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1. Inledning 

”Det är ingen idé att ha vänförsamlingar, eftersom vi inte bör stötta en enskild församling utan hela Svenska 

kyrkans internationella arbete.” 1 Jag vill problematisera detta citat, uttalat av en kyrkoherde i en av 

Svenska kyrkans församlingar.  Det finns olika synsätt på vad en vänförsamling är och hur de ska 

fungera. Om den svenskkyrkliga församlingen ses som den stora och starka församlingen som ska 

hjälpa den andra församlingen, som då anses liten och svag visar det på ett kolonialt synsätt där 

västvärlden äger alla lösningar. 

 

Under en stiftsresa som jag deltog i 2011 från Svenska kyrkan Härnösands stift till det sydafrikanska 

vänstiftet Cape Orange i evangelisk-lutherska kyrkan i Södra Afrika diskuterades vänstiftsrelationen 

utifrån olika aspekter såsom ekonomi, relationer, kyrkligt anställda med mera inom resegruppen. 

Några församlingar i Härnösands stift hade samlat in pengar till ett kyrkbygge som överlämnades 

på plats i samhället Steinkopf som ligger nära Springbok vid Sydafrikas västra kust. I diskussionen 

problematiserades synen på Härnösands stift och dess församlingar som givare av pengar och 

vänstiftet i Sydafrika som mottagare av pengar. Frågan ställdes av deltagare från Härnösands stift 

om hur vänstiftens vänskapsrelation påverkades av de ekonomiska gåvorna. Var vänstiften vänner 

på riktigt eller köpte det svenska stiftet sig de sydafrikanska vännerna? Genom denna diskussion 

väcktes mitt intresse för kyrkors internationella relationer med varandra.  

 

Den kristna kyrkan har sedan sin begynnelse missionerat, kristna har strävat efter att möta Gud 

och leva i församlingsgemenskap. Kyrkan har ständigt bjudit in fler till gemenskapen med Gud och 

människor. Att ha en vänförsamling kan vara ett sätt för lokala församlingar att relatera till 

församlingar på andra platser i världen eller i närområdet. De kan därigenom få en förståelse för 

hur det är att vara församling på en annan plats. Vänförsamlingarna kan lära av varandra och på så 

vis leva i mission till varandra. Svenska kyrkan har genom Svenska kyrkans Mission (SKM) 1874-

2008 en rik missionshistoria som sedan grundandet genomgått förändringar fram till vår tid. Under 

1960-talet råkade ordet mission i vanrykte och kopplades samman med kolonialisering och 

omdefinierades därför till Missio Dei, Guds mission. Med Missio Dei åsyftades att den mission som 

skedde var Guds mission och inte människors mission. Under 1980-talet kom konceptet Mission i 

Retur (Mission to the North) till och efter detta har vänförsamlingar och vänstift blivit vanligare i 

Svenska kyrkan. 

 

Jag har studerat tre svenskkyrkliga församlingar med vänförsamlingar i evangelisk-lutherska kyrkan 

i Tanzania (ELCT) för att se hur vänförsamlingen påverkar det svenska församlingslivet. Det 

                                                 
1 Sagt av en kyrkoherde i Stockholms stift 
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saknas systematisk forskning om hur vänförsamlingsrelationer tar sig uttryck och hur de påverkar 

det lokala församlingslivet i Svenska kyrkan. Med det lokala församlingslivet menar jag enskilda 

församlingsbor och aktiva i Svenska kyrkans församlingar samt verksamhet som sker där. Det är 

alltför ofta det fokuseras på vilka skillnader kyrkor i väst åstadkommer i andra delar av världen. Jag 

är istället i denna C-uppsats intresserad av hur vänförsamlingsrelationen påverkar den enskilda 

församlingsmedlemmen och den svenska församlingsgemenskapen. Alltså, vilken påverkan den 

tanzaniska församlingen har på det svenska församlingslivet. Därför vill jag med denna studie ge 

ett litet bidrag till ett större forskningsfält genom att studera några vänförsamlingar i Sverige och 

jämföra med internationella studier om vänförsamlingsrelationer från USA och Tanzania. Jag är 

intresserad av att ta reda på vad vänrelationerna innebär för medlemmar i Svenska kyrkan, om 

vänrelationerna inbegriper ekonomiska bidrag och välgörenhet och om det sker utbyten av andra 

värden mellan församlingarna. 

 

Jag har valt att studera vänförsamlingar inom Härnösands stift i Svenska kyrkan och samtliga tre 

församlingar är vänförsamling med församlingar i Iringa stift i ELCT. Jag är prästkandidat för 

Härnösands stift, detta påverkar inte resultatet av min studie men det har föranlett att jag valt att 

studera just Härnösands stift. Jag ser en fördel med att ha en anknytning till stiftet för att lättare 

hitta församlingar med vänförsamlingar och skapa kontakt med dessa. Däremot är jag noga med 

att denna kontakt inte ska påverka min redovisning av mina resultat. Jag har också en koppling till 

ELCT genom att ha varit utbytesdeltagare i Ung i den världsvida kyrkan mellan Svenska kyrkan 

och ELCT-NWD 2012. Jag har ingen personlig koppling till Iringa stift vilket hjälper mig att hålla 

mig objektiv i min studie. Mina erfarenheter av församlingsliv i Tanzania gör att jag har haft goda 

förutsättningar att ställa relevanta följdfrågor i intervjusituationerna. 

1.1 Syfte 

Syftet med C-uppsatsen är att studera vänförsamlingar mellan ELCT och Svenska kyrkan för att 

bidra till en översikt om vad en vänförsamling innebär för den svenska församlingen. Jag vill ta 

reda på hur de tanzaniska vänförsamlingarna påverkar det svenskkyrkliga församlingslivet och dess 

församlingsmedlemmar. Det behövs kunskap om hur vänrelationer i Tanzania påverkar 

församlingsbor och församlingar i Sverige och i förlängningen kan det jämföras med framtida 

studier gällande vänrelationer i andra världsdelar. Denna typ av studier kan dessutom i 

förlängningen appliceras på studier av internationella ekumeniska kyrkorelationer. Genom att få en 

förståelse för hur vänförsamlingarna påverkar den svenska församlingen kan vi få en bättre 

förståelse för vad vänrelationerna innebär. De mervärden de västerländska kyrkorna får ut av 
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vänrelationerna behöver definieras och värderas.2 Syftet är därför att fokusera på Svenska kyrkans 

församlingar och dess församlingsbor.  

1.2 Frågeställning 

Påverkas de svenska församlingarnas medlemmar av att ha en vänförsamlingsrelation och hur tar 

sig vänförsamlingsrelationen mellan ELCT och Svenska kyrkan uttryck bland de svenska 

församlingarnas medlemmar? På vilket vis diskuteras och hanteras ekonomiska gåvor och bidrag 

mellan vänförsamlingarna och om, hur påverkar det vänrelationen? 

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att fokusera på tre församlingar i Svenska kyrkan som har vänrelationsavtal med varsin 

församling i ELCT. Jag har valt att enbart fokusera på två nationella kyrkor för att kunna få i en C-

uppsats hanterbart urval. Min studie berör församlingar i Sverige och Tanzania som har ojämlika 

ekonomiska förutsättningar. Det hade varit intressant att jämföra med vänförsamlingar mellan flera 

olika länder, till exempel med en nordisk eller europeisk vänförsamling för att se hur vänrelationen 

kan fungera utifrån ett mer ekonomiskt jämställt perspektiv. Detta har jag valt att inte göra i denna 

studie eftersom jag vill få ett mer omfångsrikt urval med flera röster och erfarenheter från samma 

kyrkor istället för ett fåtal röster från flera olika kyrkor. Jag ser behovet av ytterligare bidrag till 

detta forskningsområde och uppmuntrar till att det görs för att också kunna ställas i relation till 

denna studie.  

 

Anledningen till att jag har fokuserat på en kyrka i ett utvecklingsland i relation till Svenska kyrkan 

är att det under en period av mer än hundra år har höjts röster från kyrkor i utvecklingsländer 

gentemot västerländska kyrkor om att de vill ha vänner och en ömsesidig relation, vilket jag 

kommer in på under SKMs historia. Det är viktigt att studera vänrelationer där det finns en kolonial 

historik och kolonialt arv som påverkat och fortsätter att påverka. Kolonialismen kräver 

medvetenhet från båda parter för att hitta en jämställd position till varandra. Därför har jag jämfört 

flera liknande vänrelationer med varandra för att ha se om denna medvetenhet åtskiljs mellan 

församlingarna. Detta för att kunna ta in olikheter bland vänrelationer inom samma geografiska 

områden för att få en mer övergripande bild. 

                                                 
2 Varför mervärden för de västerländska församlingarna behöver definieras går att läsa i mitt referat av Helander och 
Wilson under 1.6 Forskningsläge 
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1.4 Källor 

Jag har skapat mitt eget material i form av åtta intervjuer med församlingsbor, förtroendevalda och 

anställda i tre församlingar i Härnösands stift. Jag har gjort tre intervjuer med anställda och tidigare 

anställda på Svenska kyrkans kyrkokansli. Utöver intervjuerna har jag använt mig av dokument från 

de tre olika församlingarna i form av vänavtal, församlingsinstruktioner och utdrag från 

församlingarnas hemsidor. Jag har även använt mig av dokument och material från Svenska kyrkans 

kyrkokansli i Uppsala i form av riktlinjer för vänstifts- och vänförsamlingsarbete samt historiska 

dokument i form av missionärsrapporter, konsultationer och utvärdering av 

vänförsamlingsprojektet.3  För att få en historisk blick över Svenska kyrkans och 

världsekumenikens syn på missionsbegreppet som har kommit att prägla vänrelationerna använder 

jag mig också av Mats Hermanssons rapport Mission i retur. Han återberättar delar av SKM:s historia 

och visar på röster från de unga kyrkorna som vill relation och vänskap.4 För ett ekonomiskt och 

ekumeniskt perspektiv på vänförsamlingsrelationer använder jag mig av Kim Marie Lambertys 

artikel Toward a Spirituality of Accompaniment in Solidarity Partnerships från 2012.5 För en djupare 

förståelse för ELCT:s vänrelationer jämför jag vissa av de intervjuades erfarenheter med Eila 

Helander och Wilson B. Niwagilas rapport The Partnership and Power från 1996.6 Det nyaste bidraget 

jag använder mig av inom området är ännu ej publicerat, Klas Lundströms Mission i omvandling – 

EFSarbete i Tanzania 1938-2015. Lundström bidrar till forskningsområdet genom att ge historisk 

inblick i vänförsamlingsprojektet.7 

 

Källor och källmaterial: 

 

- Intervjuer 

- Vänförsamlingsavtal 

- Församlingsinstruktioner 

- Hemsidor 

- Riktlinjer för vänstift 

- Missionärsrapport under vänförsamlingsprojektet 

- Utvärdering av vänförsamlingsprojektet 

- Eila Helander och Wilson B. Niwagila 

- Mats Hermansson 

                                                 
3 Jag introducerar vänförsamlingsprojektet under 1.5 metod. 
4 Hermansson, 1999 
5 Lamberty, 2012 
6 Helander och Niwagila, 1996 
7 Lundström 2016 (opublicerat manuskript) 
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- Kim Marie Lamberty 

- Klas Lundström 

1.5 Metod 

Jag har använt mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få inblick i respektive persons 

upplevelse av vänförsamlingsrelationen.8 Intervjuerna har varit strukturerade i sin inledning, men 

sedan varit öppna och låtit intervjupersonen få berätta fritt om sina erfarenheter och upplevelser 

inom området. När informanterna börjat öppna sig och känna engagemang i intervjun har jag låtit 

dem berätta det som de kommit att tänka på. Jag har antecknat och skrivit ner följdfrågor till för 

studien relevanta erfarenheter. Det har också hänt att jag avbrutit när vi kommit in på sidospår för 

att ställa frågor som lett in på ämnet igen. De flesta intervjuer har varat i minst 60 minuter. En 

pågick i 35 minuter och några har pågått lite längre. Jag har jämfört intervjuerna med det aktuella 

forskningsläget för att förstå de intervjuades tankar, idéer och perspektiv och tolkat intervjuerna 

därefter. Jag har spelat in de intervjuer jag har gjort och transkriberat delar av dem som jag förvarar 

i eget arkiv. Jag har tillfrågat alla de intervjuade om möjlighet att få spela in våra samtal, och ingen 

har motsatt sig detta.9 Vid en intervju misslyckades halva inspelningen och därför har jag bara 

använt delar jag antecknat noga samt den inspelade delen av den intervjun för att inte råka misstolka 

det sagda. Att intervjua har lett till mycket information. Efter intervjuerna har jag valt ut de delar 

som jag anser vara relevanta för studien. De delarna är de där det angetts att vänförsamlingarna på 

något vis har påverkat personlig utveckling och samhörighet med församlingen och Svenska kyrkan 

generellt. När jag har fått svar som kan tolkas på olika sätt på grund av kulturella olikheter har jag 

ställt följdfrågor för att undvika missförstånd och feltolkningar. Här har jag haft nytta av min egen 

erfarenhet av församlingsliv i Tanzania då jag har kunnat identifiera olika tolkningsmöjligheter av 

det informanten sagt. Enligt Davidsson Bremborgs modell har jag undvikit ja- och nej-frågor för 

att få preciserade och informativa svar.10 För att analysera intervjuerna har jag lyssnat igenom och 

läst igenom intervjuerna och kartlagt olika ämnesområden som är återkommande.11 

 

Jag gjorde urvalet av intervjupersoner utifrån Anna Davidsson Bremborgs metod.12 Det är de 

intervjuerna som ligger till grund för min förståelse av vänförsamlingars påverkan i den 

                                                 
8 Anna Davidsson Bremborg, The Routledge handbook of Research Methods in the Study of Religion, INTERVIEWING 
sid.311 
9 Anna Davidsson Bremborg, The Routledge handbook of Research Methods in the Study of Religion, INTERVIEWING 
sid.316 
10 Anna Davidsson Bremborg, The Routledge handbook of Research Methods in the Study of Religion, INTERVIEWING 
sid.315 
11 Anna Davidsson Bremborg, The Routledge handbook of Research Methods in the Study of Religion, INTERVIEWING 
sid.317 
12 Anna Davidsson Bremborg, The Routledge handbook of Research Methods in the Stydy of Religion, INTERVIEWING, sid. 
310-322 
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svenskkyrkliga församlingen. Mitt urval har grundats på att hitta en bredd gällande ålder, kön, och 

representation för församlingen (ideell, förtroendevald och anställd). Urvalet har gjorts för att alla 

ska kunna bidra med olika perspektiv och erfarenheter.13 För att få med ursprunget till 

vänrelationerna har de två präster som jag har valt att låta representera de anställda också delvis 

varit de som tagit initiativ till vänrelationerna. Jag har intervjuat personer ur församlingarnas 

internationella grupper som i de tre församlingarnas fall även fungerar som kontaktkommitté för 

vänförsamlingen. Förtroendevalda i församlingarna har låtit sig bli intervjuade samt två före detta 

unga konfirmandledare i 18-20-årsåldern. De flesta personer som jag har intervjuat är omnämnda 

eller har själva skrivit på församlingarnas hemsida om vänförsamlingen. Jag har anonymiserat 

intervjupersonerna för att göra dem så oidentifierbara som möjligt. De två prästerna är informerade 

om att det är svårt att anonymisera dem och därför presenteras de med sina riktiga förnamn.14 De 

övriga sex intervjupersonerna har jag namngett med andra förnamn. För att låta de intervjuade 

personerna vara så anonyma som möjligt har jag valt att inte redovisa församlingarna var för sig. 

