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Et nyt arbejds
omridefor
danskmission
Kaj Kjer-Hansen vil i nogleortikler
fortelle om kirken og landet,hon besogteen mdned
en sandtro foreligger,
kan
I den lutherske kirke i
p.arterne.
i et polygamt
agtepi
vestAfrikas
Liberia
kyst arbejdernu 6 danske t:b blive dgbt og konfirfimilier

forandretkirkensarbejdsmu
ligheder.Det officiellesprog
er engelsk,men kun omkring
l09o af befolkningener i
standtil at lese og skrive.I
detlillelandmedomkring1,7
millioner indbyggereer der
omkring 28 stammesprog
De, der taler et af disse
stammesprog,kan sjaldent
lese det, hvilketikke gor kirkensmissionlettere.
Fra et land, hvor dansk
ydremission
ikke tidligerehar
virket, skal vi med en rakke
glimt giveet indtryk af, hvad
der msder unge danske
missionareri dereshverdag.
i
Disseindtryk er bearbejdet
Wozi en lille junglelandsby
omkring 350 km fra hovedstadenMo,nrovia,hvor teo-

- oguo'.noi
J*o.n $;iL'ltii?f,:1.t":i!:;1fi;
bsrn
danskeethiopermission.
at sidanneprrron.i-Oogikke
kanopni en lederstilling
i menigheden.

Den lutherskekirke i landet
har omkring 25.000 medlemmerog er tidligerehovedsageligt
stottetaf Den lutherske kirke i Amerika. Kirken
blevselvstandig
i 1965og kirkens forste prasident, Roland J. Payne,blevindviettil
biskopi 1971.Han er fortsat
k irke n sb i s k op.
Internationalthar den lutherskekirke i Liberiagjort sig
- -,._.,dcll4anrl--rdr&ldEL.&x*a;I.*{*Liras:rrffifffllf

Liberia som foruden sin
stammebefolkning
blev koloniseret af frigivne amerikanskeslaveribegyndelsen
af
det 19. irh., er officielt en
kristenstat,selvom man regner med, at omkring70tloaf
befolkningen
er tilhengereaf
en traditionel afrikansk
stammereligion og omkring

l09o er muslimer.Mandingostammen,som gor sig gal-

Kaj Kjer-Honsen vil i nogleartikler
fortelle om kirken og landet,hon besogteen mdned
I den lutherske kirke i
Liberia pi Afrikas vestkyst arbejdernu 6 danske
med i alt l7
familier
bsrn - og udsendtaf Den
danskeethiopermission.

Denlutherske
kirke i landet
har omkring 25.000medlemmerog er tidligerehovedsageligt
stottetaf Den lutherske kirke i Amerika. Kirken
blevselvstandig
i 1965og kirkens forste prasident, Roland J. Payne,blevindviettil
bis ko pi 1 971.Han er f or t s a t
kirkensbiskop.
Internationalthar den lutherskekirkei Liberiagjort sig
geldendevedsit synpi polygami. Samtidigmed at det
monogameagteskabbetragtessomdenideellerammefor
det kristne familieliv, og
kristne, som indgir i polygameagteskaber
ekskommuniseres,
slis deti en erklaring
fast, at hvor vidnesbyrdom

en sand tro foreligger,kan
parternei et polygamtEgteskab blive dsbt og konfirmeret. Samtidighavdes det
medhenvisning
til Paulusfsrstebrev til Timoteus(3,2-12)
at sidannepersonerdog ikke
kanopni en lederstilling
i menigheden.

forandretkirkensarbejdsmuligheder.Det officiellesprog
er engelsk,men kun omkring
l09o af befolkningener i
standtil at lese og skrive.I
det lille landmedomkring1,7
millioner indbyggereer der
omkring 28 stammesprog
De, der taler et af disse
stammesprog,kan sjaldent
lase det, hvilketikke gor kirLiberia som foruden sin
stammebefolkning
blev kolo- kensmissionlettere.
Fra et land, hvor dansk
niseret af frigivne ameriydremission
ikke tidligerehar
af
kanskeslaveri begyndelsen
d e t 1 9 . d rh ., e r o ffi c i e l ten vi rket,skalvi med en rakke
kristenstat,selvom man reg- glimt giveet indtryk af, hvad
ner med, at omkring70s/oaf
der msder unge danske
missionareri dereshverdag.
befolkningen
er tilhangereaf
en traditionel afrikansk Disseindtryk er bearbejdeti
stammereligion
og omkring Wozi en lille junglelandsby
l09o er muslimer.Mandingo- omkring 350 km fra hovedstammen,som gor sig grel- stadenMonrovia, hvor teologegteparretBodil og Jensdendesom et handelsfolk,er
Arne Skjott sammenmeddenestentotalt muslimsk.Ikke
mindst pi grensenmod sst
res to drenge,Nicolai pit 4Vz
gor muslimerne
sig galdende og C hri stofferpi l h, for
med en missionsindsats,
forstegangsattederesbenen
som
lignerde kristnes.
dag i slutningenaf november
Militarkuppeti 1980,hvor m i n e d1 9 8 1 .
den, nuvrerende prresident
K A J K J,€R Doe kom til magten,har ikke
HANSEN
'rNt

::.iN..

'.,$

':::,,,il
,!',,',i

ilffi

Bodil Skiott forsogersig med sinnybegynder-loma
pA markedspladsen.
Hendes>sproglaboratorium<<
er hytteni baggrunden.

