
Söndagsskolan i Kanisa Kuu 

Påsken 2009 reste en grupp från EFS Västerbotten till Tanzania som en del av ett tvåårigt projekt 

kallat Vår Omvärld. Målet med projektet var att öka engagemanget för och kunskapen om EFS 

internationella arbete och på så vis få ny inspiration i de lokala föreningarna för kyrkans 

gemensamma missionsuppdrag. Vasakyrkan, Umeå blev genom projektet vänförsamling med 

Domkyrkan ”Kanisa Kuu” i Iringa, Tanzania. De båda församlingarna ber för varandra, och 

söndagsskolorna brevväxlar.  

Medlemsantal 

Iringa stift har 74 församlingar, Kanisa Kuu är stiftets största församling.  Medlemsantalet i hela 

stiftet är ca 98.500. Men det stiger hela tiden… 

I Kanisa Kuu var det år 2009 ca 2 800 medlemmar, nu uppskattas det till 4 000, varav hälften är barn 

och ungdomar. Varje söndag firar 1500-1800 vuxna gudstjänst uppdelat på tre olika gudstjänster. 

Under påskhelgen var en grupp från Vasakyrkan åter i Kanisa Kuu. De fick då vara med då 

församlingen fick drygt 60 nya medlemmar. Torbjörn, pastor i Vasakyrkan, fick vara med och döpa på 

påskdagen!  

Söndagsskolorna 

I söndagsskolorna finns 700-900 barn. Det är söndagsskola vid alla tre gudstjänsterna, och dessutom 

har de också söndagsskola i stadsdelarna för att få plats och ha nära. När Umeå-gruppen var på 9-

gudstjänsten i påskas var det ca 100 barn på söndagsskolan. De har inga grupprum utan alla barnen 

är i ett rum. Ledarna gör ett enormt jobb utifrån dessa förutsättningar! Det är upp emot 20 ledare för 

de olika söndagsskolorna. En ledare hade pastor Huruma i Kanisa Kuu när han själv gick i 

söndagsskolan för ca 30 år sedan! Det planeras nu för att bygga en lokal bredvid kyrkan med fler rum 

för verksamhet, när de får råd. 

Körer/Barnkören 

I Kanisa Kuu finns nio körer. I princip sjunger så gott som alla körer varje söndag! De har sina givna 

gudstjänster där de medverkar och till exempel sjunger Kyrkokören (Kwaya Kuu) alltid vid 9-

gudstjänsten. Barnkören sjunger alltid vid 11-gudstjänsten. Varje söndag alltså! Först är de på 

Söndagsskolan kl 9 och sedan är de med i gudstjänsten kl 11. Och sedan sjunger och dansar de alltid 

en stund på kyrktorget utanför när gudstjänsten är slut. Så det blir typ fyra timmar i kyrkan varje 

söndag!  

 

Torbjörn Arvidsson, som är pastor i Vasakyrkan har delat med sig av denna fakta som Umeå-gruppen 

fått berättat för sig på sina besök i Kanisa Kuu. När det gäller siffrorna är dessa från 2012, de ändras 

ofta och det kan finnas mer än ett sätt att räkna. 
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