Jag har valt att ge ett samlat resultat för att presentera ett samlat exempel. Eftersom jag presenterar 

studiens resultat i form av ett samlat exempel påverkas inte slutsatsen av att jag presenterar de tre 

församlingarna gemensamt. Utöver de åtta personerna i de tre församlingarna har jag gjort en 

undersökande intervju med Britt-Sofi Forss, en person som återkom vid ett flertal tillfällen i flera 

av intervjuerna. Hon arbetade för Svenska kyrkan och EFS i ett vänförsamlingsprojekt 2007-2013. 

Jag har även talat med Olof Lövestam och Sven-Erik Fjällström vid Svenska kyrkans kyrkokansli. 

Erik Apelgårdh och Stig Lundberg har bidragit med ytterligare dokument för att möjliggöra studien. 

Totalt har jag intervjuat nio personer för min studie och jag har samtalat med ytterligare två 

anställda vid Svenska kyrkans kyrkokansli för att förstå en del sammanhang inom studien. Totalt 

har jag samlat information från elva informanter vilket är i det minsta laget, Davidsson Bremborg 

föreslår 12-30 intervjuer som grund för kvalitativa intervjuer, men påtalar också att efter sex 

intervjuer brukar det generella informationsunderlaget vara kartlagt.15 Fler intervjuer hade mest 

troligt gett fler personliga berättelser, men inte presenterat några nya fenomen då jag i de redan 

genomförda intervjuerna upptäckte att informanterna berättade om liknande skeenden och 

upplevelser. 

 

Jag har läst en internationell rapport av Helander och Niwagila om vänrelationer och 

missionsorgan, en svensk översikt om Svenska kyrkans mission i Mission i retur av Hermansson 

                                                 
13 Anna Davidsson Bremborg, The Routledge handbook of Research Methods in the Study of Religion, INTERVIEWING, 
sid.314 
14 Anna Davidsson Bremborg, The Routledge handbook of Research Methods in the Stydy of Religion, INTERVIEWING, sid. 
320 
15 Anna Davidsson Bremborg, The Routledge handbook of Research Methods in the Study of Religion, INTERVIEWING, 
sid.314 
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samt en internationell vetenskaplig artikel om solidariska vänförsamlingar.16, 17, 18 Genom dessa tre 

har jag analyserat de intervjuer som jag har gjort med församlingsbor, förtroendevalda och 

anställda. Genom denna studie av de svenskkyrkliga församlingarna har jag dokumenterat 

upplevelsen av vänförsamlingarna och undersökt medvetenheten om koloniala perspektiv och 

ekonomisk ojämställdhet. Vidare har jag även samlat in kompletterande information genom att 

studera hur vänförsamlingsarbetet presenteras på församlingarnas hemsidor och i deras 

församlingsinstruktioner. Det finns en utmaning med att jag använder mig av dokument. Jag kan 

inte veta vilka dokument jag möjligtvis kan ha missat som skulle kunna ha varit av värde för studien. 

Här är det viktigt att komma ihåg att det är intervjuerna som speglar de församlingsaktivas 

erfarenheter. Det är de själva som bär kunskaper om det församlingsliv som de upplevt. De 

dokument som bidrar till studien styrker historik gällande sådant som har omnämnts i de intervjuer 

jag har genomfört. Dokumenten fungerar alltså som en ytterligare källa som kompletterar de 

intervjuades berättelser. 

1.6 Forskningsläge 

Det finns ingen systematiserad forskning om vänförsamlingar i Svenska kyrkan, men det finns viss 

forskning på den internationella arenan. Kim Marie Lamberty har skrivit en artikel om ämnet 

vänförsamlingar 2012, om amerikanska katolska församlingar som har vänrelationer med 

resursfattiga församlingar i utvecklingsländer. Vänrelationerna hon skriver om bygger på 

ekonomiska biståndsprojekt och hon problematiserar utmaningen med människovärde och 

långsiktighet i den typen av vänrelationer och biståndsprojekt.19 Det finns en studie av Eila 

Helander och Wilson B. Niwagila från 1996 som studerar ELCTs vänrelationer ur ett 

maktperspektiv, sociologiskt och teologiskt.20 Jag kommer att diskutera resultaten från mina 

intervjuer av de svenskkyrkliga församlingarna i relation till dessa studier. Eftersom det inte finns 

något systematiserat om vänförsamlingar och vänstift i Svenska kyrkan finns det inget lokalt 

material att jämföra med. 

Kim Marie Lamberty: Toward a Spirituality of Accompaniment in Solidarity Partnerships 

Lamberty skriver om solidariska vänförsamlingsrelationer mellan amerikanska katolska kyrkor och 

kyrkor i utvecklingsländer. Hon beskriver vänrelationerna som en växande rörelse genom vilken 

vanliga kyrkobesökare utövar mission idag. Vänrelationer finns i de flesta kyrkliga samfund och 

                                                 
16 Helander och Niwagila, 1996 
17 Hermansson, 1999 
18 Lamberty, 2012 
19 Lamberty 2012 
20 Helander och Niwagila 1996 
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sker ofta mellan USA, Kanada eller Europa med en liknande kyrka i något utvecklingsland. Hon 

beskriver solidariska vänrelationer utifrån sin egen erfarenhet från en amerikansk katolsk 

församling som hade en vänförsamling i Haiti. Hon menar på att i bästa fall kan relationer bidra till 

förändring i respektive kyrka, både på materiellt och känslomässigt. De solidariska vänrelationerna 

kan motverka ekonomisk/nationell/kulturell segregation och visa på att oavsett tillhörighet är de 

barn till en och samma Gud i skapelsen. Vänrelationerna kan fungera som ett vittnesbörd för Guds 

närvaro i vår tid.21 I en undersökning 2003 visade det sig att 3-15% av församlingarna i elva stift 

inom USCMA var involverade i någon slags vänrelation, de flesta vänförsamlingsrelationerna var 

mellan tre och fem år gamla. (2005 fanns det 18 891 katolska församlingar i USA. Statistiskt fanns 

år 2005 i USA mellan 570 och 2800 katolska församlingar som var involverade i något slags 

vänrelation. De elva stiften som medverkade i studien 2003 anger dogmatiska eller teologiska motiv 

till sina solidariska vänrelationer. Det finns över 500 församlingar som har någon form av 

vänrelation med Haiti och antalet fortsätter att växa efter jordskalvet i Haiti 2010.) Rörelsen med 

vänrelationer är en viktig del av det globala missionsarbetet i USAs katolska kyrka idag. Lamberty 

menar också att det är en gräsrotsrörelse med potential att involvera många lekmän med olika 

bakgrund. 

 

Grundmotivation till vänrelationer kommer från biskopsbrevet ”Called to Global Solidarity” från 

1997 utgiven av USCCB (United States Conference of Catholic Bishops). Biskopsbrevet betonar att 

mission inte är ett fåtal missionärers uppgift att bedriva utan menar att mission är en kallelse som 

alla katoliker har.22 Katolikerna har ett ansvar att motverka global fattigdom genom solidariskt 

arbete. Statistik och bilder på fattigdom är det som motiverar katolikerna till att inleda solidariska 

vänavtal. Att ha en personlig relation till den man samverkar med är en motivationshöjare. 

Engagerade kristna är måna om relationen med Gud och vill vara följeslagare i Jesu fotspår och 

menar att det handlar om att bekräfta de som är behövande och marginaliserade idag. Vänavtalet 

finns inte för sin egen skull, utan syftet är att motverka global fattigdom och lidande. Detta genom 

att göra världen mer lik den tanke Gud har visat genom Jesu liv och handlingar för människor och 

skapelsen. 

 

Den peruanske teologen Gustavo Gutiérrez menar att i en sund partnersamverkan ger och får alla 

parter av varandra.23 Vänrelationen ska bekräfta den andres värdighet. För att se värdet i hela 

människan är det viktigt att inte bara förändra strukturer men också omvandla personens 

självkänsla från människans insida. Även den part som utifrån materiella resurser är fattigare vill bli 

sedd i sin fulla kapacitet av motparten, men det kräver en omvandling av båda parter för att det ska 

                                                 
21 Lamberty 2012, sid. 181-182 
22 Lamberty 2012, sid.183 
23 Lamberty 2012, sid.183 
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kunna ske. Fattigdom är mycket mer omfattande än brist på materiella och ekonomiska resurser, 

fattigdomen är fysisk, psykisk och/eller kulturell. Det är enbart genom kulturell, andlig och 

intellektuell utveckling som de fattiga på riktigt kan komma ur fattigdomen.24 Solidaritet som för 

Lamberty i sammanhanget betyder stöttning för de fattiga att frigöra sig själva från fattigdomens 

bojor.  I solidarisk partnersamverkan vill de välbärgade bidra med materiella resurser och de fattiga 

vill ta emot dem. Båda parter ser detta som ett förkroppsligande av Guds kärlek. De fattiga söker 

något mer än det materiella utbytet, de söker ett erkännande av sin värdighet. Tyvärr är detta något 

som inte alltid besvaras. Så länge de samhällen som västerländska församlingar hjälper fortfarande 

är i behov av hjälp utifrån minskas ingen fattigdom på det vis som samhällena själva definierar 

fattigdom. Genom att låta den västerländska församlingen själva vara svaret på vänförsamlingens 

behov förnekas partner i utvecklingsländer att själva ta ansvar för sina egna liv. För att respektera 

deras värdighet måste de få bestämma över sin egen utveckling. 

 

En kaffeodlare som Lamberty arbetade med i Haiti frågade henne om hon skulle stanna hos dem. 

Hennes tolkning är att han undrade om hon skulle stå fast vid deras sida och inte överge dem när 

de fortsatte att utveckla sina projekt när de inte längre var beroende av dem. Han ville veta att de 

inte var ensamma och att vänskapen skulle bestå. Lamberty genomförde intervjuer i Colombia för 

att undersöka vad bönderna och gruvarbetarna i konfliktzoner sökte i vänrelationen och vad den 

betydde för dem. Hon upptäckte att det betydde mindre ensamhet, genom närvaron av människor 

från USA, Kanada och Europa. Den här känslan av gemenskap ger folket självförtroende i deras 

projekt för överlevnad, att deras liv är värda att uppmärksamma och främja. Det bekräftar 

människornas värdighet och ger dem självförtroendet att initiera och ta ledarskap i lokala 

ekonomiska utvecklingsprojekt i det egna samhället.25 

Lamberty menar att solidaritet bör vara grundat i vänskap, närvaro, manifesterat av att göra sällskap 

med samhällen och individer som lider. Elenor Doidge kallar det ”Mission i Guds hjärta”, att först 

försöka se världen genom Guds ögon. 26 Doidge uppmanar till att se varje människa skapad till 

Guds avbild och utifrån det ett okränkbart egenvärde. Lamberty och Doidge menar att människor 

ärar Gud genom att söka reda på och vilja göra slut på människors lidanden.27 Men hur ska svaren 

på människors lidanden ske? frågar sig Lamberty. Svaret ligger, enligt henne, i hur Gud svarar på 

människors lidanden. ”Gud löser inte människors problem åt dem. Gud vandrar med i total närvaro och 

gemenskap, ger oss modet att fortsätta och skapa en ny framtid. Gud slår följe med oss och som svar på det slår vi 

följe med varandra. Att vandra med varandra i en missionskontext är att vara närvarande i en relation där någon 

lider.”28 I en vänrelation behöver regelbundna och ömsesidiga besök till varandra ingå där fokus 

                                                 
24 Lamberty 2012, sid.184 
25 Lamberty 2012, sid.187 
26 Lamberty 2012, sid.187, Doidge: 162 
27 Lamberty 2012, sid.187 
28 Lamberty 2012, sid.188 (min översättning) 
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handlar om att vara med varandra mer än att fylla schemat med för mycket att göra. Lamberty 

minns själv en eftermiddag när de lärde varandra sånger från respektive kyrka. Erfarenheterna av 

att bygga vänskap och tillit är en grund i allt framtida samarbete. Lamberty lyfter också fram 

respektfulla beslutsprocesser som viktiga för att bygga en struktur som inkluderar båda parter 

jämlikt, det är också viktigt att etablera representanter i båda församlingarna som kan ha kontakt 

med varandra. Då kan representanterna bilda grupper som kan föra församlingarnas talan så att 

samarbetet inte bygger på enskilda individers engagemang.29 Lamberty menar att global mission är 

människovärdet. Målet med vänrelationerna är enligt henne att eliminera behovet av hjälp utifrån 

förutom i nödfall.30 

 

Ytterligare en viktig aspekt Lamberty framhåller är vilka bilder församlingarna i USA ger av sina 

vänner, det är av högsta relevans att bilderna är värdiga och representativa och inte är exotiserande. 

