Kollektändamål till
Lui, Sydsudan

lunds stifts vänrelation till lui-stiftet
1995 etablerades en vänrelation med Lui-stiftet i dåvarande södra
Sudan (Sydsudan). Ett flertal vänrelationer mellan församlingar i Sverige och Sudan har utvecklats sedan dess. Sudan har under decennier
plågats av krig med miljontals dödsoffer och en flyktingtragedi som
följd. I södra Sudan råder fred sedan ett par år tillbaka, men landet är
sårat och utarmat av tidigare konflikter.
Vänrelationen med Lunds stift har resulterat i flera konkreta projekt
i syfte att underlätta tillvaron för invånarna i Sydsudan. Samarbetet
med Lui-stiftet, i världens nyaste stat, är en angelägen och lärorik del
av Lunds stifts internationella arbete.
Församlingarnas kollekter är till ovärderlig hjälp i denna mission.
I denna folder presenteras olika kollektändamål. Ni som istället vill
betala in er gåva eller kollekt till Lui till det allmänna kollektkontot
för att det fritt skall kunna användas till det projekt där det för närvarande främst behövs markerar med 9267 Lui kollekt.
Marie Körner, stiftsadjunkt
046-15 55 42, marie.korner@svenskakyrkan.se
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mothers union
Kyrkans kvinnoorganisation i vårt vänstift Lui
liksom i en stor del av den anglikanska världen
kallas Mothers union och har en bärande uppgift
i kyrkans och församlingarnas liv. Kvinnorna
träffas varje vecka till en egen gudstjänst men
också för bibelstudier och för att göra hantverk.
Kvinnorna i M.U är lätta att känna igen i sina
uniformer och de har en viktig uppgift med att gå
på hembesök till sjuka i församlingen och till dem
som har fått barn för att be och ge sitt stöd.
Mothers Union är också angelägna att bidra till en positiv utveckling
i stiftets arbete och de har dragit igång flera olika projekt. Eftersom
många inte minst kvinnor förlorade möjligheten till skolgång under det
21 år långa inbördeskriget så tar de nu initiativ till ett alfabetiseringsprojekt för vuxna kvinnor i stiftets alla sju ärkediakonat som Lunds
stift har bestämt sig för att finansiera. För att öka möjligheten för
kvinnor att komma igång med små självförsörjningsprojekt så kommer de också att starta ett projekt med spargrupper för kvinnor som
skall träffas varje vecka och på så sätt efter hand skapa en liten lånefond. Två kvinnor, biskopshustrun Lilian Clement som även är högste
beskyddare för Mothers Union och Hellen Turkia Joseph har varit i
Ghana på utbildning för att kunna starta och leda sådana grupper.

