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de vanligt att tala om kallelsen, som något som kommer från Gud. 
Numera hör man alltför sällan någon tala om sin uppgift i mission, 
kyrka eller samhälle på det sättet. Ändå bör det vara en förutsätt
ning för att någon skall kunna eller våga resa ut som missionär, att 
man ser på sin uppgift som ett kall från Gud. 

Förberedelse i England 
Som nygifta reste vi i juli 1953 till England för några månaders stu
dier, dels i engelska språket, dels i missionshistoria och annat som 
var viktigt för en missionär att känna till. Efter att ha firat jul i 
Sverige och nyår i Finland beredde vi oss sedan under januari månad 
för utresan till Zimbabwe. Före utresan skulle vi avskiljas till mis
sionärstjänsten, enligt den ordning som då gällde för missionärsvig
ningar. Missionärsvigningen i Horreds kyrka den 7 febr 1954 för
rättades av biskop Bo Giertz. Den blev en stor och minnesvärd hög
tid för oss och säkert också för alla som var med. Att vi på det sättet 
blev anförtrodda uppgiften att arbeta som missionärer, blev en and
lig tillgång vid tillfällen då uppgiften kändes svår och osäker. Nu var 
det inte vi själva som valt att ge oss in i uppgiften, utan den hade 
blivit anförtrodd åt oss. Det kändes tryggt många gånger. 

Bild }Tån missionärsvigningen i Horreds kyrka den 7 febr 1954. Biskop Bo Giertz 
forrättade den. Foto: E.j. 
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Avresan från Sverige 
Några dagar efter missionärsvigningen tog vi avsked av våra anhö
riga i Sverige. Vi reste med båt från Göteborg till London och där
ifrån vidare med tåg till Southampton i södra England. Där gick vi 
ombord på Carnarvon Castle, en av de Union Castle-båtar som 
regelbundet trafikerade rutten England-Sydafrika. De kallades ock
så post-båtar, eftersom det mesta av reguljär brev- och paketpost 
mellan Europa och Södra Afrika transporterades med dessa båtar. 
Det blev en oförglömlig resa med både storm och solsken. Redan 
på Biscayabukten fick vi känna på vad sjögång är. Tyyne, som då 
väntade vårt första barn, lär ha varit nästan ensam i matsalen den 

morgon då vi befann oss mitt i stormen! Själv stöp jag i säng mitt 
under morgonrakningen, när en häftig rullning fick mig ur balans. 
Någon frukost hade jag därefter inte mer någon tanke på den mor
gonen. 

Men båten fortsatte framåt och vi var efter någon dag ute på lug
nare vatten. Vi lade till för några timmar i Funchal på Madeira 
innan färden gick vidare mot Kapstaden, längst ner i Sydafrika. På 
båten hade vi ressällskap med två andra missionärer, syster Svea 
Eriksson från Uppsala och syster Sonja Kvarn från Norge. Sonja 
Kvarn var på väg till den norska missionens arbetsfält i Natal i 
Sydafrika, medan Svea Eriksson liksom vi skulle till Zimbabwe. 
Det tog oss två veckor att ta oss från Southampton till Kapstaden, 
dit vi anlände utan vidare äventyr. Vi hade ratt vara med om en här

lig sjöresa med mycket sol mitt i februari - något helt nytt för oss 
svenskar, som inte tidigare besökt varmare trakter. Vi njöt fullt ut 
av den resan. 

