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Sverigebönen hålls för fjärde året i rad 

Den 31 maj hålls den globala bönedagen Global day of prayer runt 

om i Sverige och världen. En vecka senare, på Sveriges nationaldag, 

är det dags för en bönedag igen. Sverigebönen fyller fyra år och 

hoppas tredubbla antalet medverkande platser mot tidigare år. 

22 maj 2009  

Nyheter  

-Vi hoppas på en ekumenisk bön runt om i Sverige på minst 100 platser. Sverigebönen har vuxit från en 

småskalig bönedag till något stort, säger Carl-Erik Sahlberg, domkyrkominister i S:ta Clara kyrka.  

Carl-Erik Sahlberg är tillsammans med bland andra den katolske biskopen Anders Arborelius och 

frikyrkopastorn Stanley Sjöberg initiativtagare till Sverigebönen , en nationell bönedag där olika platser i 

Sverige sluter upp i gemensam bön under en dag. 

Fjärde året 

Sverigebönen är nu inne på sitt fjärde år och visionen för i år är att gå från förra årets 24 anmälda platser till 

hundra. Förhoppningen för dagen är att så många platser som möjligt ska delta under den gemensamma 

bönen.  

-Vi har försökt utöka Sverigebönen på olika sätt. Bland annat genom att aktualisera vår hemsida och genom 

att tala om bönedagen på alla samlingar vi har varit på. Hittills har vi fått god respons och in tresset är stort, 

säger Carl-Erik Sahlberg. Folkväckelse, massmedia, Guds enhet och könsneutrala äktenskap är några 

böneämnen som kommer att stå i fokus under dagen men på Sverigebönens hemsida kan den som vill även 

maila in egna böneämnen.  

Inte bara svensk samling 

- Det är viktigt att Sverigebönen inte enbart blir en svensk samling. Vi hoppas att många invandrarkyrkor vill 

vara med och att alla olika sorters människor ber för Sveriges andliga och sociala situation, säger Carl -Erik 

Sahlberg.  

I år kommer Sverigebönen att hållas i bland annat Stockholm, Göteborg, Umeå, Örebro och Falun.  

- Bön ger resultat. Vi har märkt en förändring sedan vi började med Sverigebönen, människor från hela 

landet har rapporterat in och berättat om hur Gud har verkat i deras liv och stad, säger Carl-Erik Sahlberg.  
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