Ni som vill stödja Mothers Unions arbete och nu de aktuella projekteten vuxenundervisning och spargrupper markerar er inbetalning på
Lunds stifts bankgiro 717-6969 med 9259 Mothers Union.
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jordbruksutveckling och yrkesskola
Vårt vänstift Lui i Sydsudan ligger i en jordbruksbygd. De flesta människorna där lever
av ett självförsörjningsjordbruk där de odlar
marken för att producera den mat som familjen
skall äta. Sädesslaget durra eller sorghum hör
till basfödan och man odlar även cassava, jams,
jordnötter, och böner, majs, grönsaker som lök,
spenat och tomater. De stora mangoträden ger
rikligt med frukt två gånger om året. I huvudsak
räknar man med att jorden är gemensam för byn och det är hövdingen som talar om för en familj i vilket område som de kan odla jorden.
Eftersom det inte har funnits någon tradition av att odla mer än vad
familjen behöver för sitt omedelbara behov så finns det inga marginaler
när regn eller torka förstör skörden eller för att använda sin jordbruksproduktion till att skaffa de kontantinkomster som familjen behöver till
skolavgifter och skolutrustning ( uniform, skrivmaterial) , läkarbesök
och allt annat som man behöver betala med pengar. Därför är det nödvändigt med en attitydförändring och att jordbruket utvecklas, ekonomin behöver även bli mer differentierad för att åstadkomma en bättre
försörjningstrygghet.
Det långa inbördeskriget gjorde också att ett par
generationer förlorade möjligheten till utbildning. Vårt vänstift har ambitionen att starta en
yrkesskola där man dels kan gå kurser i jordbruksutveckling men också lära sig hantverksyrken som behövs i samhället såsom snickare,
murare och bilmekaniker t ex. och de första enkla kurserna i denna riktning har redan ägt rum.
Vid en studieresa till Tanzania lärde sig några
deltagare att bygga en vedsparande spis som är både mer ekonomisk
och bättre för hälsan en de tre kokstenar som utgör den traditionella
eldstaden. Detta är en kunskap som man vill sprida i stiftet.
Ni som med era kollekter och gåvor vill stödja arbetet med jordbruksutveckling och yrkesskola i Lui markerar er inbetalning till
Lunds stift bankgiro 717-6969 med 9275 Jordbruksutveckling,
yrkesskola.
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förskola och skola
Allt sedan Dr Frazer kom till Lui och startade sin holistiska mission på 1920-talet så har
kyrkan i Lui varit engagerad både i undervisning
och sjukvård. Undervisning startades i enkelthet
på missionärernas veranda men ganska snart
byggdes också skolor för barn och ungdomar i
olika åldrar. Fortfarande sägs det att Morustammen hör till dem med en relativt sett stor
andel högutbildade i Sydsudan och det finns en
utbildningstradition. Samtidigt raserade inbördeskriget alla institutioner i stiftet. Genast då ledningen för stiftet återkom
på plats i Sydsudan så hade man som en viktig ambition att ta sitt ansvar
och åter bygga upp de viktiga utbildningsinstitutionerna. Lui upper
primary och Secondary school är nu reparerade och drivs av regeringen.
Den legendariska flickskolan Lunjini Girls Academy som ligger i utkanten
av byn och som namnet till trots tar emot både flickor och pojkar driver
stiftet själva med visst stöd ifrån regeringen och internationella partners.
Man återstartade skolan med undervisning under träden, byggde så
småningom enkla klassrum av lera och nu är målet en välutrustad skola
med tegelbyggnader. Hittills har man lyckats bygga tre klassrumsbyggnader med sammanlagt sex klassrum och det kommande året är målet att
avsluta med en fjärde byggnad som skall rymma två klassrum samt även
rektorsexpedition och lärarrum.
Även förskoleverksamhet har fått stor prioritet i Lui eftersom man inser
att barnen då är bättre förberedda för undervisningen i skolan. Samtidigt frigörs större syskon och skolbarn ifrån sin plikt att passa mindre
småsyskon om dessa kan gå i förskolan. I Lui har man byggt några
lerhus bredvid katedralen som på vardagar används till förskolan och
på helgen för söndagsskolan. Lunds stift har tillsammans med övriga
internationella partners varit involverad i utbildning av förskolelärare
och försett dem med en första omgång pedagogisk utrustning.