Landstigning i Kapstaden 
I Kapstaden, där det fortfarande var sommar och ganska varmt, 
fick vi vänta ett par dagar innan tåget som skulle ta oss till 
Bulawayo i Zimbabwe skulle avgå. Vi bodde på ett gästhem med 
namnet "Andrew Murray Missionary Home" ganska högt upp vid 
foten av Taffelberget med en underbar utsikt över de centrala delar
na av staden. Där kom vi att bo också när vi ett par år senare fira
de semester i Kapstaden. Hemmet hade ratt sitt namn efter missio

nären Andrew Murray, vilken under 1800-talet arbetat som mis-
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Bild ombord på båten, Carnarvon Castle, på väg till Afrika. 
Foto: Ingvar Hermansson 

sionär i Södra Afrika. Vi stannade i Kapstaden i två dygn. Det var 
lördag eftermiddag vid 4-tiden, när vi lämnade Kapstadens cen
tralstation. På den tiden var loken fortfarande koleldade och tåget 
stannade med jämna mellanrum för att fYlla på vatten och ibland 
kol. Tåget gick därför ganska långsamt, med nutida mått mätt. 

Avståndet Kapstaden-Bulawayo är 225 mil och det tog oss mer än 
två dygn att nå fram till Bulawayo. 

I Bulawayo möttes vi aven av SKMs missionärer, diakon Erik 
Johansson, som kommit in till stan för att hämta oss. Han skulle 
redan samma dag ta oss till Mnene missionsstation, 20 svenska mil 
från Bulawayo. Först åt vi en bit mat på Selborne Hotell. Detta var 
ett ställe där missionärer var välkända, eftersom man regelbundet 
brukade resa in till staden för att handla och då tog in på ett av sta
dens hotell. Eftersom det var kväll, när vi reste från Bulawayo, såg 
vi inte mycket av landskapet under resan ut till Mnene. Våra före
ställningar om Mnene, och Afrika över huvud taget, var naturligt
vis ganska dunkla. Vi var därför fYllda av nyfikenhet och förvänt
ningar. Det var nog ganska naiva frågor vi ställde till vår vänlige 
"chaufför" under den resan. 
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Framme i Mnene 

Vid framkomsten hälsades vi välkomna av prosten Sigfrid Strand
vik och hans maka Signe. Vi skulle bo hos dem under de närmaste 
dagarna. Det var då ganska sent och dags att gå till sängs. 

Nästa morgon redan före frukost gav jag mig ut på en liten van
dring på vägen genom missionsstationen. Den passerade strax 
utanför Fredriksborg, där Strandviks bodde. Huset hade fått sitt 
namn efter missionären och byggmästaren Sven Fredriksson. Jag 
hade inte gått många meter, förrän jag fick se en orm, troligtvis en 
kobra, resa sitt huvud i gräset ett par meter från vägen jag gick på. 
Inte underligt då att jag var noga med att gå mitt på vägen resten 
av min promenad ner mot skolan! Och, tro mig, efter omkr 50 

meter fick jag se ännu en orm under ett träd! Nu ropade jag på 
några skolpojkar, som snabbt kom till platsen och med med ett par 
välriktade stenar tog livet av ormen - ett faktum som jag ofta 
använt som bevis, när jag berättat mina ormhistorier från min för

sta vandring på afrikanska vägar! 
Det var inte bara när det gällde att lära känna naturen som våra 

första steg i Afrika var trevande och osäkra. Det mesta var nytt och 
okänt för oss också ifråga om människorna och deras sätt att leva 

Fredriksborg missionärsbostad, där vi bodde hos fom Strandvik forsta veckan. 
Foto: flrfottaren 
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och tänka. Det tog sin tid att vänja sig vid allt det nya och vi var 
nog ganska oförberedda på vad vi skulle möta. 

Afrikanerna på landsbygden levde då under mycket enkla för
hållanden. Det hörde till ovanligheterna att se någon som hade ett 
hus byggt av tegel eller med plåttak. De flesta bostäderna var ler
hyddor, med grästak. Transporterna skedde ofta med hjälp aven 
"släpa", ett slags släde tillverkad aven trädstam med två grenar på 
vilken man kunde lasta sina säckar. Även patienter, som skulle till 
sjukhuset transporterades på det sättet! Dragdjuren var antingen 
åsnor eller oxar. Vagnar gjorda med hjälp aven gammal bilaxel och 
bilhjul började komma till användning efter hand, men var då 
ännu inte vanliga på landsbygden. 

