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Den ungeL iberionsketeolo gistuderendemedfo rnavnet Jensen undervisteddbsk lasse
r
i/ire mdneder,
mendadetkom til dtibsdagen
varhansrollemeretilbagetrukket
Af
Kaj Kjrr-Hansen

Jensen
er et stortsmil,da vi
msder ham uden for kirken.
De hvidei Zorzor, som kommer i kirken, har ikke lagt
Hurtigt trak jeg mig ud af
skjul pi, at det er Jensen,
der
diskussionen,
da Jensens har gjort arbejdet.Bortsetfra
navn blev nevnt i forbin- nogleenkeltedib indenfor de
delse med den lutherske sidstepar ir, skalman flereir
kirkes arbejde i Liberia. tilbage, siden der sidst var
massedibiZorzor. Og Jensen
Hjemmeframente jeg da startedefsrst
sin praktiktid i
at have sat mig ind i den februar.Og nu er det30.maj.
danske missionerstabs
Jensensmiler lidt genert,
navne: Krarup, Heide, da vi sporgerham, hvemdet
Hougaard,Smidt, Nissen var, der satteham igangmed
dAbsklasserne. Selvfolgelig
og Skjstt. Alle udsendtaf
den danskeethiopienmis- var det et tossetsporgsmil,
fordi vi med det lille haveen
sion.Men Jensen?
Jegforeller afkraftelse
stod pi samtalen,at han bekreftelse
pA, om den lokaleprast var
havdestuderetpd Gbanga misundeligpA
de resultater,
teologiskeseminar, hvor som Jensenstod for. Men
Olav Smidt nu underviser, Jensenglider som en anden
og at Jensen havde et hr. Jensenpi AGF's forstepraktikir i Zorzor, den divisionshold i fodbold behrendigtuden om den urene
narmeste stsrre by fra
tackling,der li i vort sporgsWozi. Og jeg forstodogsi,
at Jensenaf en elleranden mdl.Og -satteros til rettemed
sit svar: Det var vel Helliggrund var blevet forinden.
hindreti at tagemed ojenPi de efterfolgende
spsrgslegespecialisten Steen mil giver Jensen precise
Holst Nissen og presten svar. Han har haft dibsJens-ArneSkjott ud pi en klasseri 4 mineder,undervist
kombineret lage- og pi engelsk,fordi hvis folk
evangelisationstur
i jung- kan lase, er det engelsk,og
det,de kan tale,nemligloma,
len.
kan de ikke lrese.Selvhar han
Jegvovermigind i samta- lert sig nogetloma, selvom
len og sporger forsigtigt, hanhar et andetstammesprog
hvemJensener, og hvad han
sommodersmdl.
De, der skal
heddertil fornavn. Man smidsbes,er i alderen0-21,siger
ler og fortcller, at Jensener
han og gor opmarksompi,
fornavnet,at han JensenSey- at der ikke er 70, men >kun<
enkolo,at haner liberianerog
69, der skal dsbes. Zo'ens
midt i tyverne. En ameri- barn,medicinmandens
dreng,
kanskmissionarmed det gomi ventetil neste gang,da
de danskenavn havde taget faderenpi grund af bortrejse
hamtilsig somdreng,og hen- ikke havde kunnet give tillades familienavn var blevet delsetil ssnnens
ddb.
hansfornavn.
Si er det min tur til at smile
over, at jeg havde ladet mig
Kirkensbehov
narre af det gode danske
Vi er blevet lidt mere fornav n .
sigtigemed vore sporgsmil,
antyder,om detikkeer excepJensengjorde
tionelt, at en medicinmands
ssn
skal dsbes.Men vi kan
arbejdet
ikke fA Jensentil at sige,at
Pinselsrdag
var Jensens
den pigaldende medicindag.
Pd godt og ondt. Dageni formand skulle opfatte kirkens
vejen havde vi hsrt, at der
arbejdesom et konkurrenceskulle dsbes 70 menneskeri
foretagende.
St. John's lutherskekirke i
Jensenkikker ind i kirken,
Zorzor. Bodil og Jens-Arne og vi forstir, at vi skalgoreos
Skjotts forbavselse
ferdige. - Jensen,hvis du
var ikke
til at skjule,da de hsrte det
meden enkeltsatningskalsige, hvadder er den lutherske
tal. I Wozi, den landsbyde
har befundetsig i de sidste6
kirkes storstebehov i dag i
mineder, blev den sidstedib
Liberia,hvader det sA,sporgervi.
forretteti 1967.
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- Et sterkt indeligt lederskab,ledere,der vil nogetfor
Kristus,sigerhan og er pd vej
ind i kirken.
Den unge Jensenspilleren
nogettilbagetrukken
rolle under gudstjenesten.
Han dirigerer kirkens bornekor, som
han ogsi har fiet op at stAde
fi mineder,han har varet i
menigheden.
Jensenhar tidligerepradiket, mendennedag
er derengastepradikant.
Pradikenenvar personligog
livsner, selvom jeg nu godt
kunne have undt Jensenat
pradike. - Du behsverikke
at tagened til Monrovia,eller
til Jerusalem
ellerNew York,
siger Barry Lang, en canadier, som til dagliglederden
lutherskekirkes arbejdeved
Bong Mine. I hanssognhar
man formiet at fi lagfolket
med i et aktivt menighedsarbejdeog uden lsn, hvilket
for tiden kun sker her.
Havde Jesussiddet nede i
Monrovia, havde du miske
fiet 5 minutterhosham.Men
han er her ved sin And. Han
er ikke kun for de rige, der
har rid til at rejse,sigerhan.
Pradiken varer 25 minutter.Bagefteroplasesden
pA lomo. Det tager 15 minutter.
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mi ddagen hos meprest, hvor' o gsi
ni ghedens
Jensen
er tilstede,
er deringen
der gir ind pe, hvad der
kiksede,og alle ser gladeud.
Men i jeepentilbageto Zozi
fritter jeg Jens-ArneSkjstt
lidt ud om, hvor lenge han
meneren dibsoplaring skal
vare.- Selvfolgelig
er det fristendeat git lidt for hurtigt
frem, ikke mindst i vores
landsby,hvor der ikke har
v€ret en ddb pi 15 ir, siger
han. Men har folk i nogle
minedervist interesse,
mi en
intensiv3-4 mdnedersddbsoplaring vel v€re et minimum.
- Helleregi lidt for langsomt end at pressenogetfor
hurtigt igennem.Ogsi selv
om man - indrommet- fristestil at visenogleresultater
pi hjemmefronten.
Og mdske
ogsi lidt overfor sigselv,nir
sveden drypper her under
ekvaturog pa grundaf nogle
sprogstudier,
som undertiden
fslestrelse.

