
10 e l s A  n r  2  2014 K y r K A  o c h  s A m h ä l l e  u r  K v i n n o r s  p e r s p e K t i v

vä r l D s B Ö n DAG e n  2014

I Stockholm hölls det två gudstjänster i 
Templet (Frälsningsarmén), dels mitt på 
dagen för församlingarna på Östermalm, 
dels på kvällen, då med Ekumeniska 
Kvinnorådet i Stockholm som arrang-
ör. Presentationen av de fyra egyptiska 
kvinnorna i gudstjänstens inledning 
blev extra autentisk genom att egyptiska 
turistbyrån lånat ut såväl en autentisk 
kvinnodräkt som en ankh och en egyp-
tisk flagga. 

Hieroglyfer, lotusblommor och t o m 
Tutankhamuns dödsmask – liksom na-
turligtvis musik och bilder – kom också 
till användning i olika gudstjänster för 
att betona sambandet med Egypten.

Möjligheten att dramatisera bibeltex-
ten om kvinnan vid Sykars brunn ut-
nyttjades i, bland annat, Östersund och 
Sundbyberg.

På flera platser återupptogs böndags-
firandet efter mångårigt uppehåll. I 
Sveg kom impulsen från en nyinflyttad 
kvinna. ”Hon har i många år varit del-
aktig i böndagen på olika orter och kom 
med skriftlig information från SEK till 
mig”, berättar Berith Ansgar-Liljemark. 
”När jag läst och pratat med henne, tog 
jag med materialet till sammanträde i 
Svegs Kristna Råd. Där tog vi beslutet 
att återuppta denna böndag och jag fick 
förtroendet att planera...” Gudstjänsten 
genomfördes till allas belåtenhet ”och 
det kommer säkert att bli en återkom-
mande gudstjänst även här i Sveg.”

Mariann Nygren, komminister i 
Vilhelmina, fjälldistriktet, har upplevt 
Världsböndagen både i Jerusalem och 
i Malaysia och ordnar gudstjänster i de 
kyrkor hon tjänar. I år var det Saxnäs 
tur. Mariann gick runt i stugorna och 
frågade om man ville vara med. Hon 
skriver: ”Flera tog emot programmet och 
sa att de ’kanske’ skulle komma. Tre av 

dem jag vidtalat kom i alla fall, och res-
ten av rollerna lästes av oss fyra samt av 
kyrkovaktmästaren och en av två turis-
ter. Datorn bidrog med de tre egyptiska 
musikstyckena som jag laddat ner från er 
hemsida. Bibelstudiematerialet använde 
jag till att på ’talets’ plats berätta histo-
risk bakgrund till bibeltexten Joh 4. Jag 
var klädd i en klädnad liknande den som 
några av den egyptiska böndagskommit-
téns medlemmar hade på sig på fotot (i 
programmet). Efteråt till kaffet/téet åt 
vi bröd med hommous eller hemlagad 
apelsinmarmelad.”

Uppmaningen att försöka involvera kyr-
kor med anknytning till Mellanöstern 
mottogs också positivt på många plat-
ser. I Nässjö deltog för första gången 
den arabisktalande katolska församling 
”Den heliga familjen”, berättar Ingegerd 
Allansson, och från Gävle skriver kyrko-
herde Clara Bergel Jansson: ”Vi fick kon-

takt med Michael Agaiby, som arbetar 
som konsulent för katolsk och ortodox 
bildning och kultur på studieförbundet 
Bilda. Han är diakon i den koptiska 
kyrkan och kommer från Egypten. Han 
bjöds in att tala under en halvtimme på 
vår samling. Han hade i sin tur bjudit 
med fader Michael, biskop från Stock-
holm, samt en lokal koptisk präst statio-
nerad i Gävleborg. De hade sina familjer 
med. Vi samlades cirka 60 personer till 
en sopplunch kl 12. Därefter presente-
rade Michael Agaiby den koptiska kyr-
kan och den kristna minoritetskyrkans 
situation i Egypten. Han visade bilder 
och berättade om den koptiska kyrkan i 
Sverige i dag. Det blev starkt och intres-
sant att möta denna tradition och hälsa 
på prästerna, klädda i sina dräkter. Kl 13 
höll vi en gudstjänst enligt böndagspro-
grammet. Det fungerade väldigt bra och 
böner, texter och gestaltningar kändes 
fina. Gudstjänsten avslutades med att 

Rapporterna från årets böndagsfirande med program från Egypten kring temat ”Strömmar i 
öknen” vittnar om stort engagemang och inlevelse. ”Vi berördes av vittnesbörden från Egyp-
ten och uppmuntrades av det hopp Guds levande Ord ger i dag och inför framtiden”, hälsar 
pastor Elsy Olofsson i Edsbyn. ”Vi tackar Gud att vi fått delta i den här viktiga dagen till-
sammans med så många andra utöver världen.”

inspirerande böndag kring 
”Strömmar i öknen” 

i Gävle inleddes böndagsfirandet med sopplunch. prästerna hade med sig sina familjer. 
foto: michael Agaiby
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den koptiska biskopen gav oss välsignel-
sen med en sång.”

