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INSIDAN
NÅDENS VITA FLAGG

Jag har under en tid levt med tankarna 
om Guds nåd. Den är något helt fantas-
tiskt. Jag trodde nog att jag hade en god 
förståelse av vad nåden var men ju längre 
min resa i och med skriften pågick började 
jag inse hur lite jag egentligen visste. I vis-
sa fall hade jag en helt felaktig uppfattning 
och i andra hade jag nog förstått rätt men 
inte lyckats med att inse vad det fick för 
betydelse i mitt liv. Nåden förändrar allt.

Denna ledare kan såklart inte rymma alla 
mina upptäckter eller reflektioner kring 
detta men låt mig bjuda på åtminstone en. 
Sanningen om nådens vita flagg. Det är 
passande att börja just där då nåden startar 
med vår egen kapitulation. Wikipedia förk-
larar vad den vita flaggen handlar om på 
följande sätt.

”En vit flagga, som också kallas parla-
mentärflagga, är ett internationellt tecken 
för att visa att man kommer obeväpnad och 
vill förhandla eller kapitulera.” 

Den vita flaggen är känd som en symbol 
för kapitulation och kapitulation är nådens 
grundsten. Min morfar som också var 
predikant sa ”nåden aktiveras när någon 
ber om den”. Det är sant. Det är först när 
den vita flaggen lyfts upp och viftas med 
som motståndaren väljer att ge nåd. På li-
knande sätt är det med vår frälsning. Det 
är först när vi väljer att ge upp vårt eget 
försök att nå rättfärdighet eller helighet 
som Gud väljer att ge oss detsamma. Pau-
lus säger det på följande sätt i sitt brev till 
Galaterna 

”Ni är utestängda från Kristus, ni som sök-
er er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat 
utanför nåden.”

Lagen är symbolen för den egna förmågan. 
Den som lyckades hålla lagen var rättfär-
dig men ingen lyckades. Det visste Gud 
och därför sände han Jesus. Men så länge 
som vi fortsätter att försöka nå frälsningen 
själva blir vi utestängda från Kristus. Guds 
nåd blir aktiverad först när vi ber om den. 
Det är när vi säger ”Jag klarar inte detta. 
Gud hjälp mig” som han kan göra det. Vi 
måste kapitulera. 

Om du behöver Guds nåd på något område 
av ditt liv så måste du först kapitulera. Du 
måste avsäga dig din egen rätt att finna en 
lösning och i stället be Gud om hjälp. Låt 
Gud se att den symbol du lyfter upp inför 
honom är en vit flagg och inte din egen 
duktighet så kommer du att få erfara hans 
nåd som aldrig förut. 

Pastor & föreståndare | Joel Backman



3

BIBELORDET
FRÅN MÖRKER TILL LJUS

Ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i 
Herren; vandra då såsom ljusets barn. Ef. 
5:8 (Kyrkobibeln 1917).

Kontrasten mellan det gamla och det 
nya, som är så karakteristisk för Efesier-
brevet, skildras här som en övergång från 
mörker till ljus.  

Skriften talar mycket om natten och 
mörkret. ”Mörker övertäcker jorden och 
töcken folken…” (Jesaja 60:2), men det 
finns utsagor om att mörkret inte ska få sis-
ta ordet. I en av de kända jultexterna läser 
vi: ”Det folk, som vandrar i mörkret, skall 
se ett stort ljus” (Jesaja 9:2). Rabbinerna 
betraktade denna tidsålder som en mörkrets 
tidsålder. Guds folk var ett kuvat lydfolk 
under det hedniska Rom. Man såg fram 
emot den tid, då Israel skulle befrias från 
slaveriet och föras till seger och ära genom 
en mäktig konung, Messias. ”Mörkret” står 
också för träldom under kosmiska makter. 
Det slaveri under syndens makt och dödens 
makt, som drabbar alla människor på grund 
av syndafallet, är något som människan 
inte själv kan befria sig ifrån.

Nu har det förunderliga inträffat, att utsa-
gan i Ps. 36:10, ”Ty hos dig är livets käl-
la, i ditt ljus ser vi ljus,” har blivit ver-
klighet genom Guds mäktiga ingripande. 
Johannes skriver: ”Ljuset lyser i mörkret, 
och mörkret har inte fattat det” (Joh. 1:5). 
Ljuset, som avtecknar sig mot världens 
mörker, öppnar en möjlighet till befrielse; 
ett erbjudande till dem som vill bli ljusets 
barn och börja vandringen i ljuset.  Det är 
”i Herren”, som denna vandring är möjlig, 
i gemenskap med Honom, som är världens 

ljus. Att tro på Kristus är att vandra med 
Honom, som har fullbordat vår frälsning. 
Tron förenar med Kristi rättfärdighet, som 
gör dem som tror till ”ljus i Herren”. Detta 
är en oförtjänt gåva.

