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Alla som arbetar med kontakter i Tanzania behöver kunskap om 
hur situationen är i landet idag. 
Detta tvådagarsseminarium kommer att ge kunskapshöjning kring den 
nuvarande politiska situationen i Tanzania, som kritiseras för inskränkt 
demokrati och onödig byråkrati. Dessutom vill vi ge en fördjupad bild 
av relationen mellan Svenska kyrkan och Evangelical Lutheran Church 
in Tanzania (ELCT). 

Vi har samlat ett antal engagerade och kunniga människor som under 
två dagar kommer att dela med sig av kunskaper och insikter om 
situationen i dagens Tanzania och våra kyrkorelationer. Vi kommer 
också att ha tid för att dela tankar och reflektera kring kyrkorelationen, 
vänstiftskontakter och vänförsamlingskontakter. 

Målgruppen är medarbetare på stifts- och församlingsnivå med 
relationer till Tanzania, samt internationella ombud från Svenska 
kyrkans församlingar och övriga som är intresserade av Tanzania. 

12 februari           
TANZANIABILDEN IDAG –         
OLIKA TOLKNINGAR
13:15  Intro – välkomna         
13:30  Tanzaniabilden idag          
  Dr Josephine Sundqvist, programansvarig specialist Sida:s   
  Partnership Forum, Gun-Britt Andersson, tidigare ambassadör 
15:00  Eftermiddagskaffe         
15:30  Panelsamtal under rubriken kyrkan och samhället    
  Lennart Andreasson, tidigare regionsekreterare för östra Afrika  
  Sandra Bäckelid, programhandläggare för Tanzania vid    
  kyrkokansliets internationella avd. Dr Johannes Zeiler,   
  ekumenikhandläggare vid avdelningen för kyrkoliv vid   
  kyrkokansliet           
17:00  Middag         



18:15  Tanzaniabilden idag forts        
  Teol Dr Willibrod Peter Slaa, Tanzanias ambassadör för de  
  skandinaviska länderna. Möjlighet till samtal med och frågor till 
  ambassadören.          
20:00  Aftonbön           
20:15  Kvällsfika            
  Samtal i grupper efter dagen: Hur påverkar Tanzaniabilden   
  vår relation till våra vänstift/vänförsamlingar? 

13 februari           
RELATIONEN MELLAN SVENSKA KYRKAN OCH ELCT  
07:00  Frukost            
08:00  Morgonbön           
08:30  Relationen mellan Svenska kyrkan och ELCT     
  Sandra Bäckelid, Johannes Zeiler      
09:00  Problem och glädjeämnen – Rapport från biskopsmötet,   
  Sven-Erik Fjellström, tidigare ekumenisk handläggare vid   
  kyrkokansliet          
09:30  Samtal i grupper/förmiddagsfika      
10:30  Gemensamt samtal med Johannes Zeiler och Sandra Bäckelid  
12:00  Middagsbön, därefter lunch       
13:00  Framtiden för relationerna Svenska kyrkan/Evangelical   
  Lutheran Church in Tanzania. Kerstin Bergeå, Regional   
  representant i Tanzania, kyrkokansliets internationella avdelning,  
  Johannes Zeiler, Sandra Bäckelid       
14.30  Kaffe och avslut         
14:53  tåg söderut avgår

I Enhetens kapell på Stiftsgården hålls andakter kl 8, 12 och 20 
varje dag. Mässa tisdag kväll, torsdag morgon och lördag kväll. 
Alla som önskar närvara är varmt välkomna!



Kostnad övernattande, inkl måltider:  
Enkelrum med dusch & wc    1 920 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   1 670 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    1 670 kr / person
Kostnad ej övernattande (inkl måltider)   1 135 kr
Övrig information:      
För att man själv ska kunna välja var man vill äta börjar vi kursen 
efter lunch. För den som vill finns lunch att köpa på Stiftsgården 
för 105 kr. Vi vill uppmuntra er som kommer till oss att resa 
hållbart. Samåk i bil eller ta tåget. Mer information finns på 
bekräftelsen du får före din planerade vistelse hos oss.

Upplysningar: 
Pontus Gunnarsson, tel 010-160 80 07,       
e -post: pontus.gunnarsson@stiftsgardenrattvik.se 

Anmälan senast 11 januari (i mån av plats anmälan senare) 
till Stiftsgårdens bokning, tel 010-160 80 01, 
bokningen@stiftsgardenrattvik.se 
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig   
till våra kurser!       
Med reservation för ändringar.

Avbokningsregler 
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar vi enligt 
nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras 
endast kursavgift.
  Kursavgift Kost/logi
28-15 dagar före kursstart 50 % --
14-0 dagar före kursstart 100 % 50 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma vid vissa arrangemang.
Betala gärna i förskott till vårt Bg 470-0050.
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