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Bsgerog hafter spredtud pA markedspladsen
af Jens-ArneSkjstt

Missionnren
fik sat
gangi litteratur-salget
Det stdr i hanskontrakt, at han ikke blot skal vere evongelist,men ogsdselger
Af
Kaj Kjar-Hansen

han nogle timer senerekom gelskparalleltekst,som hyptilbagemed 65 heftermindre pigstsalges.
til at samlestovpi hylderne.

marke- OVefSrettelSe til
Davi skullebeioee

Centretmod Analfabetisme i Wozi havdesin storhedstidi midten af 60erne. Dengangniede man
op pa at publicereover 20
forskelligehefter pi loma
og engelsknogleir. Samtidie arbejdedeen amerikansk missioner og den
nuverendeleder af centret pA en overs&ttelse af
NT til loma, som blev udgiveti 1971.Men giden-er_
*--dffg&et d6-rligere.
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Nu magterman ikke meget
andet end at fA den ugentligeloma-avispl4 siderpi gaden,hvor artiklernei forkortet skikkelseogsi er gengivet
pi engelsk.Og mens man i
60'erne havde omkring 15
lnrerp
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det i B okaza,en l andsbv15
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mindre end to tjm.er omkring 50 hefter. Prisen- er
overkommeligog ligg-er,-fordi hefterne er trykt for flere
Ar siden,pA mellem5 og l0
cent.
Mens Jens-Arne..Skjott
handlede,gik Bodil Skjott
prast, fol
hen til landsbyens
om muligt at fA ham hen pi
Vel sagtens
markedspladsen.

Han er ikke i tvivl om, at
det oftest er den engelske
tekst, som bliver lest. bette
forhold har fiet Bodil Skjott,
gar ud
hvisstillingsbeskrivelse
pA at vare teolqgiskkOnsuientpA enoversetielseaf GT
til loma,til at stillesporgsmAl
ved detteprolekt. t-tteloroi
GT ikke er vard ar oversatte, men fordi kun sd fi

loma
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selge bogerpi en mark.eds- tUhnftlne
ei presligeprodag. Men preste var ikke" iekt.
hiemme.Han var pd sin
SAlange som der ikke er
farm og arbeidede. -.
nogen, der magter at lare
Det er ikke uden finger- folket at lese deres eger
spidsfornemmelse
, fra.e.kse- sprog, er dei et spsrgsr'el,
kutivkomiteens
side i kirken, om der ikke er andreopgaat der i Jens-Arne,.lkrg,,J: ver, der er mereprerrerenle,

af Jens-ArneSkistt
Bsgerog hafter spredtud pA markedspladsen

Missionreren
fik sat
gangi litteratur-s
a\get
menogsdselger
Det stdri hanskontrakt,at hanikkeblotskalvere evangelist,
Af
Kaj Kjar-Hansen