Bilder på fattiga, hungriga barn vid insamling av pengar till mat ger effekt, men det ger inte bilden 

av en fullt värdig människa. Att använda värdiga bilder resulterar också i ett värdigare bemötande.31 

Människor från en rikare kontext vill gärna hjälpa till, men behöver göra det på ett sätt som inte 

underminerar lokalt ledarskap. Människor behöver lära sig att uttrycka kristen gemenskap med hela 

mänskligheten på samma vis som Gud uttrycker gemenskap med människor genom närvaro, 

gemenskap och gudstjänster. När kyrkorna lärt sig det så kan de också lära sig ett utövande av 

solidaritet som söker bekräfta den andres fulla värdighet.32 

 

Lamberty kommer fram till viktiga åtaganden i vänrelationen: Lära sig om språket, kulturen och 

traditionen av partnern, att be för och med varandra, regelbundna ömsesidiga relationsbyggande 

besök, gemensamma beslut. Utvärdera genomförda hjälpinsatser genom att bedöma förmågan till 

förbättrad möjlighet till eget utvecklingsansvar. Vara försiktig med beskrivande ord, granska vilken 

bild de ger av partnern.33 

Eila Helander och Wilson B. Niwagila: The Partnership and Power – a quest for 
reconstruction in mission 

Helander och Niwagila presenterar fyra olika modeller av vänrelationer och partnerskap. De fyra 

olika modellerna berör kyrkors bilaterala relation till varandra. Den fjärde modellen är den nyaste, 

det är en modell där kyrkorna relaterar direkt till varandra, utan inblandning av några 

missionsorgan. 34 Det är den fjärde modellen som beskriver den typ av vänförsamlingar som jag 

                                                 
29 Lamberty 2012, sid.189 
30 Lamberty 2012, sid.189 
31 Lamberty 2012, sid.191 
32 Lamberty 2012, sid.192 
33 Lamberty 2012, sid.190-191 
34 Helander och Niwagila 1996, sid.12-14 
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undersöker i min studie. En förändring har skett när denna modell vuxit fram, direktkontakt mellan 

församlingar har effekten av ett mer personligt engagemang.35 

 

Helander presenterar fixerade givar- och mottagarroller och att västerländska missionsorgan lätt 

faller in i givarrollen och då skapar en mottagarroll för parten i utvecklingsländerna. Genom att 

dessa roller skapas förhindras ELCT från att vara en jämställd part i relationen.36 För att kunna ha 

en ömsesidig relation där rollerna som givare- och mottagare är flytande behöver även 

västerländska partner identifiera och uttrycka sina behov för att vännen i syd ska kunna bemöta 

dem. De argumenterar att eftersom missionsorganen funnits kvar i relation med ELCT under lång 

tid måste de ha gynnats på något vis, annars skulle de inte ha stannat kvar i relationen.37 Helander 

efterfrågar en definition av vad en vänrelation är och att denna definition ska ske gemensamt mellan 

de två olika parterna.38 Hon betonar att ömsesidighet och jämställdhet inte behöver innebära 

motsvarande utbyten mellan vänförsamlingarna. Det rättvisa utbytet beror på värderandet av 

vänförsamlingarnas olika bidrag och tjänster som de utbyter med varandra i relationen.39 Men 

Helander betonar också att om vänrelationen lutar mer åt välgörenhet än vänskap kan det riskera 

vänrelationen eftersom en drivkraft som bygger på skuldkänsla kan leda till en manipulativ och 

ohälsosam situation.40 

Klas Lundström om vänförsamlingsprojektet 2007-2013 

Jag har fått möjligheten att ta del av Klas Lundströms ännu opublicerade studie Mission i omvandling 

– EFS arbete i Tanzania 1938-2015. I slutet av kapitel 7 beskriver Lundström 

vänförsamlingsprojektet som ett svar på konsultationen i Matema 2004. Där efterfrågade ELCT 

fortsatt kontakt med Sverige. Tidigare i kapitlet beskriver Lundström hur EFS drog tillbaka antalet 

missionärer i Tanzania under 1990-talet.41 Antalet utbyten mellan Sverige och Tanzania ökade ändå 

under 1980- och 90-talen och Mission i retur var ett koncept som lyftes fram som något viktigt för 

framtiden.42 Efter minskade antal missionärer men fortsatta kontakter mellan kyrkorna 

efterfrågades svenskarna. SKM, EFS och ELCT har en lång historisk relation och för att bevara 

denna långa relation startade de ett vänförsamlingsprojekt tillsammans.43 Det tillsattes en kommitté 

2007 med fem biskopar från de fem södra stiften i Tanzania. I Sverige sammansattes en liknande 

kommitté med representanter från EFS, Luleå stift, Linköpings stift och från kyrkokansliet i 

                                                 
35 Helander och Niwagila 1996, sid.25-26 
36 Helander och Niwagila 1996, sid.75 
37 Helander och Niwagila 1996, sid.75 
38 Helander och Niwagila 1996, sid.34 
39 Helander och Niwagila 1996, sid.55 
40 Helander och Niwagila 1996, sid.52 
41 Lundström 2016 (opublicerat manuskript), sid.147 
42 Lundström 2016 (opublicerat manuskript), sid.148 
43 Konsultation i Södra Tanzania 2004, sid.1 
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Uppsala.44 Två koordinatorer blev utsedda. Britt-Sofi Forss och Erasto Mwaipopo från 

Kondestiftet hade som uppgift att förmedla kontakter mellan de fem södra stiften i ELCT, 

församlingar inom EFS och Svenska kyrkan. Utvärderingarna av projektet var positiva, utbytena 

hade varit uppskattade och svenskarna hade fått ett ökat missionsintresse. En insikt som 

tydliggjordes i utvärderingarna var att det fanns en del kulturella skillnader och det blev tydligt 

bland annat inom bibeltolkning. Resultatet av projektet var 30 startade vänrelationer, varav 14 hade 

tecknat avtal år 2013. 45 

Mats Hermansson: Mission i retur 

Mats Hermansson ger en inblick i Svenska kyrkans missions utveckling under 1960- till 80-talen. 

Han beskriver hur missionsbegreppet förändras i världen genom att ge en återblick av 

världsmissionskonferensen i Edinburgh. Den del av Hermanssons bok som jag har lagt störst fokus 

vid är del två om Svenska kyrkans mission 1968-1986 där han presenterar olika konsultationer i 

Sverige. Den sista är det möte som leder till missionsprojektet Mission to the north – Mission i retur. 

Inför Dömlekonsultationen i Karlstads stift 1986 sker en konsultation i Tanzania 1984 där biskop 

Kibira ifrågasätter konsultation som envägskommunikation och istället efterfrågar kommunikation 

i båda riktningarna.46 Biskop Kibira efterfrågar då samma sorts information från SKM som SKM 

efterfrågar från ELCT.47 Denna efterfrågan är det som leder till att det blir en ömsesidig konferens 

i Karlstad 1986 som blir startskottet till Mission i retur. Mission i retur var missionärer som kom 

från andra kyrkor till Sverige, där de fick lära sig svenska och fick en lång förberedande kurs. Sedan 

åkte de ut och arbetade i svenskkyrkliga församlingar i ett antal år. De hade redan i förväg fått höra 

om Sveriges utmaningar och kunde därför verka för att hantera aktuella frågor. Efter projektet 

Mission i retur går det att konstatera att under 1990-talet blev vänförsamlingar och 

vänstiftskontakter vanliga och 1997 gav Svenska kyrkans centralstyrelse, Lutherhjälpen, SKM och 

Biskopsmötet ut riktlinjer för vänstiftsarbete.48 Även församlingar kunde nyttja riktlinjerna, men 

det fanns inget officiellt dokument för dem. 

1.7 Vänrelationer - begrepp och förutsättningar 

Vänstift och vänförsamlingar i Svenska kyrkan började bli fler under 1990-talet. Det är ett troligt 

resultat av efterfrågan av ömsesidighet i relationerna. 1997 trycks häftet Vänstift upp, antagligen 

                                                 
44 Lundström 2016 (opublicerat manuskript), sid.150 
45 Lundström 2016 (opublicerat manuskript), sid.150 
46 Hermansson 1999, sid.155-156 
47 Hermansson 1999, sid.156 
48 Vänstift 1997 



 

17 

som ett resultat av ökat antal vänrelationer.49 Häftet avsågs kunna ge ledning för stiftens arbete 

med vänstift.50 Detta sker under en period när det börjar bli vanligare att flyga, vilket underlättar 

möjligheten till att ha regelbunden kontakt med vänstift och vänförsamlingar. En 

vänförsamlingsrelation är en relation som har ingåtts mellan två olika församlingar, var i världen 

församlingarna finns spelar ingen roll. I denna studie har jag valt att studera vänförsamlingar i 

Svenska kyrkan och ELCT, två evangelisk-lutherska systerkyrkor. Det finns olika typer av relationer 

i en vänrelation. Det finns ansvariga för att upprätthålla kontakten. I alla tre församlingar i denna 

studie finns det specifika grupper som uppdaterar anslagstavla och hemsida med aktuell 

information i form av en kontaktkommitté som ansvarar för kontakt med och information om 

vänförsamlingen. 

International twinning partnership 

Det finns likheter mellan vänförsamlingarna i de katolska kyrkorna i USA som Lamberty skriver 

om och vänförsamlingarna i min studie. Lamberty visar att det finns en längtan från de resursstarka 

kyrkorna att få bidra till de resurssvaga kyrkorna. Det finns även en vilja från de resurssvaga att ta 

emot, men det finns komplikationer i denna typ av relationer som både Lamberty och Helander & 

Niwagila redogör för.51,52 Lamberty förklarar att långsiktigheten saknas och de resurssvagare 

församlingarna får sällan finnas med och besluta om vilka projekt som ska prioriteras eller hur de 

ska genomföras. Medlemmarna i de resursstarka församlingarna uppskattar att det finns något sätt 

för dem att kunna få hjälpa till.53 

1.8 Vänförsamlingsprojektet 2007-2013 med Svenska kyrkan, EFS och ELCT 

Under åren 2007-2013 pågick ett projekt inom Svenska kyrkan och EFS. Projektet handlade om 

att förmedla kontakt och därigenom skapa vänförsamlingar mellan de fem sydliga stiften i ELCT 

och inom Svenska kyrkan och EFS. Britt-Sofi Forss skriver i sin missionärsrapport 2006-2010 om 

de upprättade vänrelationerna i Ås och Krokom:  

 

1. ”Ås församling, Härnösand stift, har skrivit under ÖB med Kilolo församling. Besök 

gjord och påsken 2011 planerar fyra från Kilolo besöka Ås. Positiv relation och 

undertecknat ÖB. 

 

                                                 
49 Vänstift 1997 
50 Vänstift 1997, sid.5 
51 Helander & Niwagila 1996, sid.73-74 
52 Lamberty 2012, sid.185 
53 Lamberty 2012, sid.185 
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2. Krokum [sic!] församling, Härnösand stift har relation med Kisingá församling. 

Också en positiv kontakt där de inbjudit fyra från Tz att besöka dem i påsk. ÖB.”54 

 

Inställningen till vänförsamlingar skiljer sig åt jämfört mellan ELCT och Svenska kyrkan. De 

tanzaniska församlingarna har en lång erfarenhet av vänförsamlingar i USA och Tyskland. Olof 

berättar att ELCT ropar efter sina svenska vänner, de frågar: ”Vart tog ni vägen?” och menar att 

flera behov är nu tillfredsställda med tillgång till sjukhus och annat. Nu undrar tanzanierna varför 

vännerna försvinner när de slutfört sina biståndsprojekt?55 Tanzanias erfarenheter av 

vänförsamlingar är något som också Britt-Sofi Forss beskriver på liknande sätt som Olof och målar 

även upp hur svenskar kan lära sig gästfrihet från vännerna i Tanzania: 

 

”För tanzaner [sic!] är det inga problem att när som helst starta upp 

vänförsamlingsrelation. De har redan lång erfarenhet av vänförsamlingskonceptet 

eftersom de haft vänförsamlingar i USA och Tyskland i många år. För dem är det 

heller ingen intressekonflikt att ha flera vänförsamlingar. De säger att vi människor 

har ju flera vänner och det är ju inga problem, man lär sig så olika saker från olika 

relationer och det är bara berikande att ha flera. Dessutom hör vi till den världsvida 

kyrkan och man tackar inte nej till en ny vän. 