I bästa fåll hade folk en kärra med hjul, eller också transporterade man sina säckar 
på släpa. Foto: flrfottaren 

Språket som talades i den delen av landet och som vi skulle lära 
oss, hette Chikaranga. Det fanns flera närbesläktade stamspråk eller 
dialekter och efter några år genomfördes en revision av skriftsprå
ket. Det då unifierade språket fick heta Shona, efter ett av de stam
språk som ingick i reformen. Shona är nu den största språkgruppen 
i landet, men där talas också flera andra språk. Många talar nu eng
elska, eftersom alla lär sig engelska i skolan. Ndebele är ett annat 
inhemskt språk, som talas av många, framför allt i västra delen av 

landet. 
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Många svenska missionärer 

Svenska Kyrkans Mission hade då många missionärer i Zimbabwe. 
Vid den årligen återkommande missionärskonferensen kunde man 
år 1954 räkna till 66 vuxna. Samma år anges hela antalet SKM
missionärer i olika delar av världen till 234. Nu, 1997, har SKM 
bara ca en tredjedel så många missionärer i tjänst som då. Av de 66 
missionärerna i Zimbabwe var 22 verksamma i Mnene - vid sjuk
hus, skola, församling, administration och lantbruk. Mnene funge
rade i många avseenden som en liten enhetlig svensk koloni där 
t o m svenskan ofta tycktes dominera över både engelska och 
inhemska språk. 

Som "nya" missionärer 

Det tog naturligtvis tid, innan en nyanländ missionär hunnit sätta 
sig in i de olika förhållanden han eller hon behövde känna till, för 
att kunna göra en god insats i arbetet. Första året skulle en ny mis
sionär så långt möjligt använda till språkstudier och orientering i 
rådande kyrkliga och kulturella förhållanden. Sådan var regeln bå
de för svenska kyrkans och andra samfunds missionärer. Verklig
heten blev ibland annorlunda, när det saknades folk och nyanlän
da arbetare måste rycka in för att lösa en kritisk situation i arbetet. 

Nykomna missionärer fick veta, att man inte hade någon egent
lig yttranderätt under det första året "på fältet", när det gällde frå

gor om hur arbetet skulle bedrivas. Vid missionärernas årskonfe
rens, där viktiga frågor för arbetet behandlades, hade "nya" missio
närer ingen rösträtt och om de ändå yttrade sig och framförde egna 
åsikter, blev de snart avfärdade med ett "vänta tills du varit här ett 
tag och förstår saken bättre". Det är klart att vi "nya' inte kände oss 
särskilt uppmuntrade av att bli påminda om hur oerfarna vi var. 
Sedan är det en annan sak att detta nog ofta är nykomlingens lott. 
Själva har vi nog också gett missionärer, som kommit efter oss, 
samma känsla av att bli betraktade som oerfarna. 

Kolonialtidens tänkesätt präglade på många sätt förhållandena 
mellan svarta och vita på "missionsfältet". Det hette fortfarande 
"missionsfält", trots att det sedan 1941 fanns en inhemsk kyrka, 
med kyrkostyrelse och kyrkomöte i de former som dessa då hade 

och med de uppgifter som SKM hade godkänt. Men det var i stort 
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flyttade beslöt kyrkan ta upp verksamhet och att en präst skulle pla
ceras i området. 

När Tyyne och jag blev tillfrågade om vi ville åta oss uppgiften 
kände vi det som en Guds kallelse, vilken vi inte kunde säga nej till. 
Det var också en utmaning. Ännu hade ingen missionär varit sta
tionerad i området. Så på ett sätt kom arbetet där att betraktas som 
pionjärarbete. 

I februari 1965 var vi klara att resa. Också denna gång skulle vi 
resa med båt från Sourhampton i England till Kapstaden. Men till 
Southampton skulle vi nu resa med bil, sedan vi köpt en ny Saab 
95 att ta med oss till Zimbabwe. Nu hade vi fem barn och alla skul

le tillsammans med nödvändigt bagage klämmas in i bilen! Det 
blev en spännande resa genom ett snöigt Danmark och Nord
Tyskland via Hoek van Holland, där vi tog färjan över till Eng
land. Restiden jämfört med vår första sjöresa hade förkortats något 
och det tog oss nu tio dagar istället för fjorton från Southampton 
till Kapstaden. Från Kapstaden reste vi nu med bil upp till Zim
babwe. 

