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Kommerdumeddennyeprrest?
af teol. dr. Kai Kjar-Hansen,Arhus

I en mrflnedstidfgr jul var vorestidligere udsending,Kai Kjrer-Hansen,pl et studieopholdi Jerusalem.Efter hjemkomstenhar vi modtagetdenneartikel, som viser, at der er nogle,der venterpi pastor Bekgaard
Thomsen.En del af hansopgavevil netop blive at vrereprrest for danskei Israel. Udrejsenventesat {inde
sted indenudgangenaf marts.
Knapt nok har jeg bragt min
hilsen fra Gunvor og Erik Nikolajsen,fgr sp@rgsmiletlod i
den anden ende af telefonen:
>Er du kommet til Jerusalem
med den nye prast nu?<
Og under den andentelefonns
samtale fra Israelsmissione
lejlighed i Jerusalem lpd det:
>Vi savner altsi de danske
gudstjenester. Hvornir kommer den nye prrest?<

der igen kommer en dansk
prrestefamilietil byen. Si man
igen kan komme til regelmressigedanske gudstjenester.
For vel er der mulighed for
at h4re evangeliet pi andre
sprog i Jerusalem. Men danskere h{rer det nu engang
bedstpA dansk!
Og advents-og julesalmerer
nu ikke helt det sammepA andre sprog,som det er pA dansk!
For danskere! Sjaldent har jeg
Advents. og julegudstjeneste
oplevet en stprre sangglade,
>Du holder vel en gudstjeneste som da vi efter gudstjenesten
for os?< Det var den tredje te- og kaffen gav ordet frit. Knapt
lefonsamtaleskontante sp@rgs- nok var den ene salme sunget
mil. Da jeg t4vede lidt, blev fardig, f6r forslagettil den neemnet hurtigt skiftet ud med en ste lod. Hvis det ikke var, fordi
indbydelsetil at komme og spi- vi skulle ud af lokalet, si dOrse middag. Og efter den gode vogteren kunne fi fri, havde vi
middag og efter, at >Ordets pi- den lordag fPr fjerde sondag i
ger i Israel< havde lokket et advent sunget alle julesalmer i
lgfte ud af mig om at holde en Den danske Salmebog!Og da
advents- og julegudstjeneste, tiden var overskreden,og jeg sA
sagdede med et glimt i gjnene forslgte at fi Brorsons lange /
og med triumf i stemmen til
dennes^dejuletid forkortet lidt,
hverandre:>Si var det da ikke lykkedesdet ikke !
helt forgreves,at vi spenderede
Hvornir...?
den middag!<
Jovister der nogle i den dan- >Sikken en salmesangi kirske koloni i Jerusalem, som ken<, sagde den amerikanske
med forventning ser frem til, at prast, da jeg leverededen l6n-

Red.
te prrestekjoletilbage til ham.
>Hvornir kommer for@vrigt
den nye danske prrest?<sagde
han.
For
familien Bakgaard
Thomsen stir der ikke blot et
tomt gudstjenestelokale og
venter pi dem. Men ogsi nogle
danskere,som lrengesefter en
dansk prast. Salmesangenfra
de over 60 deltagere ved advents- og julegudstjenesteni
december 1983 fortaller lidt
om det.
I samarbejdemed dem, der
lrenges efter en dansk prrest,
mi den nye danske prastefamilie st begynde forfra med
dem i Jerusalem. som under
den lange vakance har vrennet
sig til, at der ikke er nogen
dansk gudstjeneste.For sidanne er der desvrerreogs6.
I dette arbejde kommer de
imidlertid ikke til at sti alene!
Bag dem og sammenmed dem
stir de, der formulerede
spOrgsmilet: >>Kommer du
med den nye prrest?<
SIDSTE: Familien Bekgaard
Thomsenforventes at ankomme
til Israel den25. marts.
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