   Jag har ibland tyckt att det blir många gäster från västvärlden som kommer på 

besök och jag undrar hur de orkar och hinner med. Det är heller inget problem för 

dem då de på fullaste allvar anser att få gäster öppnar himmelens portar och bringar 

ner välsignelser över dem. Det sätt varpå gäster blir mottagna är överväldigande och 

sätter djupa spår och berör svenskarna till tårar. Den sociala kompetensen är stor i 

Tanzania och man lämnar villigt arbete och andra uppdrag för att vara goda värdar 

för sina gäster. Här har vi något att lära.”56 

 

Effekten av vänförsamlingsprojektet påminner om dokumentet som Lamberty skriver om, Called 

to a Global Solidarity. År 2003 kunde det iakttas att i elva av de katolska stiften hade 3-15% av 

församlingarna så kallade twinning partnerships i utvecklingsländer. Flertalet av vänrelationerna var 

då tre till fyra år gamla vilket tyder på att dokumentet kan ha haft en stor effekt på församlingar.57 

Precis som projektet 2007-2013 inom Svenska kyrkan och EFS som genererat 30 kontakter och 14 

undertecknade vänförsamlingsavtal.58 Jag har studerat två av vänförsamlingarna som startades 2009 

samt en som startades 2015 till följd av de relationer som byggts upp genom de första två 

vänförsamlingarna. Vänförsamlingsprojektet nämns inte på Svenska kyrkans hemsida. Vid en 

sökning på ordet ”vänförsamling” på hemsidan ges 124 sökresultat (som inkluderar alla stift och 

församlingssidor). Ingen av de 124 träffarna leder fram till någon information om 

                                                 
54 Missionärsrapport Britt-Sofi Forss 2010, sid.4 
55 Intervju med kyrkoherde Olof, 2016-04-25 
56 Missionärsrapport Britt-Sofi Forss 2010, s.6 
57 Lamberty 2012, sid.182 
58 Evaluation CoS/SEM/ELCT 2007-2013, Britt-Sofi Forss 2013, s.6 
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vänförsamlingsprojektet.59 När jag söker på ordet ”vänförsamling” på EFS hemsida ges 3 

sökresultat. En av tre träffar leder fram till kortfattad information om vänförsamlingsprojektet och 

kontaktinformation till vart en församling vänder sig om de vill upprätta en vänförsamling.60  

1.9 Vänförsamlingar och vänstift i Svenska kyrkan  

Vänstift och vänförsamlingar finns det gott om i Svenska kyrkan. Det finns ingen sammanställning 

över hur många vänrelationer det finns och mellan vilka kyrkor. Jag har försökt få en överblick 

över Härnösands stifts församlingars vänrelationer för att ställa i relation till denna studie. Jag har 

fått svar från 8 av 98 församlingar: fyra ja, två tvekande och två nej.61 1997 presenterades skriften 

Vänstift som lyfter fram olika huvudområden för vänstift i Svenska kyrkan: Förbön, samhällsansvar 

samt informationsutbyte och lärande. I denna skrift problematiseras direkta bistånd och givanden 

på ett sätt som är aktuella att reflektera över än idag.62 Det finns också Riktlinjer för 

Vänförsamlingsrelationer från 2011 framtagna av referensgruppen för vänförsamlingsrelationer mellan 

Svenska kyrkan/EFS och församlingar inom ELCT Södra Tanzania som är mer inriktade på just 

vänförsamlingsrelationer och som fokuserar på en gemensam grund i bibelläsning och 

bibeltolkning.63 

Härnösand och Iringa stift 

Under hösten 2015 träffade Svenska kyrkans biskopar 14 biskopar från ELCT på stiftsgården i 

Rättvik för att tala om tro.64 Efter den gemensamma vistelsen i Rättvik följde de tanzaniska 

biskoparna med en varsin svensk biskop ut i stiften. Det var biskop Owdenburg Mdegella från 

Iringa stift som följde med biskop Eva Nordung Byström. Ett av de uppdrag de gjorde gemensamt 

var att installera kyrkoherde Olof Roos i Rödöns pastorat65.  

Sammanfattning 

Det har funnits och finns fortfarande en längtan hos människor i kyrkorna att ha relation med 

andra kyrkor. Vid upprepade tillfällen i historien har den ömsesidiga vänskapsrelationen 

efterfrågats. Trots detta finns en utmaning i att vilja hjälpa varandra, men hur definieras då vem 

                                                 
59 ”Svenskakyrkan hem” https://www.svenskakyrkan.se/ (läst 2016-05-27) 
60 ”EFS” http://www.efs.nu/internationellt/vanforsamlingar/ (läst 2016-05-29) 
61 Sammanställning av mejlundersökning 2016, Författarens eget arkiv 
62 Svenska kyrkans centralstyrelse, Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission och Biskopsmötet 1997, sid.21 
63 Riktlinjer för Vänförsamlingsrelationer 2011, sid.1 
64 Biskopsmöte i Rättvik https://www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/biskop-fran-tanzania-pa-besok-i-
harnosands-stift (läst 2016-05-29) 
65 Kyrkoherdeinstallation https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1306467 (läst 2016-05-29) 
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som är i behov av hjälp och vilken typ av hjälp är det som dokumenteras? Under senare halvan av 

2000-talet arbetade Svenska kyrkan och EFS med ett vänförsamlingsprojekt tillsammans med de 

fem södra stiften i ELCT, i detta projekt betonades vänskap och vikten av att ha skrivna avtal för 

vänrelationen. 

2. De nio intervjuerna 

I kapitel 3 finns en kortare beskrivning av de tre församlingarna som jag har studerat. 

Initiativtagandet till att ingå vänförsamling 

Det var under Världens fest i Åre 2007 som de första två församlingarna som jag studerat fick 

frågan om de ville ha vänförsamlingar i södra Tanzania. Anledningen till att de fick frågan var att 

det gjordes en satsning i form av ett vänförsamlingsprojekt mellan EFS, Svenska kyrkan och de 

fem södra stiften i ELCT mellan åren 2007 till 2013. Britt-Sofi Forss arbetade aktivt med uppdraget 

att sprida vänförsamlingsrelationer mellan södra stiften i Tanzania och Svenska kyrkan och EFS 

inom ramen för projektet. En av församlingsprästerna tog med sig frågan hem till pastoratet, 

kyrkoherden tände också på idéen och även många församlingsbor. De bjöd in Britt-Sofi Forss och 

2009 ingick två av församlingarna i pastoratet vänförsamlingsavtal med församlingar i Tanzania.66 

Den tredje församlingen fick ett brev våren 2015 från en församling i Tanzania.67 Pastorn i 

församlingen kände den nyanställde prästen i den svenska församlingen sedan innan och skickade 

en vänförfrågan till församlingen då de båda tagit tjänst i nya församlingar. Brevet med förfrågan 

överlämnades när prästen besökte pastorn i hans nya församling i Tanzania. 

Beskrivningen av vännerna 

Rödöns församling beskriver sin vänrelation på hemsidan: ”Att bli vän med en församling långt borta och 

skapa vänskapliga relationer över kontinenter är ett upptäckaräventyr. Det ger oss nya vänner och en ny dimension, 

när vi delar tro och liv med varandra trots avstånd och skillnader.”68 Ås församling beskriver sitt 

internationella arbete: ”Våra byar och orter hör ihop med hela världen.”69 Frösö Sunne Norderö beskriver 

inte sin vänförsamling på hemsidan. Däremot bjuder de in församlingsbor till en kontaktresa 

hösten 2016, och då beskrivs vänförsamlingen på detta vis: ” Frösö Sunne Norderö församling ordnar en 

kontaktresa till vår vänförsamling Ihimbo i Tanzanias södra högland Den 18 oktober till den 2 november 2016. 

                                                 
66 Intervju med Mikael 2016-04-25 
67 Brev från Ihimbo församling, undertecknat 2015-03-09 
68 ”Ås om vänförsamlingen” https://www.svenskakyrkan.se/krokom/kisinga (läst 2016-05-26) 
69 ”Rödön om vänförsamlingen” https://www.svenskakyrkan.se/krokom/internationellt-arbete-i-as--forsamling (läst 
2016-05-29) 
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En fantastisk möjlighet att lära känna värmen hos nya afrikanska vänner och dela deras vardag och lära av deras 

andlighet och sätt att leva.”70 

 

När jag intervjuar församlingsbor som har besökt vänförsamlingen i Tanzania beskriver de att de 

upplevt en särskild gemenskap, en medvetenhet om gudsnärvaro när de besökt vännerna i 

Tanzania. De säger att det i Tanzania finns en tacksamhet för det som de har, det är en 

församlingsgemenskap som de intervjuade kan känna en stor glädje och längtan för. En av de unga 

församlingsborna beskriver vänförsamlingen och dess medlemmar som ”de friaste människorna i 

världen”71 och beskriver deras starka gudstro. Samtidigt beskriver hon sin egen livskris på grund av 

avsaknad av egen gudstro där hon fick lov att reflektera över vad hon själv tror på i livet om hon 

nu inte tror på Gud.72 

Vänförsamlingsavtal 

Svenska kyrkans projekt för att inspirera till vänrelationer och andra former av utbyten med de fem 

södra stiften i Tanzania uppmanade till att skriva ett avtal med vänförsamlingen för att båda parter 

skulle kunna veta vad de förväntar sig av varandra. Mikael berättar att när han började i 

församlingen sades det att det fanns en vänförsamling i Estland, men han menar att den är avslutad 

och inte finns längre. Det han grundar sitt konstaterande på är att det officiellt sett inte finns någon 

kontakt med församlingen i Estland. Han menar att det kan finnas församlingsbor som bär på 

minnen av vänrelationen och som personligen håller kontakt.  Det finns dock ingen kännedom om 

någon sådan kontakt bland församlingsledarna och då det inte sker någon kontakt i församlingens 

namn menar han att vänrelationen är avslutad.73 Detta är en av anledningarna till varför 

församlingar rekommenderas att ha tidsbegränsande avtal. I denna studie har alla 

vänförsamlingarna ett avtal med varandra som är tidsreglerat på fyra till fem år och som förutsätter 

gemensam utvärdering. I den nystartade vänförsamlingen i Frösö Sunne Norderö berättar 

komministern att det funnits en tidigare vänförsamling med en församling i Estland, denna har 

dock runnit ut i sanden och det finns inga avtal skrivna. Detta är en av anledningarna till att 

församlingsprästen förespråkar att man skriver tidsbegränsade avtal med sin vänförsamling.74 

 

Britt-Sofi Forss som arbetade med projektet 2007-2013 har tryckt på vikten av att skriva 

vänförsamlingsavtal. Detta är nu något som den tredje församlingen som är en avknoppning från 

                                                 
70 ”Frösö Sunne Norderö om vänförsamlingen” https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1460099 (läst 2016-
05-29) 
71 Intervju med ”Margareta” 2016-04-28 
72 Intervju med ”Margareta” 2016-04-28 
73 Intervju med Mikael 2016-04-21 
74 Intervju med Mikael 2016-04-21 
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de första två har tagit fasta på. Ett tidsreglerat vänavtal är ingått som det första som de gjorde i 

vänrelationen. Processen såg ut på följande sätt att den komminister som hade tidigare erfarenhet 

av vänförsamlingar utformade ett förslag till avtal som sändes till den blivande vänförsamlingen i 

Tanzania och till kyrkorådet i den egna församlingen, avtalet gillades av församlingen i Tanzania, 

men kyrkorådet ifrågasatte punkten om ömsesidiga besök då de inte ville binda sig vid ekonomiska 

förväntningar från församlingen i Tanzania. Detta var något som kyrkorådet under rådande 

sammanträde ändrade och beslutade utan att vänförsamlingen i Tanzania fick vara med och rådgöra 

kring denna formulering.75 Huruvida beslutet att stryka ömsesidiga besök ur avtalet var ett 

reflekterat beslut eller var en konsekvens på grund av rädsla för att ta upp ekonomiska frågor för 

diskussion mellan vänförsamlingarna är oklart. En av personerna jag intervjuat menar att frånvaron 

av gemensamt beslut är en rädsla för att samtala om ekonomi med sin vänförsamling. Han menar 

att församlingen i Tanzania blev ledsna och undrade om församlingen i Sverige inte ville ses, men 

komministern förmedlade att den svenska församlingen vill träffa den tanzaniska församlingen. 

Han förmedlade till vänförsamlingen att församlingsrådet inte ville binda upp pengar till 

vänrelationen. Församlingen i Tanzania tycks ha förstått, men denna präst anar en besvikelse som 

han menar trycker ner den tanzaniska vänförsamlingens stolthet. 

Resor 

Inför hösten planerar den nystartade vänförsamlingen att 7-10 personer från Sverige ska besöka 

församlingen i Tanzania. De vill se till att få en bredd med människor i olika åldrar och med olika 

erfarenheter. Mikael betonar att i avtalet har de angett att unga ska ha prioritet i utbytet med 

varandra. De planerar att några anställda, några ur kontaktkommittén och några unga ledare ska 

åka. De vill möjliggöra för vanliga församlingsmedlemmar att få meddela intresse att få följa med.76 

Församlingsprästen problematiserar sitt eget deltagande på församlingsresan. På sätt och vis vill 

han låta de andra åka utan honom för att inte hans redan befintliga kontakter ska begränsa de 

andras kontaktskapande.77 Det finns en samordningsvinst när det ligger två ytterligare församlingar 

som också har vänförsamlingar inom Iringa stift i Tanzania. Enligt reseplaneringen funderar de på 

att samordna höstens församlingsresa med de övriga församlingarna.78 Det som gör 

samordningsvinsten är att de kan samordna resor där det är möjligt att flyga gemensamt till Dar es 

Salaam för att sedan åka gemensam buss till Iringa och därifrån dela upp sig och besöka de olika 

församlingarna. 

 

                                                 
75 Intervju med Mikael 2016-04-21 
76 Intervju med Mikael 2016-04-21 
77 Intervju med Mikael 2016-04-21 
78 Intervju med Mikael 2016-04-21 
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Några församlingsbor berättar för mig att det inte är enkelt att få engagerade till de internationella 

grupperna, men inte heller är det lätt att få församlingsbor att vilja besöka vänförsamlingen. De 

verkar inte ha haft några problem att fylla sina församlingsresor till vänförsamlingen, men uttrycker 

för det är obekvämt att resa långt, och att leva i enkel bostandard.79, 80 Detta skulle kunna vara en 

effekt av detaljerad information av håltoaletter med mer, som kan utgöra en exotifierande 

beskrivning. Om vi lyssnar till vad Lamberty skriver är det relevant hur vänförsamlingarna beskrivs 

med ord, att det ska vara en värdig beskrivning.81 Enligt Lamberty gäller det att fundera på hur 

församlingarna beskriver sina vänförsamlingar och vilka bilder beskrivningarna genererar hos dem 

som inte besökt vänförsamlingen. Jag menar också att olika personer knyter band med olika 

personer utifrån vilka gemensamma beröringspunkter som de har. En präst kan lätt få kontakt med 

en annan präst eller evangelist, kvinnor har lättare att få tillträde till de kvinnliga rummen, unga 

relaterar till unga och äldre får lätt kontakt med andra äldre. Församlingsprästen kommer att åka 

med på församlingsresan, och det borde inte vara något problem för övriga att knyta kontakter om 

de får utrymme till att göra det tidsmässigt. För prästen som är reseansvarig är det en viktig fråga 

att fundera kring vilka personer det är som får lov att ta plats i rummet när det gäller vilka som talar 

när det gäller vänförsamlingen. En annan utmaning för att ha en jämställd vänrelation är språket. 