Det faktum, att brevets läsare är ljus i Her-
ren, motiverar den etiska förmaningen: 
vandra då såsom ljusets barn. Eftersom 
mörkret inte har skingrats, kräver vandrin-
gen vaksamhet. Frestelsen att somna i nat-
ten eller faran att gå vilse i mörkret hotar 
ständigt. Därför är vandringen förbunden 
med vaksamhet, något som Nya Testamen-
tet ofta talar om. Att vaka betyder att inte 
låta sig övervinnas av nattens väsende, att 
inte låta sin andliga människa förkvävas av 
denna tidsålders trender och mångahanda.

Vandringen i ljuset står under hoppets 
förtecken. Kristus-Ljuset, som en gång 
lyste upp vår värld, ska uppenbaras på nytt, 
på den yttersta dagen. Därför formulerar 
aposteln Paulus i ett annat sammanhang 
den trösterika hälsningen: ”Natten går mot 
sitt slut och dagen är nära” (Rom. 13:12).

Text                                                                           
Kerstin Ullerstad
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UTBLICK
SKOLKYRKAN – KYRKORNAS FÖRLÄNGDA ARM DIREKT IN I SKOLORNA

Genom Skolkyrkans arbete når vi ett 
stort antal barn och ungdomar varje vecka. 
Annika Nilsson arbetar tillsammans med 
några pedagoger från Eskilstuna försam-
ling med Bibeläventyret i årskurs 4 och 5. 
Genom Bibeläventyret får eleverna med 
hjälp av rörelser, drama och nyckelord, 
trolleri, rim och rap, leka in kunskap om 
Gamla- och Nya testamentet. 

I Eskilstuna finns det 23 kommunala- och 4 
friskolor som har årskurs fyra och fem. Av 
dem är det fyra skolor som inte haft något 
besök under den senaste 10-årsperioden. 
Under läsåret 2013 - 2014 har det varit 
sju instruktörer som tillsammans gjort 48 
äventyr i 16 skolor. Förhoppningen är att 
nå ännu fler skolor och klasser under detta 
läsår.

Att Bibelläventyret är populärt bland både 
lärare och elever kan vi se av Annikas brev 
vecka 44 ” Det har varit oerhört tacksamma 
klasser (inkl. lärare) som jag har träffat de 
här senaste veckorna. Roligt! 
Förra veckan började jag också två 
NT-äventyr på Lundbyskolan. Jag mötte då 
elever som jag träffade förra gången i bör-
jan av året och som nu tog emot mig med 
oerhörd stor entusiasm för att få göra nästa 
del av bibeläventyret. Uppmuntrande!
”Det här var bästa lektionen i mitt liv” sa 
en kille till sin lärare när mina kollegor 
hade gjort sin tredje lektion i klassen. Vär-
defullt!”

På Stålforsskolans högstadium arbetar 
Matilda Pitik som elevcoach. Det innebär 
att Matilda finns på skolan vid två tillfällen 
per vecka. Då finns hon i korridorer och 

uppehållsrum för att prata med elever. Så 
här berättar Matilda i ett brev från början 
av oktober: ” Jag har varit borta i ca två 
veckor från skolan, var på missionsresa i 
Serbien och denna vecka är jag tillbaka i 
skolan. Det känns bra att vara tillbaka, 
bland eleverna och lärarna på skolan. Det 
märks att man varit borta och att man varit 
saknad, så det känns att ens närvaro bety-
der något för eleverna. 

Det jag märkt under denna vecka är tyvärr 
att hösten även kommit in i skolan. Elever-
na är tröttare och attityden är hårdare. Den-
na höst kommer att bli en tuff höst, men 
jag hoppas och ber att få sprida Jesu kärlek 
och Hans omsorg på skolan. Jag hoppas att 
få finnas till för dem, både i bra dagar då de 
skrattar, men även då livet rasar att få vara 
som en trygghet och hjälpa dem.” 

