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Miriam och Tilda reser ut på deras livs 
äventyr till Costa Rica och Tanzania 
Just nu håller Miriam Drewes, 19 år från Sunnemo, och Tilda Lidell, 19 år från 
Frändefors, på med de sista förberedelserna inför avresa. I slutet av den här veckan 
reser de ut på deras livs äventyr.  

Genom Act Svenska kyrkans utbytesprogram Ung i den världsvida kyrkan ska de 
spendera tre månader i Costa Rica respektive Tanzania där de kommer leva 
tillsammans med värdfamiljer. 
 
– Just nu tänker jag inte på nåt annat än på resan. Det känns bra och jag är så väl förberedd jag 
kan vara, men det är samtidigt väldigt pirrigt, säger Miriam som den 15 september reser till 
Costa Rica. 

– Det har varit svårt att förstå att resan ska bli verklighet, men nu när det närmar sig blir 
det mer verkligt. Jag ser verkligen fram emot äventyret, det är nästan för bra för att vara sant, 
säger Tilda som den 12 september reser till Tanzania. 

Ung i den världsvida kyrkan är Act Svenska kyrkans utbytesprogram för unga vuxna 
18–30 år. Tanken är att deltagarna får ta del av vardagslivet och engagera sig i kyrka och 
samhälle under tre månader. Utbytet sker med Costa Rica, Filippinerna och Tanzania.  
 
Förberedelsekurser i Sverige 
Innan resan har deltagarna fått gå förberedelsekurser, där e3 tillsammans med övriga deltagare 
från hela Sverige bland annat fått lära sig om ländernas historia, kultur och språk samt fått 
veta vad man bör tänka på för att resa säkert. 

– Det är ju fantastiskt att få uppleva kulturen på ett sätt som annars inte hade varit 
möjligt. Genom familjerna och församlingarna kommer vi komma närmare och uppleva saker 
som få andra har möjlighet till, säger Tilda. 

När Miriam och Tilda kommer hem i december kommer de att dela med sig av sina 
erfarenheter genom besök runt om i Karlstads stift.  
 
Vill du veta mer? Ring Miriam Drewes på telefon 073-988 09 87, Tilda Lidell på telefon  
072-310 98 64, eller Lena Olsson, stiftskonsulent för internationella frågor på Svenska kyrkan 
Karlstads stift på 054-17 24 90. 
 
Läs mer om Ung i den världsvida kyrkan på: www.svenskakyrkan.se/act/utbytet  
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