Från Södertälje rapporterar Margareta 
Fränne att Missionskyrkan var fylld till 
sista plats: ”Det kom bl a en stor ung-
domsgrupp från koptiska kyrkan. Pro-
grammet från Egypten var jättefint och 
vi utgick från det med vissa ändringar. 
All text på svenska hade pastor Daniel 
Ibrahim översatt till arabiska och all text 
på arabiska hade översatts till svenska. 
Psalmerna sjöngs på båda språken sam-
tidigt och vi hade en arabisk ungdoms-
grupp som sjöng samt Rima Haro som 
solist med svensk organist. Kollekten 
blev 6 284 kronor.”

I Norrköping kompletterades den tradi-
tionella böndagsgudstjänsten på dagtid 
med ett samkväm i Ö Eneby församlings-
hem på kvällen, med drygt 80 deltagare, 
berättar Ragnhild Bertius: ”Den i Norr-
köping nybildade koptiska församlingen 
medverkade med intressant information 
om kopternas historia samt bjöd på rikli-
ga smakprov ur det egyptiska köket. Mu-
sikgruppen ’Vi fyra’ bidrog med härlig 
sång och musik. Kirsten Alm berättade 
inspirerat om sin erfarenhet av världs-
böndagsfirandet i flera andra länder. Vid 
avslutningen medverkade den särskilt in-
bjudne koptiske biskopen Abakir Gou-
bran, då ’Fader Vår’ gemensamt lästes på 
arabiska, koptiska och svenska.”

ragni lantz

Ökengudstjänst i 
snöstorm
I byn Kolåsen vid vägs ände i västra 
Jämtland firade jag med två av byns sju 
bofasta invånare årets Världsböndag – 
”Strömmar i öknen”. Det kändes speci-
ellt att fira den i vad man brukar kalla 
Sveriges motsvarighet till öken: fjällvärl-
den. Borta i väster tornade ”Sockertop-
pen” upp sig och lite längre bort Skäck-
erfjällsmassivet. När vi skulle inleda 
gudstjänsten blåste det upp till snöstorm 
och vi tordes inte förflytta oss till byns 
gamla lappkapell från 1849. Det blev 
ett stugmöte i stället och Egyptens alla 
kvinnor flyttade in i ett hus mitt i den 
svenska öknen. 

Strömmen gick i snöstormen och 
kantor Elisabeth Nygård Lundhag spe-
lade ”Världsböndagpsalmen” i skenet 
av ett stearinljus. På den plats där män-
niskor levt av Guds nåd i över 6 000 år 
sprang nu ett nytt källflöde fram: ett 
fönster mot systrar i en annan öken, i en 
annan kamp, men förenade av samma 
gudomliga kärlek. ”Där två eller tre är 
samlade i mitt namn är jag mitt ibland 
er”, säger Jesus. Det var Han också, men 
vi var inte fyra som samlats i den lilla 
stugan vid vägs ände. Vi var fyra plus 
Egyptens alla kvinnor. Och vi drack alla 
ur samma källflöde. Av det vatten med 
ett flöde som ger evigt liv…

madeleine Dahl

till kyrkkaffet serverades hembakad baklava. foto: madeleine Dahlingela hallström von melen, stockholm, i 
äkta egyptisk klädsel. foto: ragni lantz

vattenkruset som vi hällde upp vatten till 
varandra ur när vi delade våra personliga 
strömmar i öknen. foto: madeleine Dahl

Böndagskommittén har beslutat att i 
år dela ut 301 400 kr i utbildningssti
pendier till 93 kvinnor i utvecklings
länderna samt ett hiv/aidsprojekt. 
varmt tack till alla som gjorde detta 
möjligt genom att ge en gåva på 
världsböndagen 7 mars! pengarna 
förmedlas via svenska samfund, stift 
och missionsorganisationer.


