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Afrikanske ord og toner i Røddingn Løvel og
Pederstrup kirker
det alrikanske bidrag hovedsagelig leveres tilbage i form

af kulturelle oplevelser Det
foregår blandt andet på den
måde, at tanzaniareme besøger skoler, bømehaver og

kirker, hvor de rned deres
anderledes tilgang til det
kirkelige liv spreder ægte
glæde og entusiasme.

Gæsteoptrædener
De fire, der besøger Danmark i år, er den medicinstuderende Melania, den

selvforsørgende Advera,
Edigar, som er lærer og Jo-

vinary Karoro, der er Kasheshe sogns præst. Under
det he uger lange ophold har
de blandt andet medvirket
ved høstgudstjenesten i Lø-

vel den 16. septembet hvor
de alle fire sang, og hvor Melania holdt prædiken. Tidiigere stod Karoro for dagens
øveaften i Løvel Kirke sammen med Sødal Happy Singers. Foto: Niels-Peter Lund Jacobsen

Af Egon Tlnmassen

BATUM

-

Hos Karin Arr-

tonsen og Bendt Jensen på
Bystær.net 5 i Batum har der
siden den 6. september lydt
frcruned tale og sang. I alt

tre uger skal de huse fire
afrikanske medlemmer af
den kristne kirke i Kasheshe

pastorat, der består af syv
sogne i det nordvestlige hjør-

ne af Tanzania, hvor der til
daglig tales swaiili. Besøget
er kommet i stand germem

venskabskomiteen ved de
tre kirker i Rødding, Løvel
og Pederstrup, som Bendt
Jensen er

fornand for.

Gensidighed
Relationerne

så

til

Tanzania

blev skabt i 2005, hvor repræsentanter for Rødding Kirke
mødte præsten i Kasheshe
og tre medlemmer af sogre,
komiteen. Senere blev de to
øwige kirker også involveret
i samarbejdet, således at det
i clag er hele pastoratet, der

medvirker Kontakten til det
fjeme sogn i Afrika gik ind i
ny fase i 2008, da det første
hold tanzanianere besøgte
deres danske venner ogblev
yderligere udbygget, da en
elleve mand stor delegation
frade tre danske sogne drog
en

til Kasheshe i2010.I år erdet

prædiken i Rødding, og

i

søndags medvirkede alle fire

under en kombineret dansk/
afrikansk gudstjeneste i Sto-

holrn Kirke.

I Stoholm prædikede

den
afrikanske præst på sit mo-

dersmål, og der blev sulget både danske salmer og
swahilisang, som gæsteme
på forhård havde øvet med

blandt andet Kulturøddernes Kor og Sødal Happy
Singers. Underyeis er der
også blevet tid ti1 et besøg
på Diakonhøjskolen i Arhus og et møde med biskop
Karsten Nissen i Viborg. Her
kume tanzaniaaerne blandt
ardet fortælle, at den kfistne
kirke i deres hjemland er i

stor fremgang, medens biskoppen måtte erkende, at

det modsatte er tilfældet i
Danmark.
Fortsættes på sidr 4

igen afrikarernes tur til at

besøge Danmark.

Bendt Jensen forklarer, at
venskabsforbindelsen ikke
i sig selv er et proiekt, men at
det først og fremmest handler
om at lære aldre mennesker

at kende og at følge med i
hinandens liy bøn og tanker
De åbenbare forskelle mellem de to venskabsorganisationer viser sigblandt andet
ved, at menighedeme ved de
tre danske sogne hvertår ved
høst indsarnler penge, som

blandt ardet går til kirker,
skoler og betrængte enkeltpersoner i Talzania, medens

Bendt Jensen og hans familile i Batum har kun haft gode
oplevelser sammen med de fire gæster fra Tanzania.
Det er fra venstre Edigar, Advem, Melania og Karoro.
Foto: Egon Thomassen

Afrikanske ord og toner...
-

foftsat fra forsiden

Biskoppen i Viborg tog imod ved domkirken og viste rundt.
Foto: Niels-Peter Lund Jacobsen

Kulturforskelle
Efter de tre ugers ophold

i

Darunark glæder alle fire
sig til at komme tilbage til
hjemlandet og folteelle om

kirke eller i den - efter hans
mening

-

stilfeerdige og

lidt

kedelige gudstjeneste, der
foregar i danske kirker

deres oplevelser i deres egen

Afrikarerbesøget har på flere

menighed. Kun præsten
Karoro har tidligere været

måder været en Øjenåbner
for Kadr Antonsen og Bendt
Jensen. "Det har overrasket
os at se, hvor lidt de fue unge

i Danmark, og det var tydeligt for alle, at mødet med
det darske efterårsvejr ilke

mennesker

ffder i huset i

liggfrem huede de varme-

forhold til vore egne teen-

vånte afrikanere. "Desuden

agere", siger Karin, medens
det for hendes mand især var
tankevækkende at se gæster-

har vi især lagt mærke til,
at danskeme altid er tralvt
optaget af et eller andet. Det
er vi ikke vant til i Tanzania,
hvor folk tager sig bedre tid
til deres gørerrål og ikle er
sa optagne af deres arbejde",
siger Karoro. Til gengaeld er
han ilke imponeret af danskemes engagement i deres

nes forbløffelse over, at

vi

Danmark kan drikke vand
direkte fra vore vandhaner.
"Derfor blev besøget på det
lokale vandværk også en oplevelse for dem", bemærker
Bendt Jensen.