Fremelske
initiativ

Jeg vender tilbage til Jensen,
da vi bumler ind pd den hullede junglevej til Wozi. Selv om
jeg ikke kender hans forhold
til prasten pA stedet- og det
synesat vare bedre end det,
jeg havde udledt af de sporaOg sAskalder vere dAb.Den diske bemarkninger jeg tidlilokale prest laser navnene gere havde samlet op - sad
jeg med en fornemmelseaf , at
op. Et ellerandetkikser.Midet alligevel ikke er pA den
ske leser han navnenefor
mide man fremelskerinitiativ
hurtigtop, si det ikke gir op
og nidkarhed hos en ung teofor dem,der skaldsbes,at de
logistuderende,der er ude i
skalkommefrem.I hvertfald
praktik. Fsrst at overlade
er de 69 nu skrumpetind til
Jensenhele slebet, og ndr femindreend50.
Bagefterkan jeg ikke lade sten skal holdes, si at give
ham en si tilbagetrukkenrolvere med at sporge,om tinle.
gene kunne have veret
- Inspirationenkan mdske
anderledes,dersom det var
alligevel
ogsi vrere giet den
Jensen, som kendte dibspersonligt,som anden vej, siger Jens-Arne
kandidaterne
havdelast navnene
op. Barry Skjstt. Hvad du end mener
om stedetsprast, si vil du vel
Lang,somhavdeforrettetdiikke negte, at han gav udtryk
ben, ruller en halv timestid
efter gudstjenestensafslut- for en egte glede over de
ning op i sin lille folkevogn mange dib, ogsi selv om det
kiksedelidt. Der kan godt gA
forandet hus,vi befandtos i,
ild
i tsrre buske!
inden vi vi skulle til middag
Ja, hvis ilden bare er
prEst.
hosmenighedens
- Der er en ordenligpala- varm nok, fojer Bodil Skjstt
ver dernede,sigerhan. Et el- tort til.

Nogetkikser

ler andet kiksede,og da jeg
tog fra kirken,var der en vild
Egentliger jeg ikdiskussion.
ke alt for begejstretfor disse
massbdAb.

Detteer dentredieartikelr en
seriefra det nye danskemissionsomrAdeLiberia. De to
fsrsteblevbragt14.juli.