Många män i vänförsamlingen talar engelska, men få kvinnor är engelsktalande82  

Eldsjälar 

Jag har mött flera eldsjälar i de intervjuer som jag har gjort. Det tycks som att eldsjälar kan finnas 

bland såväl ideella och förtroendevalda som anställda. Hur deras ansvar och möjlighet tar sig 

uttryck beror på vilken roll de har i församlingen, men är inte konstant från församling till 

församling. I mötet med de församlingsaktiva märker jag en tydlig längtan efter att få bidra, att få 

hjälpa till. Det finns en medvetenhet och en syn hos församlingsborna att alla församlingarna är 

rika församlingar, på sitt sätt. Men det är tydligt att de svenska församlingarna vill bidra med olika 

projekt i församlingarna i Tanzania för att höja deras livskvalitet. Att vilja göra gott tillhör inte 

ovanligheterna i västerländska kyrkor, det är ganska naturligt att vilja hjälpa till, men tyvärr inte helt 

oproblematiskt då denna typ av hjälpande kan leda in i en obalanserad relation.83 

                                                 
79 Intervju med Kristina och Gunnar 2016-04-22 
80 Intervju med Ruth 2016-04-22 
81 Lamberty 2012, sid.190-191 
82 Intervju med Gunnar och Kristina 2016-04-22 
83 Helander & Niwagila 1996, sid.52 
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Ideella eldsjälar 

De som engagerar sig i vänförsamlingsarbetet sitter med i kontaktkommittén som har ansvar för 

församlingens kontakt med vänförsamlingen. Kontaktkommittén utgörs av den internationella 

gruppen i församlingen. Prästen betonar att det ger en synergieffekt till Svenska kyrkans 

internationella arbete att ha en vänförsamling.84 Kristina berättar om deras engagemang på 

Tacksägelsedagen där insamlade medel går till den för stunden mest aktuella katastrofen via 

Svenska kyrkans internationella arbete.85 Hon berättar att de samlar in pengar vid både 

Julinsamlingen och Fastekampanjen.86, 87 

De ideella uttrycker en avsaknad av engagemang hos de anställda. De uttrycker att det måste finnas 

någon som driver vänrelationen även bland personalen.88 Det finns åsikter som menar att det är 

naturligare för en tjänsteman att organisera engagemanget kring vänrelationen.89 Det efterfrågas 

också någon form av synligt engagemang från inblandade anställda, att de också bidrar med något 

bakat när de bestämt att alla ska baka något bidrag.90 Jag upplever en frustration från de ideella som 

saknar de anställdas engagemang i det internationella arbetet. Samtidigt tänker jag på 

församlingsprästens kommentar om att han egentligen inte skulle vilja åka, för att ge större plats åt 

de övriga i församlingen. Han betonar starkt och tydligt att församlingen är mer än dess personal, 

att Svenska kyrkan inte får vara en personalfokuserad kyrka utan att de ideella och 

församlingsborna är viktiga och de som är församlingen.91 Här anar jag att det finns ett hål i 

kommunikationen där förväntningarna på varandra inte har lyckats bli klargjorda. När Kristina och 

Gunnar flyttade till församlingen hörde de i samband med en gudstjänst den dåvarande 

kyrkorådsordföranden informera om en stundande resa som hon och två kvinnor i församlingen 

skulle göra. Församlingsresan syftade till att skriva ett gemensamt vänavtal. Hon berättade att det 

fanns möjlighet att engagera sig i internationella gruppen. Detta intresserade Kristina och Gunnar 

och de bad om att få gå med. Sedan dess har de varit väldigt aktiva. Det är med tung röst Kristina 

berättar att det är svårt att engagera församlingsbor till vänförsamlingsarbetet och det 

internationella arbetet. Det finns de som lämnar sitt namn och telefonnummer för att anmäla sitt 

intresse, men som sedan inte svarar på engagemangsförfrågningar.92 Det jag själv däremot märker 

i de intervjuer jag genomför är att de som är engagerade har ett stort engagemang och en stor 

                                                 
84 Intervju med Mikael 2016-04-22 eller Intervju med Olof 2016-04-25 
85 ”Svenska kyrkans internationella arbete” https://www.svenskakyrkan.se/svenskakyrkansinternationellaarbete (läst 
2016-05-29) 
86 ”Jul-och fastekampanjer” https://www1.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/vara-kampanjer-och-evenemang 
(läst 2016-05-28) 
87 Intervju med Gunnar och Kristina 2016-04-22 
88 Intervju med Ester 2016-04-25 
89 Intervju med Ruth 2016-04-25 
90 Intervju med Kristina och Gunnar 2016-04-22 
91 Intervju med Mikael 2016-04-21 
92 Intervju med Kristina och Gunnar 2016-04-22 
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drivkraft. De som är engagerade har en särskild sprudlande röst, det märks att detta är något som 

betyder mycket för dem i deras liv. 

Anställda eldsjälar 

Det är tydligt att Mikael vill använda sig av de erfarenheter han fått genom tidigare vänförsamlingar, 

såsom att det är viktigt med en tidsperiod för att undvika att det inte blir som med den Estländska 

vänförsamlingen som de tror att de har haft och om ses som avslutad eftersom att det inte finns 

någon representerad vänförsamlingskontakt.93 

Lärdomar 

Jag besöker några församlingsbor hemma hos dem i Jämtland. En berättar att en av hans lärdomar 

genom vänförsamlingskontakten är att alltid börja med bibelstudium och att be. Således börjar han 

vårt möte med att läsa ur femte mosebok, delar med sig av några reflektioner och följer så med en 

bön om att vi ska få en bra förmiddag och att det ska gå bra med uppsatsarbetet.94 Det blir tydligt 

för mig att detta inte är något som han bara säger, utan något som han verkligen gör i praktiken. 

Lärdomar som också har gjorts i församlingen är erfarenheten av att ta med symaskiner från Sverige 

till Tanzania. Det fungerade inte bra eftersom butiker som sålde symaskiner i Tanzania inte kunde 

just de här symaskinerna.95 En annan lärdom är liknande den med symaskinerna, men med bärbara 

datorer. På grund av damm genom fönster utan glas eller handhavandefel fungerade de inte länge. 

Prästen jag talade med berättar att det hade varit klokare att gå till en datorförsäljare i Tanzania 

istället som också hade kunnat erbjuda service på produkterna.96 

Gudsrelation 

Av de personer som jag har träffat i intervjuerna är det två personer som uttrycker att de har en 

djup och personlig tro, utöver dem är det två präster som också uttrycker en stark tro. En person 

beskriver sig som en sökare, en annan person beskriver att den tror på något och en person är 

tydlig med att den inte tror på någon gud. Det som förenar alla de åtta personerna är att de är 

fascinerade över den starka gudstro som uttrycks i Tanzania. En av dem säger att människor i 

Sverige inte anar hur människor i Tanzania lever i tacksamhet till Gud. Kristina berättar hur hon 

påminns i relationen med vännerna i Tanzania om en slags omedelbarhet till Gud. Hon beskriver 

                                                 
93 Intervju med Mikael 2016-04-21 
94 Intervju med Gunnar och Kristina 2016-04-22 
95 Intervju med Olof 2016-04-25 
96 Intervju med Olof 2016-04-25 
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att personerna i Tanzania är medvetna om Gud i sin vardag, att Gud är med hela tiden och det 

beskriver hon har påverkat henne. 

Bön 

Bönen beskrivs som målet med församlingskontakten. Prästen jag talar med beskriver bönen i 

Tanzania som något fantastiskt, han menar att bönen är levande. De samlas varje dag till 

morgonbön i kyrkan innan solen går upp på morgonen. Två andra intervjupersoner beskriver 

bönen i Tanzania som starkt berörande, att bönen upplevs som stark och positiv. Prästen berättar 

att de fått frågan om varför människorna i de svenska församlingarna inte ber. Han har då svarat 

att de inte har upptäckt bönens möjlighet. Han beskriver att i Tanzania är de rika på den inbördes 

hjälpen, de lever diakonalt, de delar gemenskap och det som talas om i Apostlagärningarna som 

församlingens uppgift. Det menar prästen är självklara delar i församlingens arbete i Tanzania. I de 

svenska församlingarna, problematiserar han, kan alla lekmän anställas bort vilket förhindrar den 

typen av församlingsgemenskap97 Vi i Sverige är sämre bedjare, beklagar sig prästen Mikael. De är 

sämre än sina vänner i Tanzania på att meddela böneämnen. Svenskarna är vana att lösa sina 

problem med pengar och inte med bön. 98 Även Gunnar berättar att det inte faller sig så naturligt 

att byta böneämnen med varandra. Det är sällan han får input från andra i församlingen utan skriver 

ofta ihop böneämnen själv. Vänförsamlingarna byter böneämnen med varandra ungefär var fjärde 

månad. Han menar att de bästa böneämnen är när flera stycken går ihop och bidrar till böneämnen, 

till exempel om både organisten och församlingspedagogen bidrog med böneämnen beträffande 

sina verksamheter.99 Mikael berättar att den svenska församlingen har hjälpt Gud att svara på bön 

från den tanzaniska församlingen. När vänförsamlingen bland sina förbönsämnen bad den svenska 

församlingen att be för möjlighet att kunna bygga en kyrka på en plats där många döps och kommer 

till tro, då hjälpte de Gud att svara på den bönen genom att skicka en gåva.100 Församlingarna i 

Tanzania har en större tilltro till bönen än de svenska församlingarna, när de har bett för någon 

som har varit sjuk är de intresserade av att höra hur den personen mår, om den har blivit bättre. 

De förväntar sig bönesvar på ett annat sätt än vad denna svenskkyrkliga församling gör.101 

 

Vänförsamlingen påverkar inte den svenska församlingens böneliv mycket. I praktiken innebär det 

att de aktualiserar att de har en vänförsamling. Genom att de nämner den i bön blir den aktuell, då 

finns den. Vänskapen ökar också på något sätt genom bönen. Det blir mer konkret att få be för 

                                                 
97 Intervju med Mikael 2016-04-21 
98 Intervju med Mikael 2016-04-22 
99 Intervju med Gunnar och Kristina 2016-04-22 
100 Intervju med Mikael 2016-04-21 
101 Intervju med Mikael 2016-04-21 
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sina vänner än att be för fred på jorden och sådant.102 En församlingsbo berättar att påverkan av 

det aktiva bönelivet har lett till att han brukar fråga om det är okej att inleda med bön, och 

poängterar att han även ställer frågan till präster han träffar och antyder att det är tråkigt att det 

behöver göras. I en av intervjuerna som jag gjort pålyser en präst att vänförsamlingarna visar dem 

att bönen är på riktigt, att den handlar om att be för det som händer i livet. Men han problematiserar 

också att vänförsamlingarna ofta ber med många, och ibland tomma ord, att den egna tysta bönen 

inte heller är fel. Syftet med bönen, att bönesvaren är möjliga, det är något som vänförsamlingarna 

lär honom. I en intervju med en ungdom som besökt vänförsamlingen beskriver hon hur tron och 

bönen är på riktigt. Hon själv har ingen gudstro, men inspireras och saknade där och då den typen 

av gudstro som tanzanierna i vänförsamlingen har. Hon menar att den gudstron leder till en djup 

och förtrolig gemenskap i församlingen i Tanzania, en gemenskap som hon tror är möjlig tack vare 

den gemensamma gudstron.103 

Ekonomi och gåvor 

Församlingen har fått ett tyg av vänförsamlingen som hänger på kyrkoherdens kontor, 

vänförsamlingen har fått en kollekt på 3000kr. Församlingsprästen menar att målet med 

församlingskontakten är bönen och gemenskapen och att lära sig av varandra. Han menar att 

eftersom ekonomiska gåvor inte är syftet med vänrelationen har de därför inte talat om det.104 I 

den nystartade vänförsamlingen finns det en rädsla att ta upp ekonomifrågor medan i de äldre 

vänförsamlingarna diskuteras ekonomi i större grad.105 Gunnar berättar att de är duktiga att samla 

in pengar utan att behöva ta ur församlingens budget.106 De har i gåvor från församlingarna i 

Tanzania fått korgar, ostknivar, träskulptur som föreställer den sista måltiden och tyger.107 

Givar- och mottagarroller 

Det finns givar- och mottagarroller, de är modeller som byggts upp under kolonialismen, de har 

funnits länge och de existerar fortfarande. Rollerna är problematiska då de ofta är normerade och 

från början omedvetna. Rollerna som givare och mottagare har länge funnits definierade, det är de 

rollerna som människor vill bryta upp när ropen hörs från Edinburgh 1910108, Mexiko 1963109, 

                                                 
102 Intervju med Mikael 2016-04-21 
103Intervju med Margareta 2016-04-28 
104 Intervju med Mikael 2016-04-21 
105 Intervju med Mikael 2016-04-21 
106 Intervju med Gunnar och Kristina 2016-04-22 
107 Intervju med Kristina och Gunnar 2016-04-22 
108 Hermansson 1999, sid.20 – återgivet ur S. Neill 1965, s.24 
109 Ett nytt begrepp presenterades på Mexikokonferensen 1963: Mission på sex kontinenter. I Mexiko presenterades idén 
utifrån tre givande och tre mottagande kontinenter. Detta ifrågasattes och omvandlades till sex kontinenter som 
istället bidrar till varandra. Hermansson 1999, sid.26-27 
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Tanzania 1984 och i de studerade församlingarnas uttryck 2016. En indisk präst V. S. Azariahs höll 

ett uppmärksammat tal på Edinburghkonferensen 1910 som avslutades på detta sätt: 

”… Den indiska kyrkan kommer för all framtid i tacksamhet betyga 

missionärskårens heroiska och självuppgivande arbete. Ni har givit av ert goda för 

att hjälpa de fattiga. Ni har offrat era kroppar till att brännas. Vi ber också om kärlek. 

