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Böndagsprogrammet från 
Bahamas inspirerade till 
många uppskattade guds-
tjänster över hela Sverige. 
Här är några av rapporterna:

I Huddinge söder om Stockholm firas 
Världsböndagen sedan cirka 50 år till-
baka, berättar Kerstin Westman. Hon 
fortsätter: 

”I år var Stuvstakyrkan värd för Hud-
dinges olika kyrkor. Det känns mäktigt 
att tänka på hur man under detta dygn 
samlas över hela vår värld, i cirka 175 
länder och på 1000 olika språk, i förbön 
och tacksägelse och genomför denna 
gudstjänst. Olika länders böndagskom-
mitté utformar varje år ett program. I år 
var det Bahamas tur och temat var texten 
ur Joh. 13:1–17: ’Förstår ni vad jag har 
gjort för er?’ Representanter från våra 
olika kyrkor: Flemingsberg, Huddinge, 
Södertörnskyrkan, S:t Mikaels försam-
ling och Stuvsta hjälptes åt i sång och 
musik, textgestaltning, betraktelse, bön 
och läsning ur det förtryckta program-
met. Alla gavs möjlighet att delta, vilket 
präglade hela vår gemenskap. Bahamas 
tropiska övärld och färgsprakande skön-
het kom till uttryck i färgglada kläder, 
altaret dukat med havets turkosblå färg, 
vackra blommor, snäckor och ljus. Fina 
bilder via PowerPoint förstärkte innehål-
let i texterna. Vi var ett 50-tal deltagare 
som efter gudstjänsten delade gemenska-
pen kring borden med ’Ärtris från Baha-
mas’, kaffe och hembakt bröd. Glädjen 
och gemenskapen i denna ekumeniska 
samling var påtaglig och vetskapen om 
att man på cirka 350 platser till i vårt 
land genomförde denna gudstjänst gav 
ytterligare tyngd åt det hela. Hälsningen 
från Bahamas kvinnor är: ’Kom och bli 
renade i Guds överflödande hav av nåd, 
värmas av ljuset från Kristi kärlek och 
omslutas av den heliga Andens svalkan-
de och förvandlande vindar.’ Stafetten 
går vidare och vi ser fram emot nästa års 

Världsböndag då vi möts i Huddinge för-
samling kring ett program från Kuba.”
  
I Tärnsjö missionskyrka dukade man 
med en färgglad duk och blommor, en 
hög skål med exotisk frukt, en kanna och 
tvättfat, skriver Barbro Lindh. Hon fort-
sätter: ”Vi var klädda i glada färger och 
alla deltagare fick varsin sjal att ha på sig 
under gudstjänsten. Alla tio deltagarna 
fick namn på öar som nämns i program-
met och deltog på så sätt i gudstjänsten. 
Efter gudstjänsten åt vi exotisk frukt och 
hade en fortsatt god gemenskap.”

Från Jörn i Skellefteå kommun berättar 
Birgitta Lundberg att man samlades fre-
dag kväll 18.30 i EFS-kyrkan. Bland de 
14 medverkande fanns både kvinnor och 
män. Männen medverkade med textläs-
ning, inte bara på svenska utan även på 
arabiska och tigrinja. Tio av de cirka 50 
deltagarna var barn. ”De fick måla Baha-
mas flagga och fick livliga applåder när 
flaggorna visades upp. Sången ’Vad jag 
har gjort’ har en allvarlig text och en me-
lodi som fastnade i minnet.”

