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I Kina är
Svenska
kyrkan
hudlös
Han lämnade det invanda församlingsarbetet
i Kalmar för Storkina, med 1,4 miljarder
invånare och där varje arbetsdag heter
improvisation.
– Svenska kyrkan i Kina är ”hudlös”. Vi har
inga egna samlingslokaler och är helt
beroende av andra för att det ska funka,
fastslår prästen Anders Johansson.

En lång, gänglig man med hästsvans och ring i ena örat kommer
gående emot oss i en av Shanghais
gränder.
– Jag tycker om att röra på mig
och här i Kina kan jag promenera
i timtal, förklarar Anders Johansson som har fyra Vasalopp bakom
sig.
Vi hittar ett litet fik och den
svenske herden i Kina beställer
in te.
– Jag läste teologi i Uppsala och
prästvigdes 1993 i Växjö. Sedan
hann jag verka drygt 20 år i Kalmar som skol- och studentpräst,
därefter arbetsledande komminister och de sista åren som dom-

kyrkokaplan, berättar han.
Så kom utmaningen, i form av
en annons i Kyrkans Tidning. Legendariske prästen Lennart Hamark, som verkat 16 år i Storkina
(Fastlandskina, Hongkong samt
Taiwan), skulle lämna över stafettpinnen.
– Jag hade börjat fundera på
om jag skulle stanna i Kalmar hela
mitt liv, även om jag trivdes väldigt bra. Min fru Kerstin, som är
grundskolelärare, var beredd att
flytta på sig och även yngsta dottern Hanna, då 17.
I SEPTEMBER 2014

lämnade familjen Johansson villan utanför Kal-

Med Kina som arbetsplats. Anders Johansson bor i Hongkong men är här på besök i Shanghai, en av de
orter som får regelbundet besök.

mar för en lägenhet på 28:e våningen i området Ma On Shan
(”Hästsadelsberget”) i Hongkong.
– Kerstin fick en deltid som
administratör inom kyrkan och
Hanna fick plats på internationellt gymnasium.
Svenska kyrkan i Kina har sitt
administrativa säte i Hongkong.

Prästen besöker Shanghai och
Peking ungefär en gång i månaden, och ett par gånger om året
får svenskkolonin i Taiwans huvudstad Taipei besök.
har
Anders just anlänt med flyg från
Hongkong och stannar till söndag
morgon, då det bär av till Peking.

DENNA TORSDAGSEFTERMIDDAG

I Hongkong håller Svenska
kyrkan till i Mariners Club, som
drivs av den anglikanska kyrkan
tillsammans med danska, tyska
och katolska sjömanskyrkan.
Här i Shanghai har man, tack
vare företrädaren Hamarks idoga
kontaktskapande, en lördag i månaden tillgång till anrika Community Church på Hengsheng-
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Vad betyder
Svenska
kyrkan i Kina
för dig?

Kerstin Pettersson, ursprungligen från Linghem utanför
Linköping:
– Jag har jobbat drygt tio år
i Kina och är vd
på ett amerikanskt företag.
För mig betyder
Svenska kyrkan
i Kina mycket,
eftersom det
är den enda
institutionen som är hundra
procent svensk med svenska

gudstjänster, psalmer etcetera.
– Jag är med i kyrkokommittén
som sköter det praktiska kring
gudstjänsterna och arrangemangen. Till dagens kyrkkaffe har jag bakat två kardemummakakor.
– Något som vuxit fram under
åren här är att man försöker få
sina barn att lära sig mer om
svenskhet. Jag har en pojke på
14 och en flicka på 12 år och
pojken är med i årets konfirmandgrupp.

Adam Sylmé,
14, konfirmand,
ursprungligen
från Borås:
– Jag har bott
12 år i Kina och
kan tala och
läsa och skriva
kinesiska.
Ändå är det
mycket viktigt att det finns en
kyrka med gudstjänst på just
svenska.
– Att konfirmera sig var självklart för mig. Jag är uppvuxen

i ett troende hem, men själva
beslutet var mitt eget.
– Hittills har vi haft två lördagar med Anders och bland
annat hunnit gå igenom vad
konfirmation betyder. Jag vill
bekräfta mitt dop och lära mig
mycket om bibeln och skapelsen.
– Den fjärde juni är det konfirmation och då hoppas jag att
min morfar och mina gudfäder
kommer ner hit till Shanghai!
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Här hittar du kollegor som just fått nya jobb inom Svenska kyrkan. Vill du också synas här?
Skriv 50 ord om dig själv och tjänsten. Införandet är gratis! Skicka in bild och text snarast efter tillsättningen till: Marianne Petersson, spt.tjanster@gmail.com
Kontakt på Kyrkans Tidning: Gudrun Råssjö 010-199 34 52
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HALLÅ DÄR…

Mia Ström
... distriktsföreståndare för
EFS Mittsverige från årsskiftet, i dag komminister
i Lidingö församling.

Barn och konfirmander och unga konfirmandledare deltar i en köreftermiddag och sjunger vid gudstjänsten i Community Church i
Shanghai. Camilla Raask leder körsången och Anders Johansson
medverkar också i gudstjänsten.

Distrikt lika
stort som
fem stift
Vad gör en distriktsföreståndare?

– Leder och utvecklar arbetet inom distriktet, arbetsleder och besöker, stöttar och
hjälper EFS-föreningar eller
där man vill starta en förening, sitter i ledningsgruppen
för EFS och förhandlar med
Svenska kyrkan.

