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Världsböndagen 2015 firas fredagen 
den 6 mars och har temat: ”jesus sade: 
Förstår ni vad jag har gjort med er?” 
Programmet kommer från Bahamas, en 
ögrupp i Västindien, känd nu för tiden 
som ett semesterparadis, tack vare det 
varma solskenet, det turkosa havet, de 
vackra sandstränderna och den vänliga 
befolkningen. Men det är ett land med 
mörk historia, där ursprungsbefolk-
ningen snabbt utrotades av européernas 

vapen och sjukdomar efter Christofer 
Columbus landstigning 1492. Under 
1600-talet utgjorde Bahamas många öar 
en fristad för pirater, och på 1700-talet 
infördes tusentals slavar från Afrika för 
att arbeta på de vita plantageägarnas fält.

I dag är bahamas i mycket ett tropiskt 
paradis, men som kvinnorna berättar 
i gudstjänstprogrammet, så finns även 
där fattigdom, orättvisor och förtryck, i 

”Jesus sade: Förstår ni vad jag har gjort med er?”
bönDaGspRoGRam FRÅn baHamas

böndagskommittén ägnade en del av sitt 
novembersammanträde på Ekumeniska 
Centret i Alvik till att iordningställa ut-
skicket av böndagsmaterialet inför Bön-
dagen 2015, till drygt 650 lokala kon-
takter i hela landet. Kuverten innehåller, 
förutom själva gudstjäntprogrammet, en 
affisch, den nya böndagsbroschyren och 
en pg-inbetalningsavi. Nytt för året är 
att allt övrigt bakgrundsmaterial – tips 
inför gudstjänsten, kollekttal, bibelstu-
dium, information om Bahamas m m – 
samlats i ett åttasidigt häfte i A4-format 
som naturligtvis också ingår i utskicket. 

allt material (utom avin) finns att ladda 
ner från vår hemsida, www.sek-vbd.se 
Den som inte fått del av utskicket och 
inte har tillgång till dator och/eller skri-

synnerhet när det gäller kvinnor och in-
vandrare. Som evangelietext har de valt 
berättelsen i Joh 13:1–17, där Jesus tvät-
tar lärjungarnas fötter. Fottvagning ingår 
i gudstjänstprogrammet, men även om 
vi i Sverige kanske inte har så lätt att ”ta 
av oss skorna” och genomföra en allmän 
fottvagning mitt i vintern, så utmanar 
våra systrar i Bahamas oss att i ord och 
handling visa samma radikala kärlek 
som vår Mästare.

ragni lantz

vare kan beställa det från vår expedition, 
sek@ekuc.se , tel 08-453 6804. 
På hemsidan finns dessutom ett barnpro-
gram med Bahamas-pyssel, samt musik 

från Bahamas. En CD med PowerPoint-
presentation av bilder från Bahamas kan 
beställas från expeditionen.

ta del av årets böndagsmaterial!

solveig eriksson och Birgitta lundqvist plockar i kuvert.

Alla kvinnor som ingick i den bahamanska skrivarkommittén inför böndagen 2015. 
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ÅREts tEmabIlD – 
Blessed (Välsignad) av 
Bahamas-konstnären 
Chantal E Y Bethel 
är en hyllning till 
Bahamas och dess na-
tionalfågel, flamingon: 
”Bilden uttrycker 
också vår tacksamhet 
för de välsignelser som 
vi delar med världen 
bortom oceanen. Fla-
mingona böjer ödmjukt 
sina huvuden och bugar 
inför Jesu fötter, där det finns förlåtelse, fred och kärlek”, skriver 
konstnären i en kommentar till bilden.

Av kostnadsskäl har tyvärr inga vykort med den vackra temabilden 
tryckts detta år. 
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Världsböndagen har firats i Nassau sedan 1950, men det tog 
25 år för firandet att spridas till andra öar. 2014 firades den 
på sex av öarna. Flera kvinnor från Bahamas har deltagit i 
Världsböndagens internationella seminarier och möten. Vid 
mötet i Toronto, Kanada, 2007 valdes Annette Poitier från 
Bahamas till Världsböndagens internationella ordförande, 
och Bahamas utsågs till skrivarland för gudstjänsten 2015.

FaKta om baHamas
officiellt namn: Samväldet Bahamas
läge: Ögrupp i Västindien, ca 700 öar. Den västligaste 
ön, Bimini, ligger bara 83 km från Miami i Florida, USA, 
medan man från den sydligaste, Inagua, på natten kan se 
ljusen från Kuba och Haiti.
yta: 260 000 km2, varav 14 000 km2 landareal. Den största 
ön, Andros, är ungefär tre gånger så stor som Gotland.
Huvudstad: Nassau på ön New Providence
Folkmängd: ca 354 000, varav 85 % är ättlingar till afri-
kanska slavar. Två tredjedelar av befolkningen bor på New 
Providence
officiellt språk: Engelska
Valuta: Bahamansk dollar, BSD
Religion: Kristendom
statsskick: Konstitutionell monarki inom brittiska samväl-
det med drottning Elizabeth II som regent. Fram till 1953 
styrdes Bahamas av en liten vit minoritet. Bildandet av det 
första nationella politiska partiet PLP (Progressiva liberala 
partiet) och en stark kvinnorörelse ledde 1962 till rösträtt 
för alla vuxna, både män och kvinnor, svarta och vita. 
Bahamas fick självstyre 1964 och full självständighet inom 
brittiska samväldet 1973. Janet Bostwick blev parlamentets 
första kvinnliga ledamot 1982.

Konstnären chantal Bethel.

haitiska och bahamanska barn från slumområdet Quacko street  
i nassau. 
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