Daniel Dalemo möter ungdomar på både 
kommunala och fristående gymnasieskolor. 
Där arbetar han med lektionsmedverkan 
men är även med på olika temadagar. Dan-
iel arbetar tillsammans med Magnus Lud-
vigsson, präst i Eskilstuna församling med 
inriktning på gymnasieskolorna, på de oli-
ka gymnasieskolorna. Av veckobreven vet 
vi att även Daniels närvaro är uppskattad, 
så här står det i ett veckobrev. ”Idag fick 
jag ett mail ifrån en ny religionslärare i Es-
kilstuna som började med att skriva: 

“Vilket privilegium med en skolpastor. Jag 
återkommer givetvis om möjliga tider för 
besök i mina grupper...”

I brevet från vecka 43 kan vi läsa ”Vad 
tänker du om att bli tillsammans med någon 
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SKOLKYRKAN – KYRKORNAS FÖRLÄNGDA ARM DIREKT IN I SKOLORNA

från en annan religion? Två tjejer dröjde 
sig kvar efter lektionen och ställde mig den 
frågan. Den ena flickan var kristen, den an-
dre muslim. Frågan andades uppriktighet 
och jag märkte att de verkligen brottades 
med detta. Så nu fick jag lämna den mer 
apologetiska tonen (dvs det intellektuella 
försvaret för den kristna tron) som jag ofta 
får ha i mötet med elevers vetgiriga frågor. 
Och utifrån en mer själavårdande aspekt 
fick jag så förmånen att ha ett samtal med 
dessa elever om något som var mycket an-
geläget i deras livssituation. Båda flickorna 
hade sitt ursprung i ett annat land och det är 
många likt dem som just brottas mellan sitt 
hemlands (föräldrars) värderingar och det 
svenska samhällets (kompisarnas) värde-
ringar. Kan jag få vara ett litet stöd i detta 
så är naturligtvis jag tacksam.”

Det här var några axplock från det arbete 
som utförs av Skolkyrkan i Eskilstuna.

Text
Maria Petersson

”Det är bättre med en levande hund än ett 
dött lejon”... Jo, det är vår pastor Joel som 
har sagt det i sin predikan på allhelgonad-
agen den 1 nov. Det kommer från ett bi-
belord, Pred. 9:4. Mycket mer spännande 
finns att lyssna på i den predikan. 

Har du missat den predikan eller vill du 
kanske höra en undervisning för andra gån-
gen? Gå då till vår hemsida: 
www.elimkyrkan.com och klicka på 
bilden Jesus för att komma till vårt arkiv 
med inspelade Gudstjänster.

Thord Polhage tycker att det är värt att då 
och då gå in på den sidan.

Du har säkert märkt att de senaste två numren av 
Kontakt har sett lite annorlunda ut. Det är ett pågående 
jobb som jag hoppas vara färdig med till nästa num-
mer, som kommer ut i mars 2015. Min förhoppning är 
att årgång 55 blir mycket trevligt för dig som läsare i 
och med de förändringar som har börjat ta sin form.

Bakom detta arbete sitter jag som layoutare, en kall-
frusen 22-åring med rötterna i det sköna Norrland. 
Skellefteå för att vara precis. 

Studierna förde mig och min fru till Eskilstuna och 
här kämpar vi för full rulle. Efter studierna blir jag il-
lustratör och hon förskollärare. Vi siktar framåt. Högt. 
Norrland. Ovanför Ö-vik.

Text
David Resoluth
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AKTUELLT
DECEMBER

7 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. ”Konung-Ett annat rike” - Joel Backman
   Nattvard (Mauricio)   Grupp I
   Erik Lindberg. Musik: Barbro Hedlund Servering

11 Tors kl. 14:00 RPG Lucia i Elimkyrkan.

14 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. ”Konung-Bered väg för Herren” - Joel Backman 
   Söndagsskolans avslutning  Grupp I
   Musik: Karl-Erik Magnusson  Jullunch

21 Sön kl 11.00  Gudstjänst. Joel Backman. Konsert med Julens sånger
   Missionsinsamling    Grupp A
   Blåskvartett, stråkmusik, Erik Lindberg, 
   Jessica Östergren m.fl.   Servering
  
24 Ons   Julafton
 kl. 11:00  Vid Julkrubban i St Eskilskyrkan
 kl. 19:00   Latinamerikanska gruppens julfest i Elimkyrkan
 kl. 23:00   Midnattsgudstjänst i Elimkyrkan. Håkan Persson   
        Grupp A
                                    Julgåva till församlingen 