Det är ett stort distrikt
som geografiskt omfattar
fem stift. Hur mycket kommer du att resa i distriktet?

– Så mycket jag kan, min
målsättning är att vara ute
och besöka föreningarna.

I Shanghai får den svenskspråkiga församlingen använda Community Church – men inte på söndagar, eftersom många andra församlingar håller gudstjänst då. På bilden hålls en gudstjänst på kinesiska.

»Det som utmärker


gatan i den forna franska stadsdelen.
– Det är ett väldigt tryck och
omöjligt för oss att få plats där
på söndagar, berättar Anders Johansson.
Svenska biblar och psalmböcker är tunga att släpa på, så
det blir overheadprojektor till
sången vid gudstjänsterna i Community Church.
– Och vid ett doptillfälle saknades funt. Då fick vi ta en bashögtalare och ställa en salladsskål ovanpå, vilket faktiskt fungerade alldeles utmärkt.
påpekar att
han kom till Kina utan vare sig
språkkunskaper eller betyg i kinesisk kyrkohistoria.
– Men, tillägger han, svenskarna som bor här jobbar ofta intensivt några år och flyttar sedan
vidare. För mig som präst finns
det något ”förlåtande” i detta. Jag
möts inte av kommentarer som
”på din företrädares tid gjorde vi
si och så”.

ANDERS JOHANSSON

FOTO: SÖREN VIKTORSSON

Dagen efter vår träff ska han ha
två själavårdssamtal.
Har utlandssvenskar andra bekymmer än de i Sverige?

– Egentligen inte. I grunden
handlar det mycket om att man
brottas med liknande saker som
hemma.
– Något som kan vara problematiskt är dock par, där en partner jobbar väldigt hårt och den
andra är här som medföljande
och utan en yrkesroll.
Svenska kyrkan i Kina jobbar
under alldeles speciella omständigheter, och i samtal med hustrun använder Anders ibland begreppet ”hudlös”.
FAKTA

Svenskar i Kina
●● Man räknar med att det i
Shanghai finns ungefär 2 000
svenskar, i Peking runt 1 800,
i Hongkong ungefär 1 500 och
i Taipei 300–400.

konfirmanderna
härnere är en väldig
receptivitet och vana
vid olika kulturer och
tänkesätt.
– Vi är väldigt nakna i den bemärkelsen att vi inte har någon
egen kyrka, ingen lokal där vi kan
ha barngrupper etcetera.
– Och man blir väldigt beroende av att kunna kommunicera med kinesiska kyrkvaktmästaren, och mer än en gång har
Google translate varit räddningen…
Två dagar efter intervjun på fiket äter vi lördagslunch med Anders och tiotalet svenska konfirmander på en hamburgerbar intill kyrkan.
– Det som utmärker konfirmanderna härnere är en väldig
receptivitet och vana vid olika
kulturer och tänkesätt, förklarar
han.
vi i samlad tropp till
gudstjänsten, där en barnkör och
konfirmanderna sjunger tillsammans. Prästen predikar kort om
evangeliet som det glada budskapet och att vi har rätt att även i

SÅ TÅGAR

svåra tider känna glädje.
Efter Fader vår vankas kyrkkaffe i den lummiga trädgården
och det sorlar av svenska röster. Deras präst reser redan nästa morgon vidare till Peking för
att förrätta gudstjänst i Hedinsalen på svenska ambassaden, leda
en samtalsgrupp samt göra industribesök.
Sedan bär det hem igen till
Hongkong och bullbak inför en
kyrkbasar.
– Som utlandspräst får man
vara allt från bagare till körledare, skrattar Anders och tillägger:
– Här nere har vi förresten en
annan åldersstruktur än hemma,
de flesta gudstjänstbesökarna är
mellan 20 och 50 år.
FÖRST 2017 måste Anders Johansson bestämma om det kinesiska äventyret ska fortsätta. Ingen
mening att grubbla över det nu,
filosoferar han, och konstaterar
att det vilar något på samma gång
flyktigt och evigt över Svenska
kyrkan i Kina.
– Min företrädare talade ibland
om ”A moment of church”.
– Så upplever jag det också,
det vi erbjuder här i Kina är just
en stunds kyrka.

SÖREN VIKTORSSON

redaktionen@kyrkanstidning.se

Distriktsföreståndarna
kallas ibland EFS-biskopar.
Kommer du att ha kontakt
med Svenska kyrkans biskopar i distriktet?

– Ja, även om det blir
främst med Stockholms biskop eftersom distriktsexpeditionen finns där. Jag
har också ett tillsynsansvar
för de EFS-anställda.

Vad är viktigast för distriktet det närmaste året?

– En utmaning är att föreningarna ser så olika ut.
Men som i allt föreningsliv
är det en fråga om hur vi tar
till vara demokratin på ett
gott sätt, utan att administrationen blir för tung. En
del medlemmar kommer
dessutom från länder utan
lång demokratisk tradition.
Det är också en svårighet att
EFS har lika stor spridning i
sin teologi som Svenska kyrkan – hur bejakar vi olikheterna och behåller samtidigt
identiteten?

Och i maj är distriktet värd
för EFS årskonferens i Södertälje?

– Det blir en rejäl slutspurt
eftersom de EFS-anställdas
resa till Etiopien i höst har
tagit mycket resurser.
CECILIA JAENSSON
WALLANDER

Mer folk
på nästa sida

