Rapport från pastoratets besök i våra vänförsamlingar
i Masvingo Urban parish
Tidpunkt: 19 – 29 april 2015
Deltagare från pastoratet: Monika Josefsson & Mats Thurfjell
Deltagare från Masvingo Urban parish: Benjamin Shumba, pastor i charge samt de
församlingsbor vi mötte under besöket.
Syfte med besöket
• Erfarenhetsutbyte.
• Utmanas av varandras sätt att tänka och handla med ett speciellt fokus på
volontärskap och att tala om sin tro.
• Förnyelse och undertecknande av vänförsamlingsavtal.
Program för dagarna
• Söndag 19 april – resdag.
• Måndag 20 april – vila och möte med deltagarna från Vattholma pastorat. Syftet var
att förbereda höstens gemensamma besök från ELCZ.
• Tisdag 21 april – resa från Harare till Masvingo samt en första introduktion i
zimbabwisk kultur.
• Onsdag 22 april – besök i församlingarna; Masvingo City och Mucheke samt
kvällsgudstjänst i Masvingo City.
• Torsdag 23 april – besök i församlingen i Gutu samt besök hos familjen Watungwa
• Fredag 24 april – besök i Great Zimbabwe samt Lake Mutirikwi.
• Lördag 25 april – besök i Masvingo City och möten med pastoratets kyrkoråd,
ungdomar och Washandirikvinnor.
• Söndag 26 april – pastoratsgudstjänst i Mucheke.
• Måndag 27 april – resa från Masvingo till Harare. Utvärdering av resan tillsammans
med deltagarna från Vattholma pastorat och Bertil Murray.
• Tisdag 28 april – hemresedag.
• Onsdag 29 april – hemkomstdag.
Kyrkostuktur i Zimbabwe
I Zimbabwe tillhör, beroende på hur man tänker, upp till 75 % någon form av kristen kyrka.
Sedan 80-talet har landets kyrkostruktur fått tydliga influenser från den östafrikanska
väckelsen och trosrörelsen.
ELCZ
Den evangelisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe (ELCZ) grundades 1903 genom Svenska
kyrkans mission (SKM). Kyrkan administrerades ursprungligen från Zululand, Sydafrika.
Biskop Sundgren som dog och begravdes i Zimbabwe, var ansvarig för Svenska kyrkan i
Zululand och i dåvarande Rhodesia (Zimbabwe). Kyrkan blev självständigt 1962 med valet
av den första biskopen ansvarig för kyrkan i Zimbabwe (som då hette Rhodesia). Kyrkan
har efter biskop Sundgren, letts av lokalt ansvariga biskopar.
ELCZ är uppdelad i tre stift västra, centrala och östra stiftet. Kyrkans huvudkontor ligger i
Bulawayo.

Masvingo Urban parish har tidigare bestått av fem församlingar. Genom en reglering av
pastoraten inom stiftet finns nu tre församlingar i pastoratet.
• Masvingo City
o 250 medlemmar
o Här finns pastoratets expedition med kapell för upp till 100 personer. Här
finns även en av de två pastorsbostäderna.
o Under 2014 fattades beslutet att på tomten bygga en kyrka för att rymma
den växande skaran av medlemmar. I dagsläget är grunden för kyrkans
ytterväggar gjuten.
• Mucheke
o 200 medlemmar
o Här finns också pastoratets förskola med 48 platser vilka man avser att öka
till 60.
o Här fattade kyrkorådet beslut om att bygga en kyrka. I dagsläget består den
av bottenplatta och teglade väggar. Nu väntar den dyra takläggningen.
• Gutu
o 40 medlemmar
o Församlingen har ingen kyrka utan träffas utomhus eller i hemmen.
o Längtan är stor att få tillstånd och ekonomi att bygga kyrka.
Utmaningar här och där
• Här
o Många och stora kyrkor och församlingslokaler.
o En hög andel av svenskarna tillhör Svenska kyrkan men vi ser dem inte i vår
verksamhet.
o Hur möter vi den andlighet som trots allt finns hos svensken?
o Kan gudstjänsten fylla det behovet?
• Där
o Få kyrkor och församlingslokaler.
o Många vill besöka de kyrkor och lokaler som inte finns.
o Dålig ekonomi pga. nationell struktur med de konsekvenser som det medför.
o Medlemmar lämnar församlingarna för andra kyrkor som har lokaler och
”attraktivare” musik (trosrörelsen).
o Ungdomar lämnar kyrkan för studier på annan plats i landet eller utomlands.
Det här såg och lärde vi oss av vännerna i Masvingo
• Det kärleksfulla och öppna bemötandet i alla sammanhang.
• Det vi gärna kallar kris ser de som utmaningar.
• Trots dålig ekonomi fanns både på det privata, affärsmässiga och i kyrkans
sammahang en stor uppfinningsrikedom när det gäller att finansera olika projekt.
Ekonomi och projekt både för egen del men även för att ge andra arbetstillfällen och
bättre ekonomi.
• Så här finansierar pastoratet i Masvingo sina kyrkobyggnadsprojekt:
o Kollekter och enskilda gåvor.
o Egen arbetskraft.
o Två kontor som finns i kyrkans lokaler i Masvingo City hyrs ut.
o Man hyr ut pastorsbostaden i Masvingo City.
o I Mucheke driver man en förskola.

Så här tänker vi oss det fortsatta vänförsamlingsarbetet med Masvingo
• Via mejl och övriga sociala medier delar vi regelbundet de utmaningar vi har och
som uppstår. Vi delar även våra respektive sätt att möta och lösa utmaningarna.
Denna kommunikation sker främst genom kyrkoherde och pastor in charge.
• Ungdomsutbytet tar sin grund i VSÄ. Delmål för hösten 2015 är Björklinges
julmarknad den 15 november. Tillsammans med vänförsamlingsgruppen tillverkas
och säljs varor där intäkterna går till ungdomsarbetet i Masvingo. Delmål för våren
2016 är Masvingodagen söndag 7 februari. Kommunikationsutbytet med
ungdomarna i Masvingo sker genom ungdomsledare här och där.
• Inför besöket från Masvingo här under 2017 inbjuds officiellt två personer (pastor in
charge och ytterligare en vuxen) att delta i utbytet. I ett sätt att stärka
ungdomsperspektivet inbjuder KU även en av kyrkans ungdomar att följa med. Den
kostnaden tas från pastoratets ungdomskonto.
• Vid vårt återbesök i Masvingo 2019 kommer två personer att representera
pastoratet. I ett sätt att stärka ungdomsperspektivet skickar KU med en av
ungdomarna. Den kostnaden tas från pastoratets ungdomskonto.
• I övrigt föreslår vi att de pengar som tidigare samlats in vid ljusbärarna och tidigar
gått till Zimbabwefonden fortsättningsvis skickas som bidrag till Masvingo Urban
parish kyrkobyggnadsprojekt.
• Varje höst har vår barnverksamhet en barnloppis där intäkterna föreslås gå till
Thusanang ett projekt i Zimabwe som stöds av Svenska kyrkans internationella
arbete. Syftet är att ge föräldralösa barn trygghet där frivilligt utbildade
hemsjukvårdare besöker familjer drabbade av HIV och AIDS och försöker hitta
lösningar till de barn som måste leva vidare ensamma.

Monika Josefsson & Mats Thurfjell

