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Evangeliska Ungas ungdomskörs Kenyaresa 1991 och ungdomarnas missionsintresse 
 
Brita Jern 
Evangeliska Ungas ungdomskör startade sin verksamhet år 1971. Under de femtio åren som 
gått sedan dess har mycket hänt i körens historia. Sångare har kommit och gått, dirigenter har 
avlöst varandra och verksamheten har gått i vågor.  
 
Ett annorlunda evenemang i körens historia var den resa som kören företog till Afrika 
sommaren 1991. Den här resan var inte enbart en i raden av många resor som kören hade gjort 
i hemlandet och till utlandet. Resan till Kenya 1991 ingick i ett större sammanhang inom 
SLEF, där föreningens ungdomsarbete och missionsarbete idkade ett konkret samarbete. 
Denna sektoröverskridande karaktär gör ungdomskörens resa till Kenya 1991 särskilt 
intressant. Ur ett missionsperspektiv är det speciellt angeläget att ta reda på vad en dylik resa 
kan ha haft för inverkan på ungdomarnas missionsintresse.  
 
Vi vet att besök i fjärran länder i regel gör djupa intryck på resenärer. Det är också en allmän 
uppfattning att de intryck som man får i unga år på ett särskilt sätt bidrar till att forma en 
människa. Om vi till detta lägger missionsarbetets ständiga behov av nya missionärer och 
understödjare, vilket tydligt framhölls under ungdomskörens resa till Kenya 1991, är det inte 
förvånande att resan redan från början förknippades med förhoppningar om ett ökat 
missionsintresse hos de ungdomar som deltog.  
 
Ungdomskörens resa till missionsfältet i Kenya sommaren 1991 var unik i flera bemärkelser. 
Gruppresor var inte ovanliga i SLEF:s verksamhet, inte heller gruppresor till missionsfältet. 
Vid tiden för ungdomskörens resa till Kenya 1991 hade SLEF ordnat totalt elva gruppresor till 
missionsfältet. Ingen av dem var dock inriktad på ungdomar. Ungdomskörens resa 1991, som 
gick under benämningen Safari-91, var den första gruppresan till missionsfältet som 
uttryckligen var avsedd för unga. Även i övrigt skilde sig resan från SLEF:s tidigare 
gruppresor: Gruppen var stor, 22 deltagare, resan var lång, tre veckor, och dess upplägg 
annorlunda, en körresa. 
 
SLEF:s missionsarbete och föreningens ungdomskör 
 
I den här artikeln blickar jag tillbaka på Evangeliska Ungas ungdomskörs resa till Kenya 
sommaren 1991. Som redan framgått ligger fokus på resans betydelse för det missionsarbete 
som resan var en del av. Vid tiden för ungdomskörens resa hade SLEF bedrivit missionsarbete 
i Kenya i 28 år. Några år tidigare hade arbetet på missionsfältet utvidgats så att det utgick från 
två missionsstationer i västra Kenya, Atemo och Rukongo. Stationerna beboddes sommaren 
1991 av totalt elva SLEF-missionärer, sju på Atemo och fyra på Rukongo. Kenya var år 1991 
SLEF:s enda missionsfält, om man bortser från arbetet i Estland som kommit igång ett par år 
tidigare.  
 
Evangeliska Ungas ungdomskörs resa till Kenya ska ses mot bakgrunden av de många resor 
som kören hade gjort såväl i hemlandet som till utlandet. Till denna långa tradition av 
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körresor hänvisade också körens dirigent Göran Stenlund då han å körens vägnar anhöll om 
bidrag för resan till SLEF:s styrelse. Stenlund nämnde i det sammanhanget att resan hade sin 
bakgrund i förfrågningar, bland annat från missionärerna, som då och då undrat när 
Evangeliska Ungas ungdomskör skulle resa till Kenya. En ungdomskörresa till Kenya lär 
också ha varit en mångårig dröm hos körens initiativtagare Fride Häggblom, som dock inte 
deltog i resan 1991 eftersom han tidigare besökt Kenya. 
 
