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På besök i Sverige
Under några fullspäckade sommarmånader i Sverige är Thomas
Kisanga från Danderyds vänförsamling i Tanzania på besök.
Thomas har redan hunnit med att äta middag hos biskop
Caroline Krook och delta i prästvigningen. Framför honom finns
ännu fler upplevelser.
Närmast är Thomas är på väg till Skansen med vännen Linus Dunkers,
en av eldsjälarna till Tanzaniaprojektet som engagerat stora delar av
Danderyd och Maria Ersblad. Linus och Maria är ansvariga för Thomas
vistelse här med ett pusslande av aktiviteter, sevärdheter och vila.
Deras tanke har länge varit att få Thomas till Sverige på en studie- och
kontaktresa. Tillslut hade tillräckligt mycket pengar samlats in och
Thomas kunde flyga hit. Han landade i mitten av maj och kommer att
vara här fram till och med 8 augusti.
Brorson till Kennedy Kisanga
I Tanzaniaprojektet har bland annat ingått att lära ut datakunskap och
idag arbetar Thomas som ansvarig för bland annat
datorundervisningen och ett internetcafé på Agape Learning Center.
Allt mer har det blivit Thomas som sköter kontakten med Sverige.
Thomas är brorson till Kennedy Kisanga som är präst i Danderyds
vänförsamling i Fukeni inte långt från Moshi i norra Tanzania.
Under de veckor han har varit här har han hunnit bli bjuden på middag Thomas Kisanga
hos biskop Caroline Krook som han träffade när hon var i Moshi för att
inviga ett mejeri.
- Biskop Caroline blev glad att se mig och jag fick en kram, säger Thomas.
Han berättar att han hade med sig ett halsband med ett kors i present till henne. Förutom Thomas var
bland annat de tolv prästkandidaterna med vid middagen.
Illustrera den världsvida kyrkan
Det har inte blivit någon skillnad på antal gudstjänstbesök här i Sverige i jämförelse med när han är
hemma. I Sverige har han än så länge mest deltagit i specialgudstjänster. Men nu på söndag ska han
närvara på en vanlig gudstjänst i Enebyberg, Danderyds församling.
Till det mest spektakulära av hans kyrkobesök är prästvigningen i Storkyrkan i söndags. Thomas hade blivit
ombedd att läsa några verser ur Bibeln på Swahili.
- Biskop Caroline ville att jag på det viset skulle illustrera den världsvida kyrkan för prästkandidaterna. Jag
var lite nervös innan jag skulle läsa, berättar Thomas.
Efteråt hade det kommit fram en person till honom som kunnat säga hej på swahili.
En skillnad Thomas har märkt är att i Sverige är man mer självständigt och kommer till kyrkan i vanliga
kläder och bär inte med sig sin egen Bibel.
- Hemma klär man upp sig för att gå i kyrkan. Men jag tror det skulle vara bra om ni bar med er en egen
Bibel också. För att minnas och kunna stryka under viktiga saker, säger han.
Text och foto: Caroline Hedin
Källa: http://tanzaniaprojektet.se/swe/index.htm
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