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Rebecka från Arvika ger sig ut på sitt livs 
äventyr – spenderar hösten i Tanzania 
På fredag reser Rebecka Johansson, 20 år, från Arvika till Bukoba. Genom Svenska 
kyrkans utbytesprogram Ung i den världsvida kyrkan ska hon spendera tre månader i 
Tanzania. 

– Det ska bli jättekul! Just nu är jag lyrisk, och längtar efter att få komma iväg, 
säger hon. 
 
– Jag vet inte riktigt vad som väntar mig, det går inte att förbereda sig helt på ett sånt här 
äventyr. Men det är bara att lite på att det ordnar sig, säger Rebecka. 

Ung i den världsvida kyrkan är ett utbytesprogram för unga vuxna mellan 18 och 30 år. 
Tanken är att deltagarna får ta del av vardagslivet och engagera sig i kyrka och samhälle 
under tre månader. Utbytet sker med Brasilien, Costa Rica, Filippinerna och Tanzania.  
 
Förberedelsekurser i Sverige 
Innan resan har Rebecka fått gå förberedelsekurser, där hon tillsammans med övriga deltagare 
bland annat fått lära sig lite om ländernas historia och fått veta vad man bör tänka på för att 
resa säkert. Hon har också fått en grundkurs i swahili. 

– Det är jättekrångligt att lära sig, men jag har fått en grund så att jag tror att jag klarar 
det viktigaste. Många i Tanzania kan engelska också, men på landsbygden är det mest swahili 
som gäller.  

 När Rebecka kommer tillbaka till Sverige i vinter kommer hon att dela med sig av 
erfarenheterna till intresserade, bland annat genom församlingar i stiftet.  

 
 
Vill du veta mer? Ring Rebecka Johansson på telefon 070-544 71 26. 
  
Läs mer om Ung i den världsvida kyrkan på: 
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/utbyte     
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