han nogle timer senerekom gel-rkparalleltekst,som hyptilbagemed 65 heftermindre pigstsalges.
til at samlestovpAhylderne.
marke- Oversattelse
Da vi skulle besoge
til
det i Bokaza,en landsby15
Centretmod Analfabetiskm fra Wozi, solgtehan pA loma
me i Wozi havdesin stormindre end to timer om- Han er ikke i tvivl om, at
hedstidi midten af 60erkring 50 hefter. Prisen er det oftest er den engelske
ne. Dengangniede man
og ligger, foroverkommelig
tekst, som bliverlast. Dette
op pd at publicereover 20
di hefterne er trykt for flere forholdhar fAetBodil Skjstt,
pA
forskelligehefter
loma
dr siden,pA mellem5 og l0
gdrud
hvisstillingsbeskrivelse
og engelsknogleir. Samticent.
pi at vere teologiskkonsudig arbejdedeen ameriMens Jens-Arne Skjott lentpi en overs&ttelseaf GT
kansk missioner og den
handlede,gik Bodil Skjstt til loma,til at stillespsrgsmAl
prast, for
hen til landsbyens
nuvarendeleder af centved detteprojekt. Ikke fordi
om muligt at fA ham hen pi
ret pA en oversrcttelseaf
GT ikke er vard at overVel sagtens satte, men fordi kun si fA
markedspladsen.
NT til loma, som blev udfor pi .pFrmere
eller mindre kan lese dereseqetsoros. er
giver i I9TJ-}{en ide+=*l
-tflF€ktarniG
vise,-qqi det ' }uri .-S'gt"fi "' it*biive- tidt
at
gdet
det
dllrligere;-gore at
lade sig
oesi kan
ogsi
kan lade
sic gsre
at - frrstrer?t,* gver. nogeq-der
ffinnarkeilS-- kunm-iigne-' ct-prcTgffiFa'
Nu magter man ikke meget
dag. Men prrste var'.ikkc jekt.
andet end' at fA den ugentlihjemme.Han var pi sin
SAlenge som der ikke er
geloma-avispi 4 siderpd gafarm og arbejdede.
nogen, der magter at lrere
den,hvor artiklernei forkorDet er ikke uden finger- folket at lase deres eget
tet skikkelseogsi er gengivet
spidsfornemmelsefra ekse- sprog, er det et spsrgsmil,
pd engelsk.Og mens man i
kutivkomiteens
side i kirken, om der ikke er andreopga60'erne havde omkring l5
at der i Jens-ArneSkjotts ver, der er merepresserende,
larere tilknyttetcentret,som
stillingsbeskrivelse
ikke blot
hun.
af Centretmod Analfa- stir, at han skalvare evange- siger
rundt omkring i landsbyerne Lederen
- Nir man ved at ge de
betisme,YeIIaQuogua,foran
forsogteat lare folk at lase
prast i loma- stsvede hylder pi centret
centret,pd hvisopslagstavle
den liserende
deres eget sprog, er der i
opmrAdet,men ogsA at han igennem,opdager man at
pd lomaog
ugentlige
avis
findes
dag ingen sidanne larere. I
skal vare >salger<af littera- der faktisk ligger over 20
engelsk.
skoleni Wozi gives der untur.
forskelligehefter med beretdervisning, men kun pi enSelv ser han frem til den ninger fra GT oversattil loogsA
titler
af
samfundsmasgelsk.
dag, hvor han entenselvkan ma, kommerman ikke uden
sig art samt egnenslokalhisi megetloma eller kan fA en at' om sporge sig selv,om
publistorie.
Desuden
er
der
Manglende
loma-talende
kristenmed pi
man ikke hellereskullese at
ceret en rakke hefter med
markedsdagen,
som her kan fi dissespredt. Det er noget
entusiasme
fabler fra loma-omridet.
undervise
interesserede.
af et dilamma,nir kirken
- Men naturligvis er md- presserpA, og jeg gernevil
Det er vanskeligtat finde
pi
Salg
markedet
andenforklaringpA nedganlet, at liberianske
kristnekan vere medi et oversattelsesargen end i samarbejdsvanske- Jens-Arne Skjstt fortcller,
se de mulighederfor at selbejde,mcn samtidig ser de
lighederog en portion mang- at hanblevmsdt medskepsis, ge litteratur pi en mar- faktiske forhold for lomalendeentusiasme.
da han en markedsdagkom
kecisplads
og selv stiller sig sproget,
sigerhun.
En stor del af de over350
ind i centretog begyndteat
op og salger til deres eget
titler liggerog samler stov pd
samle en rakke heftersam- folk, sigerJens-ArneSkjott,
centretshylder. Foruden dimen for at sette sig ud
Tidligere
artiklerom kirken
som samtidighar noteret, at
i Liberiaerbragt14.og17.
rekte forkyndendeog kristen blandt de handlende.Men redet er de hefter, som bdde
juli
litteratur indeholderhefterne aktionenvar forundring, da
har en loma-tekstog en en-