Aren i Mazetese 1965-1975 
Åren på Mazetese blev en intensiv tid för oss på många sätt. Arbetet 
bestod framför allt i att ha ansvaret för evangelisations- och för
samlingsarbetet i Mazetese pastorat med de 11 mindre församling

ar, som hörde dit. Dessutom skulle vi bygga upp själva missions
stationen och ta hand om andra uppgifter som tillkom efterhand. 
Som medhjälpare hade vi fem evangelister, var och en delvis ansva
rig för två små församlingar. Tillsammans med en svensk sjukskö
terska, som när sjukstugan blivit färdig placerades i Mazetese under 
några år, var vi de enda europeer, som var bosatta inom hela det här 
området. 

Det fanns nio folkskolor i området, alla med kyrkan som hu
vudman. Det betydde att församlingen hade rätt att använda sko
lans lokaler för gudstjänster, när ingen undervisning pågick. 
Lärarna var anställda av kyrkan och var medlemmar i kyrkan. De 
förväntades också leva upp till kristna värderingar. 

Det var viktigt att prästen regelbundet besökte alla församling
arna. För att hinna med detta måste ofta ytterligare en dag i veck-
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Gudstjänst under ett mahognyträd på Mazetese innan kyrka ännu hunnit byggas. 

Foto: författaren 

an, utöver söndagen, tas i bruk för församlings besök och gudstjäns
ter. 

Från början firades gudstjänsterna som regel i någon skola eller 
under något träd. Naturligtvis var det senare många gånger förenat 
med svårigheter, särskilt när det regnade eller blåste eller var kallt. 
Eftersom klassrummen i skolorna ofta saknade fönster, var det inte 
mycket bättre att hålla till där, när det var dåligt väder. Det var vik
tigt att vi så snart som möjligt kunde bygga kyrkor eller kapell i 
våra församlingar. Samma syn delades f ö också både av kyrkan och 
av SKM .. Biskop Giertz var vid denna tid starkt engagerad i mis
sionens arbete, bl a som ledamot av missionsstyrelsen. Från honom 
kom förslaget att erbjuda kyrkan medel till att bygga så många små 
kyrkor eller kapell som möjligt, där man i de lutherska kyrkorna i 
Afrika hade behov av sådana. En särskild insamling inbringade 
medel till detta. Det blev en period av flitigt kyrkobyggande inom 
ELCZ (Evangelisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe), inte bara i 
Mazetese pastorat, utan i hela kyrkan. 

29 



Kyrkan i Mazetese, invigd den 1.10 1967 av biskop Stmndvik. 
Foto: fiirfottaren 

Kyrkbygge i Mazetese 

Efter grundliga förberedelser, bl a genom att skriva kontrakt med 
en tegelslagare, som slog och brände teglet till kyrkbygget i närhe
ten av byggplatsen, kom bygget igång i slutet av 1966. Jag har fort
farande kvar den första skissen till kyrka. Den blev till medan jag 
passivt lyssnade till något föredrag i samband med ett prästmöte i 
Masase samma år. Platsen för bygget hade blivit bestämd redan vid 
Biskop Giertz besök till Mazetese någon månad efter att vi flyttat 
dit. Det var många som hjälpte till på olika sätt under byggets gång. 

Den 1 okt 1977 stod kyrkan färdig och invigdes av biskop 
Strandvik. Fredrik Sidvall från Uppsala hade kommit för att vara 
med om invigningen, som blev en stor högtid i församlingen. 