28 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. Jessica Östergren
   Insamling till sjukhuskyrkan  Grupp A
   Musik: Birgitta Fryk   Servering

31 Ons   Nyårsafton
 kl. 16:00  Nyårsbön i St Eskilskyrkan. Joel Backman. Gry Kaijankoski
 kl. 19:00  Latinamerikanska gruppens nyårsfest i Elimkyrkan

AKTIVITETER VARJE VECKA DEC-FEB
Bön varje tisdag kl. 10:00-11:00

Bibelstudium på spanska
Varje tisdag kl. 18:00

Ungdomssamling ”Vuxentro”
Varje onsdag kl. 19:00-21:00

Stickcafé
varannan onsdag kl. 15:00 (udda veckor)

Bibelstudium på arabiska
Varje torsdag kl. 18:00

Gudstjänst på spanska
Varje fredag kl. 18:00

Gudstjänst på arabiska
Varje lördag kl. 17:00

Välkommen  بحرن  Welcome
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AKTUELLT
JANUARI

4 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. Joel Backman   Grupp B 
        Servering

6 Tis kl. 16:00 St Eskilskyrkan. Musik på Trettondagen

9-11 januari: Upptakt för det nya året

9 Fre kl. 18:00 “Med framtiden i fokus” - Sven Almkvist
        Grupp B
        Enkel servering

10 Lör kl. 18:00 “Jesus kommer tillbaka” - Ove Lindeskär 
        Grupp B
        Enkel servering

11 Sön kl. 11:00 Gudstjänst ”Nådens år”. Ove Lindeskär. Team Sofia 
        Grupp B
   Musik: Sofia Clewemar   Servering

18 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. Joel Backman. Erik Lindberg 
   Nattvard (Maria P)    Grupp C
   Musik: Birgitta Fryk   Servering

22 Tor kl. 14:00 RPG i Pingstkyrkan 
    ”Mitt liv från Kongo till Eskilstuna” - Pastor Josef Nsumbo

25 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. Mauricio Campos. Team Håkan 
   Missionsinsamling   Grupp C
   Musik: Håkan Persson,Ingela Karp, Barbro Hedlund 
        Servering
 kl. 19:00 Start 24/7-bön. Eskilskyrkan

24/7-BÖN: 25 JAN - 1 FEB

Добро пожаловать  Bem-vindo

Under den ekumeniska böneveckan, hålls 
samlingar enligt följande:
Varje kväll kl. 19:00 hålls en samling i 
kyrkan enligt schemat här nedanför. Mor-
gonbön kl. 07:00 och lunchbön kl. 12:00 
dagen efteråt i samma kyrka.

Söndag kl. 19:00 S:t Eskilskyrkan
Måndag kl. 19:00 Elimkyrkan

Tisdag kl. 19:00 Kjula Baptistförsamling
Onsdag kl. 19:00 Pingstkyrkan Eskilstuna
Torsdag kl. 19:00 Zion/Agape
Fredag kl. 19:00 Svenska Kyrkan Fors 
kyrka
Lördag kl. 19:00 Fristadskyrkan
Söndag kl. 19:00 Svenska Kyrkan Kloster 
kyrka – Böneveckan avslutas i och med 
denna samling



8

AKTUELLT
FEBRUARI

1 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. Joel Backman. Inga-Lill Forssén
   Musik: Karl-Erik Magnusson  Grupp D 
        Servering

 kl 19.00   Avslutning av 24/7-bön i Kloster kyrka. Blandad kör

5 Tor kl. 14:00 RPG i Elimkyrkan. Årsmöte

8 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. Joel Backman. Team Sofia
   Musik: Sofia Clewemar   Grupp D
        Servering
 
 kl. 16:00 Internationell gudstjänst på engelska

15 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. Erik Lindberg. Jessica Östergren 
   Nattvard ( Giovanni)   Grupp E 
   Musik: Barbro Hedlund   Servering

19 Tor kl. 14:00 RPG i St Eskilskyrkan. 
   ”Tankar, Text, Akvareller ” - Boel Olsson 

22 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. Joel Backman. Team Håkan   
   Missionsinsamling   Grupp E
   Musik: Håkan Persson   Servering

 kl. 16:00 Amacing Grace. Inbjudningsgudstjänst.

