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Presentation av Inger Jonasson, ny ledamot av Världsböndagskommittén

Jag är arbetsterapeut till yrket men har 
också arbetat åtta år som sekreterare för 
Kvinnor för Mission och som handläg-
gare för Internationell Folkbildning i 
Kyrkans Hus, Uppsala, med särskilt an-
svar för internationella gäster. Genom 
åren har jag gått flera kortare och längre 

kurser i måleri, keramik, växtfärgning 
och textila tekniker. Några av de ställen 
jag utbildat mig på är Tillskärarakade-
min, Capellagården, Handarbetets vän-
ner, Väsby konstskola. Jag har också gått 
akvarellkurser för Arne Isacsson, Anna-
Stina Purk och Maria Ginzburg.

De här utbildningarna kom till stor 
nytta när jag fick frågan om jag kunde 
hjälpa till vid uppbyggnaden av ett 
konst- och kulturcenter som den luther-
ska kyrkan i Betlehem startat (ELCJHL: 
Evangelical Lutheran Church in Jordan 
and The Holy Land). 

Mellan 2004–2012 bodde och arbetade 
jag i Betlehem, Palestina, utsänd av 
Svenska kyrkan.  Vid det Internatio-
nella centret, ICB, blev jag ansvarig för 
konstutställningar, för produktion av 

Välkommen, Inger!

VÄ R L D S B Ö N DAG E N  2016 

Inger Jonasson presenterar sig:

Vid sitt majsammanträde beslutade 
Världsböndagskommittén hur den kol-
lekt som samlades in vid gudstjänsterna 
den 6 mars skulle fördelas. Merparten 
av den svenska kollekten går till utbild-
ningsstipendier för kvinnor i utveck-
lingsländerna. Stipendieprogrammet 
genomförs i nära samarbete med svenska 
samfund, stift och biståndsorganisatio-
ner och deras samarbetspartner i Mellan-
östern, Asien, Afrika och Latinamerika. I 
år fick 71 kvinnor i 15 länder del av kol-
lektmedlen. Dessutom fick den katolska 
hjälporganisationen Caritas ett bidrag på 
25 000 kr till ett projekt för barn och 
ungdomar med funktionshinder och 

deras familjer i Kuba. Totalt fördelades 
drygt 190 000 kr.

Vi gläds över att böndagskollekten på 
detta sätt kommer människor i pro-
gramlandet till del – det var ju kvinnor 
i Kuba som skrev årets program med te-
mat ”Ta emot barnen – ta emot mig”. 
Det är också glädjande att vi fått igång 
ett samarbete med Caritas och därmed 
kunnat bredda det ekumeniska engage-
manget även när det gäller fördelningen 
av kollekten.

Däremot oroas vi av den vikande 
trenden i fråga om gudstjänstdeltagande 
och insamlingsresultat. Årets kollekt var 

kyrkotextilier och gav kurser i teckning 
och målning för ungdomar. 2006 star-
tade man en konsthögskola där jag blev 
bildlärare. Högskolan är numera ett uni-
versitet, DAK (Dar al Kalima University 
College of Arts and Culture) som stöds 
av Svenska kyrkan.  Jag förstod snart att 
de flesta studenter hade mycket svårt att 
betala sina elevavgifter så jag började 
fundera på hur man skulle kunna hjälpa 
dem. Då kom jag ihåg böndagsstipendi-
erna, vilket så småningom resulterade i 
att Strängnäs stift som är vänstift med 
ELCJHL tog på sig ansvaret att vara länk 
mellan Svenska kyrkan och Böndags-
kommitten för ansökning av stipendier. 
Sedan 2009 har mellan 4-6 studenter 
varje år fått möjlighet att genomföra sina 
studier tack vare ett sådant stipendium.

Böndagsstipendier till 71 kvinnor 
och ett projekt i 16 länder

nästan 50 000 kr lägre än förra årets. Så 
vi hoppas att nästa års program, från 
Filippinerna, med temat ”Är jag rättvis 
mot er?” kommer att vända trenden. 

Ragni Lantz, ordförande i 
Världsböndagskommittén