Inom ungdomskören hade frågan om en resa till Kenya legat och grott i några år, men den 
konkretiserades lägligt nog tills kören skulle fylla 20 år. Körjubileet år 1991 firades med en 
påskkonsert där en jubileumskör uppträdde. Jubileumskören bestod av knappt 200 dåvarande 
och tidigare sångare. I maj 1991 företog kören en jubileumsresa till Åland. Därtill företog 
kören alltså samma år en tre veckor lång resa till föreningens missionsfält i Kenya. 
Planeringen av Safari-91 förankrades i körens eget körråd och fortsatte i en arbetsgrupp med 
företrädare både för kören och för SLEF:s missionsarbete. 
 
Vid den här tiden räknade Evangeliska Ungas ungdomskör upp till hundra sångare från olika 
delar av Svenskfinland i sina led. Alla dessa kunde givetvis inte beredas plats på resan till 
Kenya. Samtidigt krävdes det en viss mängd sångare för att kunna uppträda som kör. Likaså 
krävdes det en viss stämbalans. SLEF:s missionärer i Kenya välkomnade upp till 35 
körsångare. Det visade sig sedan att alla som hade intresse och möjlighet fick delta i resan. 
Det slutliga antalet landade på 21 ungdomar, dirigenten ej medräknad. En begränsande faktor 
i sammanhanget var givetvis priset på 6000 mk (drygt 1530 euro idag), som upplevdes extra 
högt med tanke på att ungdomarna gick miste om tre veckors möjlighet till sommarjobb. 
SLEF:s styrelse gav ett bidrag på 10 % av resekostnaden. En kuriositet i det här 
sammanhanget är att en av resenärerna sålde sin moped för att kunna finansiera sin 
Kenyaresa!  
 
Många förhoppningar på Safari-91 
 
De som deltog i Safari-91 fick en innehållsrik resa. De besökte många platser med anknytning 
till SLEF:s missionsarbete i västra Kenya. Vid 26 olika tillfällen framförde sångarna 
sammanlagt 130 sånger på svenska, finska, engelska, swahili och luo. Förutom det egentliga 
körprogrammet gjorde kören kortare besök till Kenyas östkust och till nationalreservatet 
Masai Mara. Därtill gavs resenärerna rikligt med tillfällen att umgås med missionärerna och 
sina kenyanska bröder och systrar. 
 
I sin anhållan till SLEF:s styrelse om bidrag för resan hade Göran Stenlund uppgett resans 
målsättning. Den primära målsättningen var ett ökat missionsintresse bland SLEF:s 
ungdomar. Detta missionsintresse skulle, hoppades man, ta sig uttryck i personliga kontakter 
till missionärer och kenyaner, offervilja för missionen och – om och när Gud så vill – även 
nya missionärer. Det sistnämnda var en naturlig förhoppning med tanke på resenärernas unga 
ålder som låg mellan 16 och 32 år. Det nämndes att man vid sidan av ett ökat missionsintresse 
bland resenärerna också hoppades att intresset i efterhand skulle smitta av sig till resenärernas 
vänner i hemlandet. 
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Då SLEF:s styrelse behandlade körens ansökan om bidrag anknöt den till ett aktuellt behov 
inom missionsarbetet, nämligen missionsintresset. Styrelsen såg uttryckligen resan som en 
möjlighet för de unga att bekanta sig med föreningens mission för att inspireras av den. 
Förmodligen lade styrelsen i detta in såväl behovet av understödjare i hemlandet som nya 
missionärer till fältet. 
 