Ge oss vänner.”110 

Detta visar på att redan 1910 fanns det en längtan efter vänskap, ett djupare utbyte. Det är samma 

längtan efter gemenskap som Lamberty111, Hermansson112 och Britt-Sofi Forss113 talar om och som 

jag får ta del av i flertalet av de intervjuer jag gjort. Det finns i ekonomiskt ojämlika 

partnersamarbeten typiska givar- och mottagarroller. Helander beskriver hur västerländska 

missionsorgan skapat mottagarrollen för ELCT. Denna mottagarroll har påverkat ELCT’s 

maktutövning i samarbeten då de västerländska parterna inte kommunicerat sina behov. På så vis 

har ELCT förhindrats från att kunna vara en jämställd part i samarbetet och förskjutits in i en 

mottagarroll.114 Givar- och mottagarroller har funnits under en lång tid och därför är det ganska 

lätt att även nya vänrelationer omedvetet hamnar i dessa positioner. Det är svårt att inte halka in i 

givar- och mottagarroller. Det handlar om språkbruk och hur initiativ tas till olika projekt. Från 

Svenska kyrkans församlingar finns det en känsla av att vara en stor kyrka som har allt de behöver 

i materiell väg. Det finns en tanke om att inte vilja skapa beroende hos sin partner men också en 

känsla av att vilja förhindra församlingar i Tanzania från att ta resurser från de svenska 

församlingarna. För de svenska församlingarna innebär det en vilja att ha kontroll över sina 

resurser, att inte förbinda sig till ekonomiska löften som de inte vet vad de innebär i längden. Det 

finns en vana av att ge och även en vilja att dela med sig, på sina villkor. Svenska kyrkan har inte 

kvar missionärer i Tanzania. När svenskarna inte längre kände sig behövda, då lämnade de 

Tanzania.115 Den tanzaniska vänförsamlingen vet att Svenska kyrkan är en fattig kyrka i Sverige. De 

vet att det är mest gråhåriga människor i kyrkan, den svenska församlingen har 8000 medlemmar 

men bara 25 i kyrkan på gudstjänst. I församlingen i Tanzania har de 420 medlemmar och mycket 

högre gudstjänstdeltagarantal.116 En av församlingsverksamheterna har varit med och betalat en av 

deras kyrkor. Prästen menar att det inte är fel att ge, men om vänavtalet, utbytet och kontakterna 

blir ett sätt att idka bistånd är det fel. Det är inte deras uppgift. Han säger också att som vänner, då 

delar man med sig till den som inte har.117 Mikael berättar om ett möte han gjort med en katolsk 

präst i Tanzania, utbildad i Österrike och arbetar i en fattig del i Tanzanias östra landsände nära 

gränsen till Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa). Med denna präst samtalade 

                                                 
110 Hermansson 1999, sid.20 – återgivet ur S. Neill 1965, s.24 
111 Lamberty 2012, sid.187 
112 Hermansson 1999, sid.156 
113 Intervju med Britt-Sofi Forss 2016-05-05 
114 Helander och Niwagila 1996, sid.75 
115 Intervju med Mikael 2016-04-21 
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Mikael om att det är viktigt att inte hamna i givar- och mottagarroller som vänförsamlingar. Den 

katolska prästen ifrågasatte honom och förklarade att så tänker inte tanzanier. Den katolske prästen 

hade förklarat för honom att inom familjen delar den som har med sig till den som inte har. Det 

innebär att det inte uppstår någon skuldrelation inom familjen. Skulden uppkommer när den som 

har inte delar med sig. Utifrån detta menade den katolske prästen skapas inte heller ojämlikhet 

inom den kristna familjen när någon som inte har tar emot från den som har. Detta har fastnat hos 

denna församlingspräst som menar att om man är vän delar man med sig av det man har.118 

Tanzanierna delar med sig av både sin kunskap, vishet och böner. Den svenska församlingen ber 

för dem varje söndag och den tanzaniska ber för den svenska församlingen inte bara varje söndag 

utan varje dag.119 Detta delande kan ställas i relation till en studie av Diana Kayongo-Male och 

Philista Oyango som Helander presenterar i form av den afrikanska familjemodellen. Helander 

syftar på att skuldbegreppet att vilja betala tillbaka är en västerländsk dygd. Det är det perspektivet 

som försvårar denna relation där det finns olika upplevelser.120 Denna tolkning innebär att delandet 

och skuldbegreppet är en slags kulturkrock. 

 

Ett par som jag intervjuat berättar att de träffat en man från Kenya som arbetar med 

entreprenörskap. Denna konsult från Kenya har besökt församlingen i Tanzania och tillsammans 

med församlingsborna identifierat vad de behöver hjälp med. Utifrån resultatet där 

vänförsamlingen i Tanzania själva identifierat sina behov har församlingen i Sverige hjälpt till att 

starta projekt av olika slag.121 De berättar om flera projekt som de har varit med och genomfört 

tillsammans med sina vänner i Tanzania: Mikrofinanser i form av sparkonton, där de svenska 

församlingsborna varit med och byggt upp en struktur. Sparandet är det personerna i Tanzania som 

står för, främst kvinnor. De har börjat spara ungefär 25kr varje månad för att också kunna låna ur 

deras gemensamma mikrobank. Som startsumma har de gått in med 10 000 TZS vilket motsvarar 

ungefär 40SEK. Vid något tillfälle har den svenska församlingen uppmuntrat dem genom att sätta 

ett bidrag på 1000SEK. Vid ett besök i vänförsamlingen insåg de hur dåligt skolsystemet fungerade 

eftersom 6-7åringarna behövde promenera i två timmar till förskolan, vilket i sin tur sänkte deras 

motivation till att gå i skolan. I samråd med vänförsamlingen har de byggt och startat en lokal 

förskola. De har betalat två personer för en förskollärarutbildning via stiftet. Församlingen är också 

med och finansierar två förskollärares månadslöner.122 Genom kontakt med Barnmissionen har ett 

antal överblivna getter kommit 500 familjer till gagn i de tanzaniska församlingarna. Med getterna 

följer utbildning om hur de ska omhändertas och familjerna utökar sin självförsörjning. Utöver 

mjölk och kött för eget bruk kan de tjäna pengar på getterna genom att sälja mjölk, killingar och 
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gödsel.123 Kristina berättar hur de fått lov av en kvinnlig entreprenör i Kenya att använda en idé på 

egensydda tygbindor. Kristina köpte med sig några tygbindor från Kenya som hon visade när 

kvinnor från vänförsamlingen i Tanzania var på besök i den svenska församlingen. Tygbindorna 

tog de med sig, en av dem fick gå en kurs i att sy och hon fick en symaskin från Sverige. Hon 

började sedan sy upp tygbindor och sålde till flickor och kvinnor i byarna. Kristina utvecklade sedan 

tre olika storlekar för att de skulle kunna ha bättre passform. Att få tillgång till tygbindor underlättar 

för flickorna att kunna gå till skolan när de har mens. Det är annars vanligt att flickorna missar tre 

till fem dagar i skolan varje månad på grund av att de inte har något menstruationsskydd och att de 

då lätt halkar efter i skolan.124 Projekten är ett tydligt sätt för driftiga lekmän i Sverige att få engagera 

sig. Till stor del verkar projekten som församlingarna driver vara genomtänkta och uppfylla de krav 

som Lamberty vill att biståndsprojekt i vänrelationer ska ha för att lyfta upp ur fattigdom.125 Det är 

tydligt att de som berättar om projekten kan namnen på personerna i Tanzania som de driver 

projekten tillsammans med, det verkar finnas en personlig relation. 

Kvinnliga gemenskaper 

Två av kvinnorna jag talar med berättar att de har tillbringat många timmar i kokvrån i prästens 

hus där kvinnorna från hela byn samlas. Där har det funnits utrymme för dem att laga mat, småprata 

med varandra, läsa böcker, hjälpa varandra med läxor, fläta varandras hår. Det är ett safe space för 

kvinnorna där de kan hämta styrkor från varandra. Från början hade de svenska kvinnorna inte 

samma syn utan tyckte att det var jobbigt att kvinnorna inte åt i samma rum som männen och 

gästerna, och tyckte att det var besvärligt att bara kvinnor höll till i köket. 126  Men de berättar att 

deras syn på köket förändrades under tiden de besökte vänförsamlingen i Tanzania. De menar att 

det är ett viktigt safe space, och eftersom de själva är kvinnor har de fått ta del av den kvinnliga 

gemenskapen i köket.127, 128 

Fördomen om Afrika 

Den bild av Afrika som mina intervjupersoner berättar att de mött inför och efter sina resor är 

skrämmande. De berättar att det funnits en rädsla från andra om att de inte ska komma hem igen, 

om resor som ifrågasattes på grund av ebolaepidemin i Västafrika 2014. Förväntningar om att de 

ska jaga lejon med spjut på savannen, bilden av den vilda afrikanen. De fördomar som personerna 
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i vänförsamlingarna har mött, beskriver de, är hämtade ur koloniala, stereotypiska böcker och 

filmer.129 Det visar att det finns en låg kännedom om kontinenten Afrika bland svenskar, i detta fall 

svenskar i Jämtland. Det visar att vänförsamlingsrelationerna med ELCT även kan ha en 

allmänbildande funktion när det gäller att få kunskap om Tanzania, Östafrika och Afrika som 

världsdel. 

Mervärdet av att ha vänförsamling enligt informanterna: 

- Kunskap 

- Vishet 

- Konkretare förbön 

- Omedelbarhet i gudsrelationen 

- Tacksamhet till Gud 

- De kan lära sig av varandra (om de inte bara ser det som något exotiskt) 

- Sång 

- Bön 

- Inlevelse 

- Bibelsamtal 

- Ett sätt att vara en del av den globala världen 

- Inspiration till att fira gudstjänst 

- Uppmärksamma marginaliserade grupper tillsammans 

- Påminnelse om gudsrelationens betydelse 

- Den svenska församlingens böneämnen tas på allvar 

- Samtal om flykting- och invandrarfrågor 

- Synergieffekt till Svenska kyrkans internationella arbete 

- Lär sig om andra kulturer 

- Resor leder till en större samhörighet inom församlingen 

- Tid 

- Om livet i stort 

- Väldigt stark gudstro 

- Få kraft från vänförsamlingen ”Den peppen, den lilla extra ryggdunkningen, 

att de finns där för oss.”130 

  

                                                 
129 ”Ebolautbrottet 2014” https://sv.wikipedia.org/wiki/Ebolautbrottet_i_V%C3%A4stafrika_2014 (läst 2016-05-
28) 
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3. Presentation av de svenskkyrkliga församlingarna 

 

 

Karta 1: Frösön, Rödön och Ås i förhållande till Östersund.131 

Karta 2: Iringa, Tanzania.132 Karta 3: Stiften i ELCT133 

3.1 De tre församlingarna:  

Frösö Sunne Norderö församling, Rödön församling och Ås 

församling har gemensamt att de är landsbygdsförsamlingar. De tre 

församlingarna ligger alla tre i närheten av Östersund, som är den 

närmaste gemensamma staden. Två av församlingarna angränsar till 

Östersunds församling och den tredje till de andra två församlingarna. 

Frösö Sunne Norderö församling omfattar Frösön, en bit på fastlandet vid Slandrom och 

Norderön. Norderön ligger längst bort från Östersund och det tar 50 min med bil att ta sig de 20 

kilometrarna, med kommunala färdsätt tar det två timmar. Frösö Sunne Norderö församling har 

ca 12 700 invånare och ca 9 900 är kyrkotillhöriga. Församlingarna i Rödöns Aspås Näskott och 

Ås pastorat har ca 9700 invånare och 7600 kyrkotillhöriga. Rödöns församling omfattar östra delen 

av Rödöhalvön och tar vid där Frösön tar slut. Största orten i församlingen är Krokom, som också 

är pastoratets samlingspunkt. Ås församling har inget direkt centrum, många barnfamiljer bor i 

församlingen. Det är ett populärt bostadsområde, många pendlar för att arbeta i andra församlingar. 

Med ett avstånd på 12 km till Östersund och 12 km till Krokom och inga affärer i församlingen är 

det till Krokom eller Östersund församlingsborna tar sig för att göra inköp. Den största 

                                                 
131 Google Maps, Östersund (2016-05-23) 
132 Google Maps, Iringa (2016-05-23) 
133 “ELCT’s olika stift” http://www.elct.org/dioceses (2016-05-23) 
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arbetsgivaren inom pastoratet är Krokoms kommun. Det finns högstadieskolor på Frösön, i Ås 

och i Krokom. Det finns ett naturbruksgymnasium och ett hästgymnasium i Ås samt tre gymnasier 

i grannförsamlingen Östersund. 

3.2 Församlingsinstruktionerna om vänförsamling 

Rödön och Ås församlingar är båda en varsin del av Rödön, Aspås, Näskott, och Ås pastorat. I 

deras församlingsinstruktion står det: ”I Tanzania har Rödöns församling sedan 2009 en vänförsamling i 

Kisingá och Ås en i Kilolo. Samarbetet regleras i särskilda avtal.”134 I församlingsinstruktionen för Frösö 

Sunne Norderö nämns vänförsamlingar vid ett tillfälle: ”Församlingen driver och vill driva 

samverkansarbete och utbyte med vänförsamling/-ar i andra länder och kulturer.”135.  Detta är det som skrivs 

om vänförsamlingarna. Det är förvånande att det inte står mer. I Rödön, Aspås, Näskott och Ås 

pastorat står det att vänförsamlingen regleras i särskilda avtal. Frösö Sunne Norderö skriver inte 

några detaljer alls, det de uttrycker är en vilja. I båda fallen är vänförsamlingarna inräknade under 

församlingsinstruktionens del om mission. Vänförsamlingskontakten med Ihimbo och 

församlingsinstruktionen är ganska nya, men det förvånar mig att det inte står något mer utförligt 

som vänförsamlingens namn. 

