnor i Kuba och innehöll vittnes-
börd från kubanska ungdomar. 

Av de många rapporter som skickats in 
till Böndagskommittén framgår att årets 
program uppskattades varmt. ”Vi upp-
levde texterna som vi läste som gedigna, 
genomtänkta och innehållsrika. De be-
rörde oss mycket”, skriver Åsa Isheden i 
rapporten från Hallstavik. På flera håll, 
till exempel i Skövde och Gävle, kom-
pletterades informationen från Kuba 
med svenska besökares personliga erfa-
renheter av detta land.

I Mariakyrkan i Gävle inleddes sam-
lingen med sång av en grupp barn från 

Svenska kyrkans förskola Stjärnan, i 
Sollebrunn medverkade barnkören Ton-
fiskarna och i Trelleborg hjälpte kon-
firmander och ledare till att genomföra 
programmet. ”När jag tackade dem, sa 
de att de tyckte det var roligt och det gör 
vi om igen”, rapporterar Anna Kerstin 
Håkansson, på vars initiativ böndags-
firandet återupptagits i Trelleborg efter 
flera års uppehåll.

På de flesta orter i vårt land kombine-
ras gudstjänsten med fika av något slag. 
Nytt för i år var att kvinnorna i Kuba 
rekommenderade att serveringen skulle 
komma före gudstjänsten i stället för 
efter. Så skedde till exempel i Kungsör 
(kex, ost, frukt och juice), Sala (kex och 
juice) och Alingsås. I Gävle och i Fosie 
kyrka (Malmö) serverades soppa före 
gudstjänsten, medan man i Östersund 
avnjöt kubansk ajiacosoppa med bröd 
och kubansk mangokaka efteråt.

Bland de föremål som enligt program-
met skulle placeras på altaret efter pro-
cessionen in i kyrkolokalen var en korg 
med rotfrukter, en viktig del av det ku-
banska köket. I Falköping och i Älvdalen 
kunde gudstjänstdeltagarna få med sig 
grönsakerna hem, mot betalning, förstås 
– ett välkommet tillskott till kollekten. 
Den går som vanligt huvudsakligen till 
utbildningsstipendier för kvinnor i ut-
vecklingsländerna. I mitten av april hade 
drygt 235 000 kr redovisats, vilket tyvärr 
är en betydlig minskning jämfört med 
föregående år.

Nästa år kommer böndagsprogrammet 
från Filippinerna och har temat: ”Är jag 
orättvis mot er?”

Ragni Lantz

Böndagsfirande med barnen i centrum
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världsböndag i trollhättan. Foto: Katharina Klingborg
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SÖDERTÄLJE 
När vi fick besked om att våra systrar i 
Kuba bestämt sig för temat inför Världs-
böndagen i år att vara ”Ta emot barnen 
– ta emot mig”, bestämde vi oss för att 
fråga oss, hur vi tar emot barnen i Sö-
dertälje? Det gjorde att vi träffades redan 
i januari i vår kvinnogrupp, där vi för-
söker engagera kvinnor i alla olika kyr-
kor i Södertälje. Vi bad en förskollärare, 
Elisabet Klintenberg, att berätta hur hon 
och hennes kollegor arbetar i förskolan 
i Södertälje med ett ”vänskapsprojekt”. 
Detta projekt går ut på att barnen i för-
skolor med få invandrarbarn tar kontakt 
på olika sätt med barn från förskolor 
med få svenska barn. Vår gudstjänst på 
Världsböndagen i Koptiska kyrkan i Sö-
dertälje följde upp detta tema utifrån 
den gudstjänstordning vi fick ifrån kvin-
norna på Kuba. Vi hade dock anpassat 
programmet till Södertälje. Barnkören 
från Frälsningsarmén sjöng ett uppskat-
tat program för oss och Elisabet återkom 
till oss och reflekterade över orden i 
Mark 10:13-16. Världsbutiken i Söder-
tälje fanns på plats och vi kunde handla 
rättvist under efterföljande kaffe/téserve-
ring. 