Svår torka och missväxt 

Flera gången under de här åren uteblev nederbörden till stor skada 
för jordbruket och folkets försörjning. Genom kyrkans förmedling 
distribuerades då hjälp i form av mat till de mest behövande. Olika 
hjälporganisationer: Lutherhjälpen, Rädda Barnen, den tyska "Brot 
flir Die Welt", m fl ställde medel till kyrkans förfogande för detta. 
Proteinpulver, torrmjölk och majsmjöl delades ut till skolorna, där 
man kokade soppa till barnen; majsmjöl distribuerades till familjer 
och enskilda som saknade mat. När det gällde familjer delades 
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Nödhjälpsarbete i Zimbabwe under nödåren på 1960-talet, då svår torka rådde. 
Sr/dalj harfdrekomll1it också senare, särskilt på 1980- och 90-talen. 

Foto: flrfottaren 

maten ut i form av mjöl som ersättning för visst utfört arbete på 
vägar eller dammbyggen. Under åren 1965-66 samt 1968-69 
pågick sådan verksamhet flera månader i sträck. Vi kunde ibland 

vakna vid tretiden på natten av att vi hörde röster i trädgården. Det 
var folk som kommit för att ra arbeta för en hink mjöl några dagar. 

För att inte gå miste om möjligheten att ra hjälp, hade man tagit 

sig till prästgården, medan det ännu var natt. Sådana grupper av 
arbetare, män och kvinnor och även ungdomar organiserades sam

tidigt på flera platser inom området. 

Missions- och flrsamlingsarbetet det viktigaste 
Trots allt det andra praktiska vi hade att ta hand om var emellertid 

församlingsarbetet det viktigaste. I alla församlingarna fanns dop
och konfirmandklasser som varje vecka undervisades aven evange

list. Dessutom samlade jag själv klasserna för att undervisa dem 
några dagar åt gången, antingen på missionsstationen eller vid 

någon av skolorna. T yyne tog också del i arbetet i församlingen på 
olika sätt. Särskilt var det arbetet bland kvinnor, barn och ungdom 
samt sång, som hon tog hand om. Församlingarnas kvinnogrupper, 

vashandiri, samlades varje vecka till bibelstudium och bön och för 

besök hos sjuka eller på annat sätt behövande. Till detta användes 

onsdagarna, eftersom de inte arbetade på sina åkrar den dagen. 
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Kamp mot onda andemakter 
Att onda andernakter existerar vill inte alla hålla med om i vår tid. 
Bibeln vittnar dock om att det pågår en kamp i tillvaron mellan 
onda andernakter och Gud och hans rike. I missionsarbetet kunde 
vi ofta märka att detta är sant. Ondskan är en verklighet inte bara 
som en yttre makt utan ännu mer som en andlig. Där evangelium 
förkunnas, där möter det motstånd från dem som inte vill ta emot 
det. Mot sådana onda makter är evangeliet en mäktig kraft, som 
förmår bryta ner det ondas makt. 

Vi tror att det är Guds ords ktaft som är orsaken till att mång
giftet nu håller på att försvinna i Mazeteseområdet, enligt vad man 
berättade för oss vid vårt senaste besök. För oss var detta glädjande 
att höra, för under våra år i Mazetese fanns där många polygamis
ter. Nästan alla våra grannar runt missionsstationen levde i mång
gifte, några med sex - åtta hustrur. Av våra nära kontakter med 
denna livsform vet vi att den är något ont och att det inte finns 
något verkligt försvar för den. "Medicinmän", trolldom, vidskepel
se och mycket annat ont hör hemma inom de former av heden
dom, där man praktiserar månggifte. 