3.3 Vänförsamlingsavtal  

Vänförsamlingsavtalen grundar sig på kyrkornas samhörighet i den världsvida kyrkan och tidigare 

samverkan genom flertalet decennier.136 Överenskommelsen syftar på att dela gemenskap i den 

världsvida kyrkan som Kristi kropp och komma närmare varandra genom att dela erfarenheter och 

lära känna varandras arbete i att utveckla kristen tro och kärlek. Avtalets åtagande innebär: Att be 

för varandra i söndagsgudstjänsten. Ömsesidig vänskapsrelation mellan olika personer och grupper 

i församlingarna. Frösö Sunne Norderö specificerar att ungas kontakter med varandra är av särskild 

vikt. Utbyte av information med varandra om händelser, teologiska frågor och om diakonalt arbete 

i församlingarna. Personliga kontakter genom ömsesidiga besök. Frösö Sunne Norderös 

församlingsråd har strukit ömsesidiga besök då de inte vill tvingas gå in med ekonomiska medel 

för att bekosta resorna. Ås och Kilolo församling har ett extra åtagande, att uppmärksamma de 

marginaliserade grupperna i respektive församling för att arbeta för en hållbar utveckling. Varje 

församlings uppgift är att utse en kontaktkommitté som samordnar, informerar och håller 

vänförsamlingsavtalet vid liv. Avtalets längd: Frösö Sunne Norderö och Ås har en avtalslängd på 
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fem år med Ihimbo och Kilolo församlingar. Rödöns församling har ett avtal på fyra år med Kisingá 

församling. 

3.4 Frågan: Vänförsamlingsrelationernas grundande 

De första två församlingarna blev tillfrågade under Världens fest i Åre 2007 där 

vänförsamlingsprojektet som leddes av Britt-Sofi Forss gjorde en insats i att informera och 

inspirera och frågade om församlingar var intresserade av vänförsamlingar eller någon annan slags 

relation med församlingar i Södra Tanzania. Den dåvarande församlingsprästen, Olof, tog då med 

den frågan hem till församlingen. Pastoratet tog tillsammans ett beslut om att två av församlingarna 

skulle ingå varsin vänrelation. Britt-Sofi Forss tog då med sig intresseanmälningarna till stiften i 

Tanzania och de blev hopparade med två församlingar i ett av de fem södra stiften. Den tredje och 

nyaste vänförsamlingen blev tillfrågad när den nyanställde församlingsprästen Mikael gjorde ett 

besök hos sina gamla vänförsamlingar med pastoratet där han tidigare hade varit anställd. Då gjorde 

han också ett besök till Ihimbo församling där pastorn i en av de f.d. vänförsamlingarna nu hade 

börjat arbeta. I samband med det besöket fick den svenska församlingsprästen med sig ett brev 

hem till församlingen med förfrågan om Frösö Sunne Norderö ville ingå vänförsamlingsavtal med 

Ihimbo församling.137 Det är tydligt att denna vänförsamlingsförfrågan är personligt relaterad men 

också att den har växt ur de tidigare vänförsamlingarna. I intervjuerna med prästen Mikael och 

kyrkoherden Olof talar de båda, precis som Forss, om att församlingarna i Tanzania är vana att ha 

vänförsamlingar, det är inte något konstigt för dem. De har en vana av att stå i relation till andra 

församlingar, ofta i Tyskland eller USA.138 
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4. Vänförsamlingens betydelse i Jämtland: Ekonomi, förbön och resor 

4.1 Ekonomiska relationer 

Ekonomi i vänrelationer är viktigt att våga prata om. Det är tydligt att i flera av Svenska kyrkans 

församlingar säger de att de inte arbetar med bistånd, men hjälper ändå till med projekt. De säger 

att vänrelationen inte handlar om gåvor och bidrag och därför har det ekonomiska samtalet inte 

tagits upp.139 Det finns en vilja till att vara jämlika i vänrelationen, men när de svenska 

församlingarna ser en materiell brist hos vännerna vill de hjälpa till med ekonomiska medel och 

projekt för hjälp till självhjälp.140 Varför känner den svenska församlingen behovet att bidra 

ekonomiskt? I de intervjuer som jag har gjort upplever jag att det finns en svårighet i att bemöta 

medmänniskorna i vänförsamlingen om de inte bidrar på det vis som de kan. Den lösning som de 

ser är ekonomisk.141 Genom besök mellan vänförsamlingarna blir människors yttre livsförhållanden 

mycket tydligare.142 Helander skriver att det finns fler värden som behöver värdesättas i en 

vänrelation mellan parter från syd och nord, det är viktigt att båda parter kan identifiera och samtala 

om sina respektive behov och hur församlingarna kan bidra till att tillfredsställa varandras behov. 

För att det ska kunna vara en jämställd relation är det viktigt att båda parter identifierar vilka behov 

det är som de ser.143 Behovet som jag nämner ovan, att vilja bidra ekonomiskt kan vara en 

skuldkänsla som i sin tur kan locka fram manipulativa beteenden hos motparten som i sin tur kan 

leda vidare till en osund relation.144 

 

Det finns en vilja att dela med sig av pengar och kunskap, vilket inte är underligt i en kristen 

vänrelation där den som har vill dela med sig till den som inte har. När det gäller kristna 

vänrelationer är det inte märkligt att de ekonomiskt rikare församlingarna vill dela med sig till de 

ekonomiskt fattigare församlingarna. Det är något som är en del i den kristna trosuppfattningen, 

att den som har ska dela med sig till den som inte har. Det är intressant att i Lambertys artikel är 

det naturligt med ekonomiska bistånd och i min intervju med Britt-Sofi Forss betonar hon skarpt 

vikten på att inte blanda in ekonomiska bistånd. Hon anser att gränsen går vid att eventuellt 

möjliggöra ömsesidiga resor mellan vänförsamlingarna. Forss menar att ekonomiska bistånd 

påverkar jämställdheten i vänrelationerna.145 
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140 Intervju med Mikael 2016-04-21 
141 Intervju med Mikael 2016-04-21 
142 Intervju med Gunnar och Kristina 2016-04-22 
143 Helander & Niwagila, s.55 
144 Helander & Niwagila 1996, sid.52 
145 Intervju med Britt-Sofi Forss 2016-05-05 
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Britt-Sofi Forss delar med sig av sina reflektioner om att låta ekonomiska resurser få påverka 

vänförsamlingarna.  

”Jag har upplevt tveksamhet att vilja ha vänförsamling för att man tror att det 

innebär ytterligare ekonomiska åtaganden. Min tanke är att det inte ska innefatta 

ekonomiska transaktioner alls, utan missionsmedel får man skicka genom de 

etablerade organisationerna ss Svenska kyrkans ”Hela Världen” eller EFS. Relationer 

kan inte byggas på maktfaktorer såsom pengar.”146 

 

Detta är intressant att jämföra med verklighetens beskrivningar från de tre församlingarna som alla 

tre ser behov hos sina vänförsamlingar. Detta visar sig också i mina intervjuer med komministern 

och kyrkoherden, de säger att det är önskvärt med en jämställd relation och att pengar försvårar 

denna jämställdhet. Jag har tidigare redovisat Kayongo-Male och Oyangos familjeteori, den 

tillsammans med västerländsk sedvana att återlämna det som lånats, den presenteras av Helander 

och Niwagila.147 Därför tror jag att det är problematiskt att helt säga nej till ekonomiska bidrag 

mellan ojämställda vänrelationer. Men som en av prästerna har sagt, det får inte heller utgöra syftet 

med vänrelationen. Om syftet skulle bli att idka bistånd, då vore det rimligt att det gjordes via redan 

en etablerad biståndsorganisation i församlingarna, Svenska kyrkans internationella arbete. 

Samtidigt som önskemålet om att få se vilken skillnad projekten gör i relationen till andra 

människor blir tydlig i de möten jag gjort. Något som är relevant för vänrelationernas ömsesidighet 

om vi utgår från Lambertys erfarenheter är att försöka lära sig språket, vilket kan inbegripa det 

kulturella uttryckssättet eller att ha en tolk som kan göra goda översättningar. Det är viktigt att 

kunna förstå vännernas kultur och tradition för att kunna mötas på ett jämlikt plan. Vikten av att 

be för varandra lyfts bland alla de intervjuer som jag har gjort och har dessutom fått ta plats i 

rubriken för min uppsats. För att kunna grunda bönerna på något och för att kunna skapa en 

förståelse för varandra måste ömsesidiga, regelbundna besök hos varandra ske. Beslut ska tas 

gemensamt för att båda vänparter ska kunna förstå beslutet och för att en jämställd relation ska 

kunna eftersträvas. Lamberty betonar också vikten av att bedöma hjälpinsatser genom förbättrad 

förmåga att leda sin egen utveckling istället för antal slutförda projekt. Hur vännerna beskrivs i ord 

har också stor betydelse för den enskilda människans värde och rekrytering till de internationella 

grupperna i församlingarna.148 

4.2 Ekonomiska bidrag och gåvor 

Pengar och relationer, det är problematiskt. Helander och Niwagila problematiserar möjligheten 

till jämställdhet när ekonomiskt bistånd är inblandat i en vänrelation. Är ekonomiskt bistånd 

inblandat kan vänrelationen inte vara jämställd såvida inte andra värden också värderas. Detta är 

                                                 
146 Missionärsrapport Britt-Sofi Forss 2010, s.6 
147 Helander & Niwagila 1996, sid.33 
148 Lamberty 2012, sid.190-191 
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en utmaning eftersom det är lättare att mäta ekonomiska bidrag och materiella resultat än 

människors frigörelse från beroendeställning till en givare. 

4.3 Roller: Givare och mottagare 

Ofta är det givarna som skapar relationernas förutsättningar, men ofta är mottagarna vana vid sin 

roll att de lätt blir kvar i den.149 Rollerna är en del av en historisk struktur och inte lätta att bryta 

med. Det finns en delvis skambelagd känsla kopplat till när församlingar i Svenska kyrkan faller in 

i givarrollen,150, 151, 152 en känsla som säger ”vi borde veta bättre”. Flera små delar blir till en struktur. 

En mindre summa pengar i Sverige som lätt blir ett hus eller en kyrka i Tanzania, en engångssumma 

är ju ingen biståndsorganisation. Flera småsummor blir större summor, och sedan står 

församlingarna ändå i en givar- och mottagarroll utan att vara medvetna och reflekterade över det. 

Det finns ett värde i givandet och mottagandet i form av att det är lätt att dokumentera resultat i 

form av materiella ting, ekonomiska summor och genomförda projekt. Känslomässiga relationer 

och erfarenheter är svårare att dokumentera. Eila Helander skriver att det behöver sättas ett värde 

på de utbyten mellan vänförsamlingarna som inte är ekonomiskt knutna. Detta för att luckra upp 

de låsta positionerna som fasta givar- och mottagare. Att sätta ett värde på ickemateriella utbyten 

kan leda fram till en större jämlikhet.153 I relation till detta presenterar Lamberty att det är stor 

skillnad om man ger pengar med en långsiktighet som bygger upp människors självkänsla och 

självförsörjning eller om pengarna ges utan att förändra destruktiva system.154 

 

Britt-Sofi Forss som ledde vänförsamlingsprojekten problematiserar de ekonomiska bidragen och 

gåvorna och hävdar att de leder in i låsta relationer och att vänskap inte bygger på ekonomiskt 

utbyte.155 Är det verkligen så, eller är givar- och mottagarrollerna låsta av historiska händelser och 

därför är bundna och måste luckras upp på något annat sätt? Behöver givande och mottagande 

verkligen vara enbart problematiskt? Uppstår inte problemet i och med att rollerna blir fixerade 

och statiska? Det som är viktigt är alltså att identifiera de positioner respektive part tar sig eller 

passeras till och se till att rollerna kan vara mer flytande istället för statiska. 

                                                 
149 Lamberty 2012, sid.191 
150 Intervju med Mikael 2016-04-21 
151 Intervju med Gunnar och Kristina 2016-04-22 
152 Intervju med Olof 2016-04-25 
153 Helander och Niwagila 1996, sid.75 
154 Lamberty 2012, sid.187 
155 Riktlinjer för Vänförsamlingsrelationer 2011, sid.12 
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4.4 Resans betydelse 

Av de personer jag har intervjuat har de flesta besökt vänförsamlingen. En person har ännu inte 

gjort det, men planerar ett besök. Det märks att kunskapen om den andre påverkar. Eller kanske 

snarare att okunskapen om den andre påverkar till en större ovisshet om vad relationen innebär, 

den är luddig och svår att föreställa sig. Vänförsamlingen gör inte något märkbart intryck utan 

resorna. Detta sätter även Britt-Sofi Forss ord på i sin missionärsrapport.  

”Tydligt är att en relation inte kan utvecklas om det inte kommer till ett fysiskt möte. 

Alla de grupper som hälsat på sin vänförsamling i Tanzania har kommit in i en ny 

fas i relationen. Allting blir mycket lättare. En vänförsamlingskontakt har utvärderat 

sin relation och skrivit om överenskommelsebrevet så att det blivit en djupare 

dimension i relationen. T ex ber man inte bara för varandra, utan man berättar för 

varandra om specifika böneämnen. 

Men allt hänger på människor som har tid att engagera sig och tar relationen på 

allvar, inget kommer av sig självt.”156 

4.5 Att leva tillsammans 

Det finns gemensamma erfarenheter av att leva kristna och muslimer tillsammans i Tanzania. 

Församlingarna i Iringa har längre erfarenhet av att leva tillsammans än församlingarna i Jämtland. 

Här finns ett gemensamt ämne som Rödöns- och Ås församlingar uppmärksammat och inlett ett 

gemensamt samtal med Kilolo och Kisingá om.157 Kyrkoherden i pastoratet berättar att pastorn i 

en av vänförsamlingarna hade blivit mycket intresserad när Olof berättat om de ökade 

flyktingströmmarna till Sverige och att det påverkade pastoratet. Detta är en fråga som de 

tillsammans kan diskutera och hjälpa varandra med. Pastorn i Tanzania berättade att de stod inför 

ökade spänningar mellan kristna och muslimer eftersom mer extrema grupper sprider ut sig i 

Tanzania. 