Resans utfall 
 
Efter resan stod det klart att den hade betytt mycket för dem som var med. Den hade också 
haft stor betydelse för missionärerna på missionsfältet och för de kristna systrar och bröder 
som gruppresenärerna hade mött i Kenya. Detta framkommer i dokumentationen om resan: i 
SLEF:s verksamhetsberättelse 1991, i missionärernas årsrapporter och fältenhetsprotokoll 
samt i de artiklar som resenärerna skrev efter resan. I SLEF:s verksamhetsberättelse 1991 
nämndes följande: ”Ungdomskörens resa var uppmuntrande for både missionärerna och 
afrikanerna”. Missionärerna skrev: ”Vi riktar ett mycket stort TACK! till ungdomskören för 
deras besök. Att i ord beskriva vår uppskattning går inte.” En av missionärerna på fältet, 
Birgitta Nynäs, skrev att det kändes som om en dröm gick i uppfyllelse när ungdomarna 
ställde sig framme i koret i Atemo kyrka och att man knappast trodde att det var sant. 
 
I sin reserapport skrev körens dirigent Göran Stenlund:  

 
Det är med glädje jag konstaterar att resan på allt sätt var givande och lyckad. De flesta av oss 
som deltog i resan har under många år sett foton från Kenya och hört berättas om missionsarbetet 
där. Att få se verkligheten med egna ögon är dock en upplevelse som går långt utöver vad alla 
bilder och berättelser kan ge.  
 

I rapporten konstaterades också att de medel som sänts ut till Kenya hade använts väl, och att 
förbönerna for missionsarbetet hade blivit hörda.  
 
Själv hörde jag till de missionärer som hade förmånen att få ta emot ungdomskören på 
missionsfältet sommaren 1991. Tre år tidigare hade jag sjungit med i Evangeliska Ungas 
ungdomskör i hemlandet. Att få uppleva körens besök på missionsfältet var mycket roligt, på 
gränsen till overkligt. Det var som att vara hemma men långt borta.  
 
Det som nämnts ovan beskriver körresans omedelbara betydelse för dem som var med eller 
tog emot resenärerna. Det är uppenbart att Evangeliska Ungas ungdomskörs resa till Kenya 
1991 var både uppskattad och lyckad. Den blev till stor glädje och uppmuntran för i stort sett 
alla som berördes av den. Hur rimmade resan då med sin målsättning och de förväntningar 
som hade ställts på den – ett ökat missionsintresse och förhoppningar om nya missionärer? 
Resulterade resan i några personliga kontakter till missionärer och kenyaner? Födde resan 
någon offervilja för missionen? 
 
Varför deltog man i resan? 
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Förhoppningen att Safari-91 på sikt skulle generera nya missionärer var en sak som återkom i 
den rapport som körens dirigent Göran Stenlund gav till SLEF:s styrelse efter resan:  

 
Jag är övertygad om att resan gjorde ett outplånligt intryck på alla oss som fick delta i den. 
Missionsarbetet har kommit oss mycket närmare, och jag tror att några i gruppen i sinom tid 
kommer att återvända till Kenya som missionärer, om Gud så vill. 

 
Om vi från år 1991 bläddrar tretton år fram i tiden till år 2005, visar det sig att fem av dem 
som hade deltagit i Safari-91 det året befann sig i Kenya som SLEF:s missionärer. Några hade 
redan länge varit där, någon hade nyss rest ut. Fem av resans 21 deltagare (dirigenten 
undantagen) blev således med tiden SLEF:s missionärer i Kenya. Detta är närmare en 
fjärdedel av alla dem som deltog i Safari-91. Ytterligare tre av deltagarna återvände senare till 
Kenya för korttidsinsatser på missionsfältet.  
 
Även om många andra faktorer bidrog till att dessa korttids- och långtidsuppdrag blev 
verklighet, kvarstår faktum: En betydande andel av resenärerna i Safari-91 återvände till 
missionsfältet för en längre eller kortare insats. Svaret på frågan om det fanns något samband 
mellan Safari-91 och framtida missionärer på SLEF:s missionsfält i Kenya, är ja, det fanns ett 
samband, även om resan knappast spelade huvudrollen i de aktuella sammanhangen. 
 