Hängbro (nr 2) över Nuanetsifloden bekostad av SKM uppsatt 1967. 
Foto: flrfottaren 
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Bron (nr 2) krossas av vattenmassorna (fobr 1975). Foto: flrfottaren 

Ofta avskurna från yttervärlden 

Missionsstationens läge på "andra" sidan floden Nuanetsi (Wanezi) 
gjorde att vi lätt kunde bli avskurna från yttervärlden, när det fanns 
mycket vatten i floden. Därför var det värdefullt att vi genom 
SKMs generösa bidrag kunde bygga en hängbro över floden. På 
den kunde man ta sig över floden till fots. Dessvärre var den första 

bron inte hög nog och när floden steg några meter sveptes den bort 
redan följande år. Bro nummer två gjordes betydligt högre och 
säkrare och alla var övertygade om att den skulle klara högsta tänk
bara vattenstånd. Den höll också i några år, men en morgon efter 
långvarigt regnande rycktes också den med av vattenmassorna. Det 
hade kommit mycket regn under natten och på morgonen gick vi 
ner för att se hur läget var. Vattnet nådde då ända upp till bron. 
Plötsligt, medan vi stod där, slets bron sönder inför våra ögon aven 
kraftfull våg. Då var inte tårarna långt borta på någon av oss. Vi 
skulle därefter ha varit helt isolerade från omvärlden i veckor eller 
månader, om jag inte haft materiel hemma som gjorde det möjligt 
att i hast tillverka en enkel flatbottnad eka. Med hjälp av den hölls 

förbindelsen öppen både för oss och folket i trakten. Vi var alla 
beroende av att kunna ta oss över floden för att komma till sjuk-
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huset på Musume eller för att ta oss till staden för att göra inköp 
eller av andra orsaker. 

I floden fanns både krokodiler och flodhästar. De förra hade 
man all anledning att se upp med om man kom nära vattnet av 
någon anledning, och isynnerhet om man måste vada över floden. 
Flodhästarna kom ibland upp på land och kunde under natten ta 
sig ända fram till prästgårdsgrinden, vilket deras spillningar ibland 
vittnade om. 

VI lämnar Mazetese 

I april 1975 lämnade vi Mazetese och Zimbabwe. Vi hade bestämt 
oss för att stanna i Sverige åtminstone för en tid. Genom att gue
rillakriget i Zimbabwe tilltog från mitten av 1970-talet, hade det 
inte heller varit möjligt för oss att återvända dit. Istället tvingades 
de flesta övriga missionärer att lämna landet av säkerhetsskäl redan 
följande år. Men efter inbördeskrigets slut kunde vi besöka 
Zimbabwe från Botswana där vi då arbetade. Bl a besökte vi då 
också Mazetese församling och blev varmt mottagna där. 

Biskop Ambros MOJo, biskop i ELCZ 
sedan 1996. Foto: Tyyne Hermansson 
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På besök i Zimbabwe 22 år 

senare 
När vi i början av innevaran

de år, 1997, på uppdrag av 
Evangelisk Litteraturmission 
gjorde en resa till några 
lutherska kyrkor i södra 
Afrika, besökte vi på nytt 
Mazetese. Vi fick glädjen att 
se att där alltjämt fanns ett 
levande församlingsliv. Pas
toratet har t o m vuxit söder
ut, så att man där upprättat 
ett nytt pastorat. 

Vi hade skickat bud till för

samlingen att vi skulle kom
ma en bestämd dag. När vi 
anlände fram på eftermidda-



Vi välkomnas i Mazetese kyrka, april 1991. Foto: TJyne Hermansson 

gen fann vi att många hade väntat på oss vid kyrkan från tidig mor
gon. Där fanns män och kvinnor i olika åldrar, liksom också unga 
pojkar och flickor, som väntade på oss. Några hade rest flera sven
ska mil. Vi samlades till bön och välkomsthälsningar inne i kyrkan. 