28 Lör kl. 15:00 Församlingens årsmöte. Förhandlingar 
        Grupp F
        Servering

MARS
1 Sön kl. 11:00  Årsmötesfest. Joel Backman  Grupp F
        Servering

Bienvenido  אבה ךורב  Willkommen

VILKEN GÅVA HAR DU?
Valberedningen vill veta

Ring Stefan Larsson: 070-308 75 76
eller Maria Öhrvall: 070-626 66 87

SAKNAR DU HEMGRUPP?
Kontakta Joel Backman,

0705-62 69 70
joel@elimkyrkan.com
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– Jag är tacksam att jag fick den här 
chansen att uppleva ett annat land. Det var 
roligt och positivt och innebar många ut-
maningar och erfarenheter. Framför allt har 
jag fått lära mig tålamod och innebörden 
av uttrycket T. I .A., som används ofta av 
västerlänningar i Afrika: This is Africa.

Kontakt har träffat Maria Almgren, som 
under närmare fyra år bott och arbetat till-
sammans med maken Magnus i Dar es Sa-
laam i Tanzania. Vistelsen sträckte sig från 
augusti 2010 till april 2014. Anledningen 
var att Magnus, som arbetar på Scania, fick 
en förfrågan om att under några år ta ett 
chefsuppdrag i Tanzania. Efter att ha gjort 
ett besök på plats i mars 2010 tackade paret 
ja. Maria själv erbjöds arbete som lärare på 
Svenska skolan med elever mellan sex och 
fjorton år.

Kulturkrock
– Redan där blev det en kulturkrock, berät-
tar Maria. På skolan gick barn från Sverige, 
Norge och Danmark, och trots att person-
alen var nordisk kunde vi ha väldigt olika 
syn på pedagogik och arbetade efter olika 
läroplaner. Ett problem var också den stora 
omsättningen på personal. Många jobbar 
bara en kort tid och det gör det svårt att 
bedriva något långsiktigt arbete. Flera har 
inte heller någon pedagogisk utbildning, 
vilket påverkar kvaliteten på undervisnin-
gen. Jag som var där lite längre tid passade 
på att storstäda och slängde mycket gam-
malt material som inte längre kunde använ-
das. Jag såg också till att skolan målades 
utvändigt bland annat med de nordiska års-
tiderna som motiv. Det är jag ganska stolt 
över.

BESÖKET
MARIA MÖTTE AFRIKA
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MARIA MÖTTE AFRIKA

Utlandsuppdrag kan se olika ut, och 
för dem som har ett företagsuppdrag är 
förutsättningarna bättre till skillnad från 
dem som åker ut på frivillig basis. Magnus 
och Maria hade till exempel tjänstebostad 
med trädgårdsmästare och vakter både dag 
och natt. Maria köpte en egen bil, vilket var 
en nödvändighet, eftersom kollektivtrafik-
en i Dar es Salaam bedrivs av mindre bus-
sar, som hon upplevde som trafikfarliga.
– Men trafiken var svår att vänja sig vid, 
säger Maria. Många kör för fort och det 
blir många krockar. Gatubelysning finns 
inte och i Afrika blir det verkligen mörkt, 
så det är svårt att se alla som är ute och går 
efter vägen. Det är också många som kör 
med trasiga bakljus.
– Hur var det att ha tjänstefolk? Det är ju 
inget som vi är vana vid i Sverige numera. 
Och hur fungerade det med språket?
– Tjänstefolk är en del av livet i Afrika. De 
flesta har någon form av hemhjälp, det är 
ett sätt att skapa arbeten. Min hemhjälp, 
Neema, som vi själva avlönade, hade själv 
en kvinna som kom till hennes hem när 
hon var borta. Men eftersom det kan vara 
jobbigt att ha någon utomstående i hemmet 
hela tiden, så lagade jag maten själv och tog 
hjälp med tvätt och städning ett par dagar 
i veckan. När det gäller språket så prata-
de jag ju svenska i skolan och lärde mig 
samtidigt att förstå norska och danska bra. 

Många kan engelska och med trädgårds-
mästaren blev det en blandning mellan en-
gelska, lite swahili och teckenspråk. Men 
visst hade det varit roligt att kunna prata 
mer med folk till exempel när jag var ute 
och handlade.

Maria och Magnus kunde köpa det mesta 
i matväg som de var vana vid hemifrån. 
Fullkornsbröd saknades dock, så de tog 
med sig mjöl från Sverige och bakade själ-
va. De åt mycket fisk och skaldjur som var 
av hög kvalitet. Den lokaltillverkade glas-
sen var den bästa Maria någonsin smakat.

