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Et storttr& i Wozr
i Liberiamdoftegdforan,hvodenten
Mission@rerne
arbeide
detgelderdetevangeliserende
ellerdetpraktiske
Af
Kaj Kjer-Hansen

man rydderjunglenfor at lave en farm. Mandene falder
tr&erne,der settes ild pi og
ingener bangefor en junglebrand pd grund af den store
fugtighedsgrad.

Sparebrrendstof
Fra kl. 20 til 23 blander - Pe det lutherskeuddannelgeneratorlarmen sig i det sesinstituter Arsforbrugetaf
brandstof til generatoren
symfoniorkester af foromkring 50.000dollar. Med
som
underlige afrikalyde,
junglen er fyldt af, mens lidt fantasi skulle det vere
gnister muligt at nedsatte dette
slir
ildfluerne
--uden-.for
hvismasf ikjarsn
i mdrket.. Gene- - betydelieg
en dampturbine, der kunne
ratoren, som giver elektri_fodresmed tre , -som ellers
-bare
citet til missionsstationeni
gir op i rsg, sigEr'Ileide.
- Og si kunne nogle af
Wozi, ksrer pi dyr olie.
pengene
brugestil det evangeChristianHeide,som til dag- liserendearbejde,som der er
lig er praktisk mand pA det sA skrigendeet behov for i
lutherskeuddannelsesinstitut denlutherskekirke.
Han giver udtryk for den
2 timersksrselfra Wozi, sidder efter endt arbejdsdagmed indrespending,som han selv
at udbedre Wozi-stationens fsler som missionar, hvor
han gernevil bruge tiden pi
tag og loft samt feldning af
arbeide,
et stort tra og sPekulerer mereevangeliserende
over,hvordanman kan bruge selvom det mesteaf hanstid
noget af al den dyre energi, gArmedpraktiskarbejde.
Han er overbevistom, at
som futter op i luften, nAr

hvad entendet gelder praktisk arbejde eller evangeliserendevirksomhed i bushen, si md bl.a. de danske
gi foran.
missionerer
- I stedetfor at kritisere
indenfor den
hvadliberianere
lutherskekirke ikke gor, mi
vi gore det og gA foran. Si
skalde nok kommeefter.

chefersdtil.
SAer det Jens-ArneSkjotts
tur til den naste krempegren
Men det bliver ibenbart
kvarterchefen
for megetat se
pd, at to hvideikke gir af vejen for et stykkemandfolkearbejde.Samtidigmedat Skjott
begynderarbejdetforhandles
der om prisen pi jorden.
slir til med tilKvarterchefen
buddetpi 2 dollar og afloser
Missionrerer
Skjstt og nu bliver der for alvor hug i sksen. Rammer
gik foran
man forbi, er der 6 meterned.
Men {e4 store .grentbraggr
Sdv-havde heruqg$..tA{inS.r*
neh inden kvarterchefengli- ,
fsr varet et illustrerendeekder ned af traet efter veludsempelpi dette.
Det store tre pA missions-- fsrt arbejde.
Liberianerneskal nok
stationensgrund skulle felvare villigetil at gsreet stykdes,da nogletykke grenevar
til fare for familiensSkjstts ke arbejdei bushen,bare vi
hus. De folk fra landsbyen, gAr foran, siger Heide, idet
han erindrerom, hvor fA hvisom havdelovet at gore det,
de mission&rer,dqr {indes i
turde alligevelikke, da det
kom til stykket, klatre op i
den lutherskekirke i Liberia,
som har v€ret villigetil at letrcet. SAmitte Heideop. Og
efter en halv times arbejde vei bushen.
med en ikke altfor skarptsleTidligere artikler af Kaj
' Kier.Hansen
ben skse faldt den fsrste
fra Liberiahat
jorden,
mens
kampegrentil
varetbragt14.,l7. og20.jufire kvarteren af landsbyens
ti.