Hur var det då med de övriga förhoppningarna på Safari-91? När jag år 2001 fungerade som 
missionssekreterare i SLEF, utarbetade jag en enkät för dem som deltagit i Safari-91. Jag 
hoppades bland annat få veta om resan hade haft någon betydelse för resenärernas 
missionsintresse. Frågorna i enkäten tog fasta på de förhoppningar som hade nämnts i 
ansökan om bidrag till SLEF:s styrelse: missionsintresset bland SLEF:s ungdomar, personliga 
kontakter till missionärer och kenyaner, offerviljan för missionen samt eventuella nya 
missionärer. Enkäten besvarades anonymt av 15 av de 21 resenärerna. Nu, trettio år efter 
ungdomskörens resa till Kenya, återknyter jag till det som kom fram via enkäten. Det kan 
tilläggas att enkäten i övrigt fungerat som ett instrument för de ungdomsresor till 
missionsfältet som SLEF senare genomförde vart fjärde år. 
 
Tanken på att bli missionär 
 
Jag återgår till frågan om resans samband med nya missionärer eftersom enkäten belyste även 
den saken. På den enkätfråga som pejlade resenärernas eventuella tankar på att själva bli 
missionärer, svarade elva av femton resenärer att de tänkt på att bli eller blivit missionärer. 
Detta är tre fjärdedelar av dem som besvarade enkäten. Någon tillade att denna fråga 
antagligen är oundviklig då man besöker missionärer på ett missionsfält. En resenär sade sig 
redan innan resan ha haft ett stort missionsintresse och var glad att under resan ha fått en 
praktisk inblick i missionärernas dagliga arbete. Resan förmedlade en realistisk syn på 
missionärsarbetet. En resenär nämnde att intresset för ett missionärskap växte tack vare resan.  
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En som vid tiden för resan uttryckligen själv inte ville bli missionär, nämnde att resan inte 
hade hjälpt upp den saken, men att personen ändå med tiden blev missionär. En av 
resenärerna framhöll att resan gett goda möjligheter att tänka sig in i missionärsrollen, men 
samtidigt hade denna insyn haft en avskräckande effekt, eftersom man också insett att det 
fordrades en hel del av en missionär.  
 
En av deltagarna i Safari-91 berättade om en långvarig dröm att få åka ut och hjälpa dem som 
hade det sämre ställt. Denna dröm levde kvar ännu tio år efter resan, även om livet hade 
kommit emellan. En resenär påpekade att en gruppresa till missionsfältet i syfte att rekrytera 
missionärer borde göras med en mindre grupp. Då får resenärerna fler kontaktytor till 
missionärerna och till lokala kristna jämfört med om man reser i en stor grupp där umgänget 
redan är tillgodosett. Sammanfattningsvis kan det konstateras att resan aktualiserade tanken 
på ett själv bli missionär, och även gav en god inblick i bearbetningen av en sådan tanke.  
 
Varför deltog då 21 ungdomar i Safari-91? Var det för att man funderade på att bli missionär 
eller för att man ville delta i en spännande körresa? Eller var det av någon helt annan orsak? 
Av enkätsvaren framgår motiven hos femton av deltagarna i Safari-91. Här kunde resenärerna 
berätta fritt. Över häften av de femton som svarade ville se landet och missionsarbetet. De 
flesta hade hört mycket om SLEF:s missionsverksamhet och ville se den med egna ögon. En 
resenär nämnde att missionsarbetet nästan hade blivit som en glansbild efter allt man hade 
hört. Personen hade därför en önskan att själv få se det.  
 
Knappt hälften av de femton svarande uppgav att de deltog för att kompisarna gjorde det. 
Några hänvisade också till att de personligen kände missionärer på fältet. Reslust nämndes 
även som en bidragande orsak. Ett par resenärer nämnde att ungdomskörens resa sänkte 
tröskeln till att resa så långt bort som till Afrika. Det föreföll lätt då man inte måste ordna allt 
själv. Det intressanta programmet lockade också. En nämnde om sin önskan att få göra något 
för dem som hade det sämre ställt.  
 