Södertälje är en invandrartät stad 
sedan lång tid tillbaka med många oli-
ka kyrkofamiljer som presenterar det 
kristna budskapet på olika sätt. Världs-
böndagen är ett fantastiskt tillfälle att få 
fira gudstjänst tillsammans, inte bara i 
Södertälje utan som en del av hela den 
världsvida kyrkan. 

Arbetsgruppen i Södertälje:  
Margareta Fränne, Herta Wassgren, 

Nadhira Karkeni

MÖLNLyCKE
I Mölnlycke firade vi traditionsenligt 
en ekumenisk gudstjänst kl 12.00 på 
Världsböndagen. Vi är tre kyrkor som 
har detta samarbete och turas om att ha 
värdskapet: Råda församling (Svenska 
kyrkan), Pingstkyrkan och Equmenia-
kyrkan. I år var det Rådas tur. Då Rådas 
församlingshem står under ombyggnad 
så behövde vi tänka lite annorlunda än 
tidigare år. Vi beslutade att hålla till i 
den gamla Kyrkskolan (som idag ägs av 
kyrkan och används framförallt till ung-
domsverksamhet). Då var själva kyrkan 
ändå tillgänglig för begravningar, och vi 
hade en naturlig och närliggande över-
gång till den gemensamma sopplunchen 
i ett intilliggande rum. Det var lite ro-
ligt att göra Kyrkskolan till ett guds-
tjänstrum, för flera var nyfikna på hur 

det såg ut inuti nuförtiden, en del har 
varit där för många decennier sedan, 
då de gick i småskolan eller lågstadiet. 
Under gudstjänsten sjöng vi några av 
psalmförslagen ur programmet. Bland 
annat provade vi på den spanska sången 
Espiritu de vida (Livets Ande). Vår kan-
tor Ann-Sofie har arbetat på Mallorca 
och kan därmed spanska, därför passade 
det så bra att hon ledde oss till att våga 
prova ett främmande språk. Tf förestån-
dare i Equmeniakyrkan, Gert Högberg, 
berättade om Världsböndagen och höll 
även kollekttal. Undertecknad berättade 
om landet Kuba och kvinnors situa-
tion där och i världen. Pastor i Pingst-
kyrkan, Amadeus Ringbäck, predikade 
fint om att vara barn, ett Guds barn, 
och om hur Jesus tar emot oss. Katarina 
Lidman, diakon i Råda, ledde bön och 
alla inbjöds till fri bön och ljuständning 
under pianomusik. Det blev en fin och 
stämningsfull gudstjänst. De flesta stan-
nade och åt en smakrik soppa med gott 
bröd, kaffe och kaka. För oss lokalt är 
Världsböndagen ett gott tillfälle för de 
olika församlingarna att sammanstråla 
i en gemenskap, men också tillfälle att 
tänka och reflektera över kvinnors situa-
tion ute i världen.  

Cecilia Kehlmeier

SALA
Kommittén hade ett par veckor innan 
gudstjänsten samlats för förberedelser. 
Program och sångböcker delades ut och 
besökarna hälsades välkomna med tro-
pisk juice och kex. 

De i kommittén som hade till upp-
gift att representera Kubas kvinnor med 
rekvisita gick in i procession till den ku-
banska sången Aclamemos al Senor. Efter 
presentationen ställde de sakerna på al-
tarbordet och satte sig ner tillsammans 
med övriga i kommittén i en halvcirkel 
framför altarbordet. På altarbordet var 
årets affisch fäst väl synlig. Besökande 
satt i en halvcirkel mitt emot. Gemen-
samt genomfördes programmet i läs-
ning och sång. Musiken till Espiritu de 
vida spelades upp vid angiven sång i 
programmet. Kollekten insamlades i en 
träskål från Ecuador. Tillfälle gavs att 
tända ljus i ljusbäraren. Böndagskom-
mittén utvärderade dagens upplevelse 
efter gudstjänsten. Det kändes stort att 
få delta i bönegemenskap med kristna 
kvinnor i hela världen. Glädjande var 
det också att få bidra med en gåva till 
stipendier för unga kvinnor. 

Ann-Marie Olofsson
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ett vackert altarbord smyckat vid firandet av världsböndagen i loo. 
Foto: inger svantesson


