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”Där händer möts – där händer något”  

Samtalsmaterial till EFS filmserie  
Mission med Ulf Ekängen 
Ulf Ekängen var utsänd av EFS till Tanzania från 1987 till och med juli 2020, och är nu 
seniorvolontär. Merparten av dessa år arbetade Ulf som utbildningsdirektor på Dodoma stift, 
Evangelisk-Lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT). I denna filmserie förmedlar han kunskap och 
erfarenheter från sitt arbete och liv i Tanzania, som en del av EFS och framför allt, Guds 
mission.  

I detta samtalsmaterial ”Där händer möts – där händer något” finns frågor till varje avsnitt 
att använda för reflektion över avsnittens innehåll men också kring att leva mission lokalt. 
Frågorna är öppna och förutsätter inte ett medlemskap eller engagemang i EFS, men forma 
dem gärna efter ert sammanhang. Perfekt att använda på exempelvis församlingsmöten eller 
en studiecirkel om mission. Se tips för gruppsamtal sist i dokumentet och kolla gärna med 
ert regionala Sensus-kontor för samverkan.  
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Avsnitt 1 – Söndagsskola och kristendomsundervisning 
Ulf har varit med och byggt upp arbetet med att ge förutsättningar för en ny syn på barnen 
genom stiftets seminarier och kurser för kyrkoledare, lärare inom skolan och 
söndagsskollärare. Det var kristendomsarbetet i skolorna och söndagsskolan som Ulf först 
arbetade med i sin missionärstjänst. Han har själv undervisat i kristendom på tanzaniska 
skolor många år.  

Samtalsfrågor:  
1. Vad i Ulfs föredrag om söndagsskola och kristendomsundervisning berördes du 

särskilt av?  
2. Många får sitt första möte med Jesus och kyrkan som barn. Delar du själv den 

berättelsen, eller den bilden? Berätta! 
3. ”Barn är de bästa evangelisterna”, säger Ulf och berättar om hur församlingen växte 

genom söndagsskolan; vilka faktorer bidrog till det?  
4. Synen på barn i Sverige och i andra länder kan skilja sig, och Ulf nämner bland annat 

aga. Hur är synen på barn och arbetet med barn och unga i kyrkan?  
5. Känner du till några sätt genom vilka skolor och skolbarn i Sverige nås med 

undervisning om Bibeln och kristen tro? Berätta! 

 

Avsnitt 2 – Kvinnor i ELCT 
Med tiden kom Ulfs arbete alltmer att fokusera på barns och kvinnors rättigheter. Tanzania 
är fortfarande ett mansdominerat land och i många fall är kvinnorna underordnade männen. 
Kvinnliga förebilder behöver lyftas, inte minst i kyrkan som har ett bagage som den behöver 
jobba med gällande synen på kvinnans roll i samhälle och kyrka, menar Ulf.  

Samtalsfrågor:  
1. Vad kände du när du lyssnade på Ulfs berättelser om kvinnors situation? Vilka tankar 

dröjer sig kvar?  
2. Ulf pratade om vikten av att känna till historien kring hur (skadliga) seder 

uppkommit. Det kan bli ett sätt att börja våga ifrågasätta och bryta mönster. Finns 
det andra destruktiva mönster och handlingar du kommer att tänka på när du hör Ulf 
berätta? 

3. Ulf berättade om att dramapedagogik användes för att lyfta det tabubelagda kring 
kvinnlig könsstympning. Vad lärde du dig utifrån det?  

4. Hur är synen på kvinnor i Sverige? För några år sedan uppmärksammades hur 
vanliga sexuella övergrepp är mot kvinnor på alla nivåer i samhället genom #metoo, 
känner du igen den bilden? Vad finns det för kulturer och jargonger som kyrkan 
behöver ha nolltolerans mot för att skapa trygga platser för alla?  
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Avsnitt 3 – Barnkonventionen 
Inom EFS och Salt har barnens egen missionssatsning Bial, Barn i alla länder, funnits med 
sedan 1980-talet och Ulf har varit en trogen Bial-missionär. Hans blick för de minsta och 
vilja att förändra barns utsatta situation har varit en stark drivkraft. Watoto wana haki – 
barn har rättigheter! 

Samtalsfrågor: 

1. Vad i Ulfs berättelser om barnen berördes du särskilt av?  
2. Ulf har samarbetat med dockan Haki, som betyder rättighet och han har på senare år 

även haft med sig dockan Wajibu, som betyder skyldighet. Ulf samtalade i avsnittet 
om barns ansvarstagande utifrån sina förutsättningar. Vilken syn har vi på barns 
rättigheter och ansvarstagande i Sverige?  

3. ”Hur blir det för barnen?”. Barnkonsekvensanalys är ett verktyg för att omsätta 
barnkonventionen i praktiken. Vilka goda exempel känner du till där barnen har en 
given plats i församlingen? Hur kan barnen bli delaktiga och räknas med? 