”Tacka Bahamas från oss för ett vackert 
och fint program! Vi uppskattade det 
mycket!” skriver diakon Anne Nygren i 
rapporten från Skorped. ”Vi alternerar 
mellan Baptistkyrkan och Svenska kyr-
kan när vi firar Världsböndagens guds-
tjänst och i år var det Svenska kyrkans 
tur. Gudstjänsten inleddes med processi-
on och en av kyrkvärdarna bar korset. Vi 
gick in till musik från Bahamas och hade 
olika gåvor i händerna samt våra altar-
blommor. I mittgången hade vi bygg-
papp på 15 meter genom kyrkan där en 
av ungdomarna i församlingen hade gått 
med svartmålade fötter – det blev väldigt 
tydligt och symboliskt med Jesu fotspår, 
då ungdomen hade varit i Jerusalem på 
en resa. Programmet var fint med sånger 
och alla böner. En av oss sjöng solo med 
sin vackra stämma sången ’Vad jag har 
gjort för er’ och församlingen följde med 
i omkvädet. Det blev riktigt vackert. 
Meditationen började med att kvinnorna 
med skyltar stod lite överallt i kyrkan och 
blev hämtade av en annan kvinna. Kvin-
norna från Bahamas hade gjort en väl-
digt fin meditation, där vi på enkelt sätt i 
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Fotspår på golvet ledde fram till altaret i skorped.



gudstjänsten kunde få fram dagens tema 
med dess otroliga tyngd i budskapet.”

”Lika fantastiskt varje år! Tänk vad 
många vi är som delar det här och sam-
las och ber tillsammans! Stort tack till 
er som jobbar med förberedelser för 
Världsböndagen i Sverige”, hälsar Eva-
Lena Beiron, samordnare för årets bön-
dagssamling i värmländska Skattkärr.

”I Skattkärr har vi varje år en eku-
menisk samling, där vi är med och firar 
Världsböndagen från både Pingstkyrkan, 
Missionskyrkan och Svenska kyrkan. I år 
höll vi samlingen i Pingstkyrkan. Vi bil-
dar alltid en grupp med ett par represen-
tanter från respektive kyrka som träffas 
vid ett tillfälle ett par veckor innan för 
att gå igenom förslaget som skickats ut.
Själva böndagssamlingen höll vi i år den 
8 mars kl 18. Vi sex kvinnor som höll i 
samlingen försökte klä oss enligt förslag 
i rosa, gul, grönt och blått. Vi la fotspår 
i gången och hade gjort i ordning al-
tarbordet med färgglad duk, blommor, 
snäckor och frukter och hade också ställt 
fram tvättfat och kanna och handduk. Vi 
gick in till musiken ’Bahamian praise’. 
Inledningsvis berättade vi lite om Baha-
mas och visade en del av bilderna från 
bildspelet.

Vi använde de föreslagna sångerna 
förutom halleluja-sången, där vi istället 
valde en halleluja-kör vi kan sen gam-
malt. Programbladet delade vi inte ut i 
förväg utan hade istället gjort en Power-
Point, där sångtexter och gemensam text 
visades som man fick sjunga/läsa med i. 
Vi nöjde oss med att läsa bibeltexten och 
reflektera tillsammans med bänkgran-
nen. Efter programmet spelade vi en 
av de bahamanska sångerna och visade 
bildspelet om Bahamas i sin helhet. Där-
efter var alla välkomna att dricka kaffe 
och umgås och få varsitt programblad 
med sig hem.”

Kvinnorna i Bahamas hade föreslagit att 
fottvagning skulle ingå i gudstjänsten, 
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men i Sverige tycks detta inte ha genom-
förts på så många platser. Ett av undan-
tagen var gudstjänsten i Rissnekyrkan, 
Sundbyberg, där programmet följdes 
även i detta avseende. Representanter 
för Ekensbergskyrkan (Equmeniakyr-
kan) och Pingstkyrkan i Solna och Fräls-
ningsarmén, Sundbybergs församling 
samt Rissnekyrkan (Equmeniakyrkan) i 
Sundbyberg medverkade med läsningar 
och symbolhandling. 

Ett annat undantag var Hallstahammar, 
där samlingen hölls i Missionskyrkan. 
”Ett speciellt altare byggdes upp på te-
mat hav och strand som vi satt runt”, 
berättar komminister Kristin Kalmelid. 
”Innan gudstjänsten kunde den som vil-
le få fötterna tvättade av en grupp orto-
doxa kristna som knutit an till Missions-
kyrkan.”

ragni lantz
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Fottvagning ingick i loo, västergötland. 

elsa, tre månader, yngsta deltagaren i rissnekyrkan, sundbyberg, uppskattade musiken 
från Bahamas.
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