Naturlig andlighet
Det blev inte tillfälle för Maria och Mag-
nus att gå in i något djupare församlingsen-
gagemang under tiden i Tanzania. Under 
veckorna hade Magnus långa arbetsdagar 
och var ofta inte hemma förrän vid åttati-
den på kvällen. På helgerna passade de på 
att resa omkring i landet.

- Vi kanske var hemma i snitt varannan helg 
och då besökte vi gudstjänster i två baptist-
församlingar, som fungerade väldigt olika. 
I den ena var det svårt att få kontakt med 
människorna. Pastorn hälsade på oss, men 
för övrigt var det ingen som tog notis av 
oss. Gudstjänsten var ganska annorlunda 
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mot hemma. Först var det en halvtimmes 
lovsång och sedan en kvarts paus för enkelt 
fika. Man kunde därefter ta med sig kaf-
fekoppen in till predikan. Undervisningen 
var dock bra och knuten till vardagslivet. 
Den ganska korta gudstjänsten avslutades 
med en stunds bön. I den andra försam-
lingen blev vi mottagna på ett helt annat 
sätt. Vi uppmärksammades direkt och alla 
nya besökare fick presentera sig. Även här 
inleddes gudstjänsten med en halvtimmes 
lovsång. Därefter kom predikan och vid 
det avslutande fikat var det många som 
kom fram och pratade med oss. Man tog 
vår mailadress och redan efter någon dag 
fick vi information och inbjudan till kom-
mande samlingar. Det är något vi kan lära 
av här hemma.

Den bästa andliga gemenskapen fick Maria 
med sin hemhjälp.
– Neema hade en enkel och vardagsnära 
tro. Hon sjöng och berättade om sin för-

samling och ibland bad vi tillsammans. En 
gång när jag låg sjuk kom hon in i sovrum-
met och bad för mig. Ibland hade hon sin 
syster med sig och då kunde det hända att 
vi bara spontant började sjunga lovsånger. 
Deras tro visade sig på ett naturligt sätt 
i vardagen. Här pratar människor med 
varandra på ett annat sätt än här i Sverige, 
där vi är lite stelare. 

Motsägelsefullt
Det är många intryck som Maria har att 
bearbeta när hon ser tillbaka på tiden i Tan-
zania.
– Tillvaron kunde kännas lite motsägelse-
full, säger hon. Ibland var det för varmt 
för min smak, samtidigt som det var skönt 
att slippa tänka på vinterkläder. Det kunde 
kännas jobbigt att inte ha ett eget hem. Vi 
hade få egna ägodelar i huset, samtidigt 
som det var befriande att inte ha så mycket. 
Jag inser att här hemma har jag väldigt my-
cket saker som jag egentligen inte behöver.
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MARIA MÖTTE AFRIKA

Detta med vänner och nya bekantskaper 
fungerade annorlunda än i Sverige.
– Det blev ju naturligt så att vi umgicks 
mycket med svenskar som var där nere, 
fortsätter Maria. Men eftersom många bara 
skulle stanna en kort tid kunde gemenskap-
en bli kortvarig. Man gick snabbare in i 
en vänskapsrelation, umgicks intensivt en 
tid och sedan skulle någon bryta upp. Det 
kunde kännas jobbigt ibland. Vi utgjorde 
en liten koloni med ett fyrtiotal svenskar 
och vi gjorde vårt bästa för att ta hand om 
varandra. Jag har fått en ökad förståelse för 
hur det kan kännas att komma som invan-
drare, och det är viktigt att man får umgås 
med dem som har samma kultur, språk och 
värderingar.

Jag avrundar intervjun med att fråga hur 
det känns att vara tillbaka i Sverige.
– Det tar tid att komma in i rutinerna igen, 
men det skönt att känna att jag har lite mer 
kontroll över tillvaron än vad jag hade i 

Tanzania. Det är lite svårt att förklara, men 
där kunde jag känna som om jag levde i en 
bubbla.

Maria är tillbaka på sin gamla arbetsplats, 
Rinmansgymnasiet, där hon jobbar halvtid 
med språkintroduktion för invandrarung-
domar.
– Jag trodde aldrig att jag skulle återvända 
till Rinman igen, men det är som om det 
var en tanke bakom det jobbet. Jag kan lät-
tare identifiera mig med ungdomarna nu 
när jag själv levt i ett annat land, avslutar 
Maria Almgren.

Text
Rolf Sundström

Bild
Maria Almgren
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