4. Vad känner du till om Jesus och barnen i Bibeln? (t.ex. Matteusevangeliet 18:1–5, 
19:13–15). Enligt FN:s barnkonvention är det också en rättighet att ha en tro och 
utvecklas andligt.  
 

Avsnitt 4 – Massajerna  
Mission är att spränga gränser, över kultur och språk, för att Jesus älskar alla folk. Att bli 
kristen var lätt, men att ändra kultur är svårt, sa massajhövdingen i Chitego, massajbyn som 
Ulf har en nära relation till. I missionsarbetet behövs tålamod och tillit till att det är Gud som 
ger skörden, i sin tid och för att förändra det som behöver förändras.  

Samtalsfrågor: 

1. Vilka tankar dröjer sig kvar efter att du lyssnat på avsnittet om massajerna i Chitego? 
Vilka frågor får du?  

2. I massajbyn ställde sig kristna ledare frågan; ”Vilka vill lyssna på evangelisation?”. 
Hur är det på orten du bor, vem vill lyssna? Var är det lättare respektive svårare att 
spränga gränser och nå vidare med evangeliet? 

3. Vilka minoriteter finns i din omgivning och hur kan den kristna gemenskapen vara 
inbjudande också för dem?  

4. Ulf berättade om motsättningar mellan stammar som lett till stridigheter. 
Missförstånd, rädslor, orättvisor… det finns flera orsaker till konflikt. Vilka nycklar 
finns för att verka för fred; i mellanmänskliga relationer, i samhället, mellan andra 
kyrkor och samfund eller andra religioner? (Exempelvis i fråga om hur vi pratar om 
och med varandra.) Hur kan Guds rike bli synligt som fredsriket?  
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Avsnitt 5 – Evangelisation 
I detta avsnitt berättar Ulf om stiftets evangelisationsteam som ofta använder sång och 
drama, och mat! Det skapar gemenskap och relationer är en omistlig grund för 
evangelisation i och med att den utgår från Guds kärlek till alla människor.  

Samtalsfrågor: 

1. Vad fick du för känslor, aha-upplevelser eller frågor när du lyssnade på Ulfs 
berättelser om evangelisation?  

2. I missionen lever vi i Guds sändning. Jesus sänder oss, såsom Fadern sände honom, i 
kraft av den helige Anden. Ulf pratade om hur Anden leder i evangelisationen. Hur 
kan vi lita mer på Andens ledning i evangelisation? Dela gärna erfarenheter, egna 
eller andras vittnesbörd som inspirerat dig (från Bibeln, historiskt eller nutid). 

3. Ulf berättade om drama, sång och mat som viktiga ingångar vid evangelisation samt 
att välkomna barn. Vilka ”vägar” in i evangelisation känner du till? Kristna 
gemenskaper som varit kyrka på nya sätt för att nå vidare med evangeliet?  

4. Vilka längtar du efter att din missionsförening/församling skulle få nå med 
evangeliet? 

 

Avsnitt 6 – Resor och utbyten  
”Där händer möts, där händer något” är ett ledord i missionen för Ulf Ekängen. Han menar 
att för att nå nya människors inre liv måste du möta dem. Varje gång du tar någon i hand i 
Tanzania och ser någon i ögonen händer något. Under sina år som missionär har Ulf tagit 
emot många grupper och individer från Sverige. Där har förvandlade möten för både 
svenskar och tanzanier uppstått.  

1. Vilken tanke eller fråga dröjer sig kvar efter att ha lyssnat på Ulf och vittnesbörden 
från Tanzania-besökare?  

2. Vad tror du behövs för att skapa möten där människor ser på varandra med 
nyfikenhet och öppenhet, snarare än ointresse och fientlighet?  

3. Ett kännetecken för mission är att den är gränsöverskridande, liksom kyrkan är 
världsvid. Vad tror du är särskilt viktigt för att kyrkan ska verka för fred och rättvisa i 
världen? Så att vi verkar tillsammans i missionsuppdraget?  

4. Utbyten av kunskap och erfarenheter mellan människor från olika länder är 
utvecklande. Hur kan du och ditt lokala sammanhang bidra till att utbyten sker i ert 
sammanhang? På nära och långt håll? 
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Tips för gruppsamtal:  
● 5 till 7 personer är ett bra antal för ett dynamiskt gruppsamtal. Är ni en större grupp 

som ser programmen tillsammans, dela upp er i mindre grupper när det är dags för 
samtal.  

● Gå igenom tidsramar för samtalet och upplägget för samlingen.  
● En samtalsledare håller koll på tiden och ser till att alla som vill får komma till tals.  

 

På EFS hemsida efs.nu finns information om EFS internationella mission och kontaktuppgifter 
till EFS internationella avdelning. För att ta del av aktuella nyheter kring missionsarbetet går 
det att prenumerera på ett nyhetsmejl; efs.nu/nyhetsmejl 