Resans inverkan på missionsintresset 
 
Hur var det då med resenärerna och deras intresse för missionsarbetet? Resans huvudsakliga 
målsättning hade varit att stimulera SLEF-ungdomars missionsintresse. Detta undersöktes i 
enkäten ur flera synvinklar. Resenärerna ombads själva bedöma resans inverkan på det egna 
missionsintresset. Här skiljdes i enkäten på intresse för Kenyamissionen respektive för 
mission i allmänhet. Frågan var om intresset ifråga hade ökat, minskat eller förblivit 
oförändrat till följd av resan. Resenärerna fick därtill frågan om ett eventuellt missionsintresse 
hade smittat av sig till någon annan ung människa. Dessutom efterlystes i enkäten eventuella 
egna initiativ till någon missionsrelaterad aktivitet, som resultat av ens missionsintresse. Det 
frågades också efter ett eventuellt specialintresse i syfte att stöda missionärer i egenskap av 
sändare. 
 
Tio av de femton som besvarade enkäten uppgav att intresset för Kenyamissionen blivit större 
tack vare resan. Övriga uppgav att intresset var lika som förut. En förklarade sitt ökade 
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intresse för Kenyamissionen med att det som man sett i verkligheten blir intressant. Intresset 
för mission i allmänhet hade ökat hos fem av de femton som besvarade frågan. Ett par 
resenärer uppgav att resan gett dem en referensram för missionsarbete i allmänhet. De 
nämnde också att resan gett dem ett intresse att följa med vad som händer ute i världen.  
 
Frågan om ens ökade missionsintresse hade smittat av sig till vänner i hemlandet fick 
varierande svar. Sex av dem som svarade upplevde att deras intresse för missionen smittat av 
sig till andra. Någon tillade att vännerna i hemlandet fått ett tillfälligt, men inte bestående 
intresse. Andra berättade att missionsfältet blivit mer konkret för sådana som fått höra om det 
eller att en särskild vän blivit mycket intresserad.  
 
Endast fyra av de svarande uppgav att deras missionsintresse hade resulterat i någon aktivitet i 
hemknutarna, till exempel en samling eller en understödsgrupp. En tredjedel (fem) av dem 
som besvarade enkäten kände ett speciellt intresse av att vara sändare, det vill säga att stöda 
missionärer praktiskt eller genom förbön.  
 
Så långt kan det konstateras att Safari-91 snarare bidrog till att öka intresset för det 
missionsarbete som man hade sett, än för mission i allmänhet. Missionsintresset smittade även 
i någon mån av sig i hemlandet eller gav upphov till någon missionsaktivitet. För att anknyta 
till resans målsättning om ett ökat missionsintresse bland SLEF:s ungdomar, kan man alltså 
konstatera att resan hos sextio procent av dem som besvarade enkäten redovisade ett ökat 
intresse för Kenyamissionen. 
 
Kontakter till missionärer och kenyaner 
 
En av förhoppningarna bakom resan hade varit att skapa kontakter till missionärer och 
kenyaner. Här åtskildes i enkäten de missionärer som resenärerna hade träffat och andra 
missionärer. Det visade sig att resenärernas kontakterna både till de missionärer som man 
träffat på fältet och till övriga missionärer åtminstone till en början lika vanliga. Alla utom två 
av dem som besvarade enkäten hade i efterhand haft kontakt med de missionärer som man 
hade träffat under resan. Hälften (åtta) av de svarande upprätthöll kontakten ännu tio år efter 
resan. Tretton av de femton som besvarade enkäten uppgav att de hade aktiva kontakter också 
till andra missionärer än dem som de hade träffat på missionsfältet. Däremot var kontakter till 
kenyanska vänner ovanliga, endast fyra av de svarande uppgav sig ha sådana.  
 