4.6 Förbön – den gemensamma bönen 

I vänförsamlingsavtalen har vänförsamlingarna kommit överens om att be för varandra varje 

söndag, i vissa fall har församlingen i Tanzania förbön för församlingen i Sverige tre gånger varje 

dag.158, 159 Jag märker hos både de ideella och de anställda som jag träffar att bönen har gjort intryck 

på flera av dem. Två ideella lyfter fram hur de inspirerats till att börja sina möten och träffar med 

bibelläsning, reflektion och bön, vilket jag får erfara under en av mina intervjuer i hemmet. Det är 

slående hur den levande, genuina bönen som de beskriver den, har påverkat och inspirerar deras 

                                                 
156 Forss 2010, sid.6 
157 Intervju med Olof 2016-04-25 
158 Vänförsamlingsavtal Frösö Sunne Norderö 2015 
159 Vänförsamlingsavtal Rödön Aspås Näskott Ås 2015 
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egna böneliv idag. Med den gemensamma bönen menar jag att de ber för varandra i söndagens 

gudstjänst och även vissa församlingsbor i sitt eget böneliv. För att kunna be för varandra på detta 

vis sker en växelvis mejlkontakt för att utbyta böneämnen Denna mejlväxling sker i en av 

församlingarna via en av de ideella och i en av församlingarna via en av de anställda. Från de svenska 

församlingarna tycks den kontaktansvariga själv få formulera de böneämnen som den finner 

relevant för församlingen. Från en av församlingarna i Tanzania har församlingen i Sverige mottagit 

ett brev med återkommande böneämnen. 160 

4.7 Missionsljuset 

 

Sedan december 2009 tänds ett missionsljus i varje gudstjänst som Rödöns församling firar. 

Församlingen har även gett ett likadant ljus till vänförsamlingen Kisingá. Det ska uttrycka 

samtidighet och samhörighet.161 Det innebär att ljuset som även finns i vänförsamlingen i Tanzania 

ska brinna vid gudstjänsterna för att påminna om varandras närvaro hos varandra i bönen. Ljuset 

brukar bli bortglömt enligt en församlingsbo som suckar när han berättar det.162 Jag gjorde en egen 

erfarenhet genom att besöka en av pastoratets kyrkor en söndag i april 2016 där pastoratet hade 

sammanlyst till en gemensam söndagsmässa. Missionsljuset stod på altaret i mitten framför 

nattvardskärlen, mellan altarljusen, och som de ideella hade beskrivit det var missionsljuset inte tänt 

denna söndag. Betyder detta att det finns en slocknande låga för vänförsamlingen? Jag har bara 

besökt en gudstjänst i församlingarna. Vänförsamlingen nämndes inte högt i någon bön. I mitt val 

av gudstjänst tänkte jag att en sammanlyst söndagsmässa i pastoratet nog skulle be för båda 

vänförsamlingarna. Det visade sig att ingen av dem blev föremål för förbön. På så vis har jag inte 

upptäckt någon bön i söndagsgudstjänsten för vänförsamlingarna över huvud taget. Men jag har 

också bara besökt en gudstjänst i de tre församlingarna. Missionsljuset tänds vid varje gudstjänst 

berättar vaktmästaren i församlingen, men har inget egentligt svar om varför det inte varit tänt 

                                                 
160 ”Förbön för Kisingá” https://www.svenskakyrkan.se/krokom/bon-for-kisinga (läst 2016-05-21) 
161 ”Missionsljuset förenar” https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643091 (läst 2016-05-21) 
162 Intervju med Gunnar 2016-04-22 
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under den gudstjänst som jag besökte. Missionsljuset är litet och toppigt medan altarets övriga ljus 

är höga stearinljus. Är det för avvikande från de andra för att kommas ihåg, undrar jag. Är 

vaktmästaren medveten om ljusets betydelse?163  

4.8 Slutsats 

Vänförsamlingar är ett sätt för församlingar att leva i mission. Genom en global 

församlingsgemenskap ges lärdomar om hur kristna kan leva i relation med varandra och till andra. 

Genom att ta del av en annans församlings gudstjänster och böneliv utvecklas den egna 

andligheten. Vänförsamlingar ger kunskap om andra kulturer och traditioner. Detta i sin tur leder 

till en ökad vishet i form av fler och bredare perspektiv i församlingslivet och civilsamhället. Att 

kunna be för människor, vänner ger en större förståelse för att världen hänger ihop. Det blir mer 

konkret än att be för fred på jorden, eller människor utan namn och ansikten. I ett relativt sekulärt 

samhälle där andlighet och gudstro ifrågasätts blir erfarenheten av vänner med en självklar 

gudsrelation en påminnelse om gudnärvaron, en omedelbarhet i gudsrelationen. I en stressig vardag 

där mycket tas för givet finns det en befrielse i att påminnas om möjligheten att vara tacksam till 

gud även för det lilla. Bortom alla olikheter finns det likheter. I församlingarna lever församlingsbor 

som alla är vanliga människor. Om de kan undvika att exotifiera varandra finns det mycket att lära 

av varandra. Sång och bön kan utbytas med varandra och inspiration kan sprida. Tydliga exempel 

är när de sjunger varandras sånger efter att ha träffats. Det blir ett sätt att få in en extra rörelse i 

den egna gudstjänsten men också ett sätt att komma ihåg varandra. Genom bibelsamtal kan samtal 

föras om livet och att vara kyrka. Bibelberättelserna är lika i båda församlingarna och därför kan 

diskussion ske utifrån en gemensam plattform. Att ha vänförsamling är ett sätt att vara en del av 

den globala världen. Det kan ge perspektiv på gemensamma utmaningar, trots geografiska avstånd, 

såsom marginaliserade grupper, flykting- och migrationsfrågor. Vänförsamlingen lockar 

internationellt engagerade människor som också i många fall engagerar sig i Svenska kyrkans 

internationella arbete i form av julinsamling, fastekampanj och andra aktiviteter. Att åka på en 

församlingsresa till vänförsamlingen ökar inte bara relationen med dem man besöker. Gruppen 

som reser tillsammans får en större samhörighet över generationsgränser som ger påverkan i den 

lokala hemförsamlingen. Intervjupersoner har berättat för mig betydelsen av att bli tagna på allvar, 

någon annan som ber för den egna församlingen, att få känna sig buren. Böneämnen tas på allvar 

och vänförsamlingen frågar efter bönesvar. Vänförsamlingarna ger kraft till varandra och finns där 

för varandra. 

 

                                                 
163 Samtal med en kyrkvaktvaktmästare 2016-04-24 
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För Svenska kyrkans medlemmar är vänförsamlingar viktiga då de har en tydlig funktion i att 

påminna svenskarna om bönens betydelse och relevans i det dagliga livet. Även gemenskapen 

betonas som en viktig del. Bön och gemenskap lyfts fram bland dem jag intervjuat. Likaså 

lärdomar hur det är att leva och bo och vara församling någon annanstans. Något som ingen har 

sagt, men som jag tolkar utifrån vad jag fått berättat för mig är också känslan av att få hjälpa till. 

Att kunna bidra till att andra får det bättre, till en global rättvisa har betydelse för människor. De 

får vara med och göra skillnad. Att de dessutom vet vilka personer de hjälper och kan se 

förändringarna i samhället i Tanzania är en motivationshöjare. 
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5. Executive summary 

The study is about twinning partnerships between congregations in the Church of Sweden (CoS), 

a Swedish Evangelical-Lutheran church and the Evangelical-Lutheran Church in Tanzania (ELCT). 

I have studied three congregations within the diocese of Härnösand in the CoS that has twinning 

congregations within the diocese of Iringa in the ELCT. The aim of the study is to define values 

within the twinning congregations that are important to the CoS. I have chosen to study twinning 

congregations between the CoS and ELCT because of their long term partnership with each other. 

To find which values that are important for the CoS in these partnerships I needed to define values 

of more than economic issues which are exchanged between the twinning congregations within 

Sweden and Tanzania. 164 It’s not easy though to define these values because there is also a history 

since the 19th century until today that congregations and churches are divided into givers and 

recipients. This situation is not only by their own choice but because of norms and comfort levels 

to keep on doing as they have always done.165 

 

I have done eight interviews with members, elected officials and employees within three Swedish 

congregations, Frösö Sunne Norderö, Rödön and Ås. I have also done one information gathering 

interview with the project leader Britt-Sofi Forss, who was managing the partnership project 2007-

2013 between the ELCT, the CoS and SEM. Her companion on the project was Erasto Mwaipopo 

from the ELCT diocese of Konde. 

 

Informants have told me that they see the prayer being part of daily life in a more natural manner 

for the friends in Tanzania. “The prayer is real within the congregations in Tanzania”, the people 

of the CoS are saying. One of the parish members of the CoS told me an experience that he had 

to ask the Swedish pastor to pray before they could start to talk about the aim that they had on 

topic for the meeting. The Swedish pastor was not taking the initiative to pray. My informant 

believes that if not even the pastor thinks about getting started with a prayer and needs to be 

reminded, then the life of the prayer is far away for lay people too. Two Swedish pastors told me 

that they aren’t in the belief of the prayer in daily life as they would like to, actually they don’t think 

the prayer is really necessary in the CoS. They are solving problems with money instead (said with 

sadness). One issue according to one of the pastors of the CoS is that the church has too much 

money so they can use money instead of saying prayers. 

                                                 
164 Helander and Niwagila 1996, p.55 
165 Lamberty 2012, p.187 
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The parishes of ELCT are used to have twinning congregations because of their experiences with 

churches in the United States and Germany. Many of those twinning partnerships are some kind 

of financial assistance, therefor the Tanzanian parishes is easy to get into a recipient position. The 

Swedish members in the CoS congregations find it easy to see material needs when they visit the 

twinning parishes in Tanzania. One of the pastors said, that the CoS has too much money, it is 

easy for them to think an amount for building a house or a church is not too much money, it’s for 

them only 1200 SEK (300 000 TZS) and they can easily find these money to send to Tanzania. 

They mean that it is such a small amount so it doesn’t count as financial aid. Within the twinning 

relation, it isn’t that simple, because every crown is making a change to the reciprocal relation. One 

elected official said that, the twinning relation is not about giving money, and therefore the 

twinning congregations haven’t talked about economic and financial issues with each other. 

However during my interviews I saw that they do give money, how can they say that they aren’t 

giving money? 

 

The study is related to an article by Kim Marie Lamberty about twinning partnerships between the 

U.S. and developing countries like Haiti. She is pointing out the importance for global mission to 

identify and reflect upon the dignity of the human person.166 The financial aid has to be sustainable, 

and by that she thinks that they should eliminate the need for help from the outside to make the 

daily life.167 I am also relating my results from the interviews to a report written by Eila Helander 

and Wilson B. Niwagila, from the Makumira Publications about Partnership and Power. They are 

describing four kinds of models for the historical partnership between ELCT and Western 

churches and mission agencies. The partnerships I’ve been studying is like the fourth model, which 

is when the parishes within the churches has direct contact without any mission agency. Helander 

and Niwagila also discuss that value is not placed on things that have no financial value. It is simple 

to count how much money that have been transferred between the twinning congregations but it’s 

more difficult to account for other kinds of values.168 Lamberty is also questioning the transfer of 

money on an individual basis. She is pointing out the difference between projects that depend on 

help from outside and projects which leave the local area in the developing country strengthened 

to take care of itself. 169 Is the partner strengthened to lead and develop their own future when the 

project is finished? 

                                                 
166 Lamberty 2012, p.190 
167 Lamberty 2012, p.190 
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169 Lamberty 2012, page.190 
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In the study that I have done I can see that the money that is transferred to the twinning 

congregation often is thought of as a help to self-help, is planned to be long term sustainable, and 

to address the absence of facilities such as kindergarten.170 

 

Visits to each other in the twinning congregations are important to make the relationship engaging. 

It is important for the members to understand each other’s daily life. What has concerned me 

during the study is that many of the Swedish church members that have visited the twinning 

congregations in Tanzania, they have to change the mind of people in Sweden who believe the 

African people are beasts and are hunting lion on the savannah when they return back home. The 

knowledge of Swedish people about Tanzanian lifestyle is very low, and for the congregation 

members that have visited the twinning congregations they’ve been shown that the image from 

other people is the wild beast at the savannah. The Swedish congregations also have an important 

role to think about how they present their twinning congregation, the images has to be aware of 

the dignity of the partners.171 To be clear about this, the prejudiced pictures are not presented by 

the Swedish congregations, but the bigoted pictures the members have been telling me is prejudices 

from other people in Sweden they’ve met since they’ve told they have been to the parishes in 

Tanzania. 

Conclusion 

To have twinning congregations is a Christian way of living mission. Through a global relation 

between congregations Christians can learn from each other how to live together with each other 

and others. It is an ability for the people to develop the spirituality of the congregation when they 

learn new songs and experience the prayers of the twinning congregation. The twinning 

congregation supports an understanding of the worldwide church. Twinning congregations gives 

an understanding of different cultures and traditions that are giving a deepened knowledge and 

experience in the congregation and the local society. The informants have said that it’s easier to 

pray for each other and understand the worldwide church and global society when they meet each 

other and make friendship. It is more explicit to pray for people that you know than to pray for 

the whole world.  

 

The twinning congregations between ELCT and the CoS have an important role to the Swedish 

parishes. The partnership is not fully appreciated within the Swedish congregation, but to 

                                                 
170 Interviews with Gunnar and Kristina 2016.04.22 
171 Lamberty 2012, p.191 
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individuals it seems to be very important. Within a quite secular society where spirituality and belief 

in a God is questioned, friends with a Christian belief are a reminder of God’s presence. The 

Swedish people in the congregation appreciate to be reminded of the recognition to God about 

every little manner in their life, which is what they have experienced from their friends in Tanzania. 

Twinning congregations can give perspectives of the local situation and give opportunity to talk 

about the same kind and different kind of challenges even though geographical distances. Topics 

like marginalized people in the society, migrants and refugees are some topics that been up in the 

interviews. People that are committed within the twinning relations are often interested in different 

kind of international questions and is also interested to work with the CoS international work in 

different kind of activities and fundraisings.  

 

Travels to visit and receive the twinning congregation is giving a good relation with the partner, 

but it’s also deepening the relation between the people in the Swedish parish. It connects people 

in different generations. And there is a certain thing about being taken seriously from the friends 

in Tanzania, the informants have told me that it is very special to being born and supported in 

prayers. Prayer points is taken seriously and the twinning congregation is asking if they have 

experienced any answers to the prayers. The twinning congregations are strengthening each other 

and relays on each other. 
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