Ni som med era kollekter och gåvor vill stödja arbetet med skola och
förskola i Lui markerar er inbetalning till Lunds stift bankgiro
717-6969 med 9273 Skolor, Förskolor.
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transport
I ett samhälle som är under uppbyggnad som
Sydsudan så finns det många utmaningar. En
sådan utmaning som vi ganska lätt kunde
identifiera vid våra besök handlade om de
bristande möjligheterna till transport. För
många människor så återstår inte annat än att
vandra i dagar för att komma dit man skulle.
Det är ohållbart för stiftet att kunna fungera
under dessa omständigheter. Redan på ett tidigt stadium bidrog Lunds stift med att köpa
en gammal landrover som ambulans och transportbil för stiftet och
att samla in till cyklar för prästerna. Den tuffa terrängen sliter dock
på fordonen och efter drygt 10 år var bilen fullständigt slut och en
stiftskollekt i Lunds stift tillsammans med en gåva ifrån stiftsstyrelsen
gjorde det möjligt att inhandla en ny stiftsbil som kom på plats våren
2012.
Människorna är mycket lyckliga över bilen och den är i ständig rörelse
över stiftet så att biskop och andra företrädare skall kunna komma ut
till konfirmationer och visitationer och på dörrarna sitter en skylt att
bilen är en gåva ifrån Lunds stift i Svenska kyrkan. Även de cyklar
och motorcyklar som hittills har förmedlats har stor betydelse för att
stiftet skall kunna fungera på ett vettigt sätt och olika företrädare skall
kunna samlas till möten och konferenser eller besöka församlingarna. Fortfarande är det bara ett litet fåtal av pastorerna som har fått
tillgång till fordon. Man drömmer också om att stiftet ska få tillgång
till en liten lastbil för att kunna transportera jordbruksprodukter till
marknaden i staden och på så sätt skaffa inkomster till stiftet.

Ni som vill ge en kollekt eller gåva för att förbättra transportsituationen i vårt vänstift Lui betalar in på Lunds stifts bankgiro
717-6969 och märker med 9289 Transport.
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aktuella byggprojekt
Vårt vänstift Lui har självklart väldigt annorlunda förutsättningar än dem som gäller för
oss. Under det 21 år långa inbördeskriget var
det många som flydde till grannländerna Kenya
och Uganda. Andra flydde till staden Juba och
blev därifrån forslade i stora militärflygplan till
flyktingläger kring huvudstaden Khartoum uppe
i norr. Ytterligare andra stannade kvar i området under hela kriget och fick gömma sig ute i
naturen eller i grottor i bergen för att skydda sig ifrån bombplanen.
Det var ett hårt liv där man var tvungen att klara sig på det som naturen kunde ge och där man var medveten om att röken ifrån eldstaden
kunde avslöja var det fanns människor.
När fredsavtalet kom till stånd 2005 och människorna kunde flytta
tillbaka till sina byar var det mesta förstört. På många håll fanns det
också minor ute i markerna. Kyrkan har hela tiden haft stor betydelse
för människorna. I både krig och fred har man samlats till gudstjänst
för att sjunga och be och bevara sitt hopp. Medan prästerna i krigstid
sprang runt i bushen som alla andra så finns det nu i fredstid större
behov av att bygga strukturer och infrastruktur för kyrkan. För närvarande är stiftskontoret inhyst i en gammal missionärsbostad.
Biskopsparet bor i två lerhus på stiftets tomt i Lui vilka byggdes efter
att de tidigare lerhusen förstördes av regnet medan biskop Stephen och
Lilian var på besök i Sverige. Det är med andra ord fortfarande temporära lösningar som råder. Visionen av mer ändamålsenliga och stadiga
hus finns och under våren 2013 har de till sina internationella partners
sänt ritningar på dels ett nytt stiftskontor och dels ett tegelhus för
biskopsfamiljen. Självklart är detta väldigt stora åtagande. Biskopshuset räknar vi med att det kommer att kosta drygt 645000 kr och
Stiftskontoret 854 500 kr men med bidrag ifrån flera håll och på några
års sikt så räknar vi med att dessa nödvändiga byggnader skall kunna
komma till stånd i Lui.
Ni som vill ge er gåva eller er kollekt för att bidra till dessa byggprojekt skall på inbetalningen till Lunds stifts bankgiro 717-6969
märka sin gåva eller kollekt till med 9267 Lui byggprojekt

Nyfiken på Sydsudan?
Vi kommer och berättar mer!

Elever vid Lunjini skolan i Lui stift, foto Elsa Foisack

Kontakta Madeleine Anderberg, Sensus studieförbund 046-211 79 30,
madeleine.anderberg@sensus.se för kontakt och bokning av oss i Sydsudannätverket.
Vi vill att en summa på 1000 kronor sätts in till Sydsudannätverket på Lunds stifts
konto bg 717-6969 när någon av oss kommer och berättar.