Offerviljan och övriga tankar och idéer 
 
Hur var det då med förhoppningen om en ökad offervilja hos resenärerna? När det gäller 
resans eventuella inverkan på offerviljan kunde resenärerna ange ett minskat / oförändrat eller 
ökat mått av offervilja. I enkäten påpekades att frågan inte gällde offerförmågan utan 
uttryckligen offerviljan. Hälften (sju) av de svarande uppgav att offerviljan ökat efter resan till 
missionsfältet. I övriga fall var den oförändrad. 
 
I slutet av enkäten hade resenärerna möjlighet att ännu tillägga något i anslutning till resan. 
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Här nämnde en resenär sin oerhörda tacksamhet över att Safari-91 arrangerades och att 
personen själv hade haft möjlighet att delta. Annat som nämndes var att det var underbart att 
få uppleva Kenya i grupp. Någon nämnde att Kenya fått en särskild plats i ens hjärta. Resan 
var i starkt minne hos en av resenärerna ännu tio år senare. Många kom ihåg gästfriheten hos 
missionärerna och kenyanerna och noterade att den hade hållit i sig under alla tre veckorna. 
”Garanterat min bästa resa” var ett omdöme. ”Missionen fick ett ansikte och man fick hjärta 
för saken” ett annat. ”En resa för livet” ett tredje. En berättade att den video som man fått med 
sig från resan var mäkta populär hos de egna barnen tio år senare.  
 
En resenär ansåg att denna typ av resa var ett väl valt verktyg för att presentera 
missionsarbetet för unga människor. En annan efterlyste fler liknanade resor eftersom ”de kan 
sätta tankarna i rörelse och så ett frö”. Sex av respondenterna betonade att de skulle 
rekommendera dylika resor om sådana ordnades i framtiden.  
 
Olika tankar och idéer kom också fram genom enkäten. En person ville utveckla ansvaret för 
missionsarbetet hos den sändande församlingen, i det här fallet SLEF. En idé var att 
ungdomskören eller ungdomsgrupper inom SLEF skulle upprätta kontakt med någon viss 
missionär och även ta ett visst ekonomiskt ansvar för denna.  
 
Nämndes det då i enkätsvaren något negativt med Safari-91? En respondent efterlyste fler 
uppföljningssamlingar efter resan, där man efteråt skulle ha fått ventilera resan och 
missionsarbetet tillsammans med dem som hade varit med. En annan tyckte att den praktiska 
sidan av missionsarbetet lyftes fram på ett bra sätt, men att den andliga dimensionen av 
arbetet på missionsfältet kunde ha getts en synligare roll. Med detta avsågs förbönens plats 
och missionärenas andliga vardagsmöten med kenyanerna. 
 
Som helhet kan på basis av enkätsvaren konstateras att en resa av den typ som Safari-91 
utgjorde, också förmådde leva upp till de förhållandevis höga förväntningar som hade ställts 
på den. Resan ökade missionsintresset åtminstone bland dem som deltog i resan. Resenärerna 
hade fått sådana kontakter till missionärer som stod sig över tid, medan kontakterna till 
kenyanerna inte hade utvecklats på samma sätt. Det var intressant att kontakterna till 
missionärerna inte begränsade sig till dem man mött på fältet, utan även omfattade andra 
missionärer. Offerviljan hade ökat tack vare resan. Dessutom fungerade Safari-91 som ett 
ändamålsenligt sätt att få veta mer om missionsarbetet, bland annat för att reflektera över sin 
egen plats i det.  
 
Enkätsvaren visade också att de flesta deltog i resan eftersom de ville se missionsarbetet och / 
eller resa till Kenya med sina kompisar. Safari-91 gav som helhet upphov till synnerligen 
positiva omdömen och var även ett koncept som varmt rekommenderades för andra unga 
människor.  
 
 
 
 