Denna hade under kriget vandaliserats svårt, men har byggts upp 
igen av församlingen, så att den nu är i sitt ursprungliga skick. Där 
fick vi möta f d konfirmander, vuxna som jag en gång döpt som 
barn, makar som jag vigt, och andra. Vi fick träffa några evange
lister och grannpastoratets präst, pastor Ngara och hans familj. Hos 
dem sov vi f ö i två nätter, medan vi på dagen besökte folket i trak
ten. Någon egen präst har inte Mazetese församling f n, på grund 
av den prästbrist som råder. Man frågade efter våra barn, som de 
lärt känna under vår tid i Mazetese, där de hade levt med i för
samlingens liv. När vi skulle resa därifrån fick vi gåvor, vattenmelo
ner, jordnötter och annat som tecken på sin glädje över vårt besök. 
En ung man ville ge oss en hel säck med jordnötter, som vi tving
ades tacka nej till, eftersom vi inte kunde ta den med oss! Vi blev 
verkligen mottagna på ett översvallande sätt av vår gamla försam
ling. 
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Många hade mött lIpp vid kyrkan. Foto: flrfottaren 

Mycket annorlunda än flrr 
Mycket har förändrats sedan den dag vi första gången anlände till 
Mnene för mer än 43 år sedan. Länderna i Afrika har blivit själv
ständiga, från att förut ha varit kolonier, däribland Zimbabwe. 
Sjukvård och skolor har utvecklats och mångfaldigats. Kyrkorna 
har vuxit till i antalet döpta medlemmar, antalet inhemska präster 
har ökat, och många har fått en god utbildning. Det finns många 
anledningar att glädja sig över det verk som den kristna missionen 
utfört under många års arbete för evangeliets utbredande i världen . 
. Det finns samtidigt mycket som inger sorg och bekymmer. Den 

snabba spridningen av sjukdomen AIDS i Afrika inger stor oro för 
kyrkornas framtid. I vissa områden hotas folket av utplåning, om 
sjukdomen fortsätter att spridas. 

Sekularisering och materialism är företeelser som är framträdan
de i Afrika likaväl som i Europa. Kyrkornas ökade politisering hör 
ihop med dessa företeelser och motverkar det som görs för att spri
da evangeliet. 

Den liberala teologin har fått starkt fäste vid skolor och univer
sitet, i Afrika liksom i Europa. Betoningen av "det sociala evange
liet" hotar att förvränga evangeliets innebörd, så att det blir ett 
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inomvärldsligt evangeli
um som förkunnas. 

Men där evangeliet 
blir rätt förkunnat och 
människor får grundlig 
undervisning i Guds 
Ords sanning, där bär 
arbetet frukt i form av 
nya skaror som dras till 
kyrkans gudstjänster. 

Vi såg flera exempel på 
sådan verksamhet under 
vår resa till Södra Afrika, 
som nämnts tidigare i ar
tikeln. Men vi såg också 
hur svår kyrkornas situa
tion många gånger är, på 
grund av att man inte för
mår ta större ansvar för 
sin kyrkas ekonomi. Den 

Syster Birgitta Grimheden och hennes med
hjälpare i arbetet bland Aidssjuka i Manama
området. Foto: Tyyne Hermansson 

Pastor Gwate, Manama Bibelskolas rektor, med fru i bibelskolans bibliotek som flr
setts med god litteratur av Evangelisk Litteraturmission i Sverige. 

Foto: Tyyne Hermansson 
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Kören sjunger vid gudstjänst i Mzilikazi kyrka i Bulawayo (20/4 1997). 
Foto: Tyyne Hermansson 

lutherska kyrkan i Zimbabwe lider svårt av dessa problem. En 
kyrka kan paralyseras i sitt arbete genom bristen på medel för för
samlingarnas behov av pengar till prästlöner och annat sådant. 
Många afrikaner erkänner själva att det verkliga problemet inte är 

att folk är fattiga utan att så många av dem som kunde ge mer inte 
förstår sitt ansvar för sin kyrka. 

Avslutningsvis kan det således konstateras att de lutherska kyr
korna i Afrika, är i behov av stöd från oss, som har det bättre ställt. 
I många fall behöver man också fortfarande missionärer, särskilt till 
uppgifter, för vilka man saknar utbildade präster eller andra med
arbetare. 

Dessutom är det angeläget, att den personliga kontakten mellan 
mission och kyrka upprätthålles genom utsända missionärer, sam
tidigt som ekonomisk eller materiell hjälp i övrigt ges. 
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