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Konfirmandundervisning
medlemaf menighedsrddeti
Konfirmanderne
i
venskabsmenigheden Ka!:ievundervii,tsheshei Tanzania.
Roddinq
I Kashesheer det evangeafentanzaniansk
listen Guiclence.der star for
hjxipeprest"
undervisningen af konfir-

AfChristina
Strandsberg
Sorensen
csts@
bergske.d
k
RODDING:De kommende
konfirmander i Rsdding fik
onsdag en speciel oplevelse til konfirmandundervisningen.De blev undervist af
hjalpeprasten fra Roddi ng.
Lavel og Pederstrups venskabsmenighed
i Tanzania.
MenighederneRodding,
Lovel og Pederstruphar i
disseuger besogaf prasten
Majaliwa,
evangelisten
Guidence,der er en slags
hjalpeprast, og en >kvindealdste< Fulgence, der er

manderne, fordi prasten
skal dakke svv kirker og
derfor kun er et par dageom
mAnedenved hver kirke.
Ligesom i Tanzania var
det Guidence. der stod for
undervisningen af konfirmandernei Roddingonsdag
morgen.Guidenceer den af
de tre besogende,der taler
dArligstengelsk,derlol foregik undervisningen ogsd
med tolk. Forst oversattepastor Majaliwa fra swahili til
engelsk,og sd oversattesogneprast Niels Peter Jacobsen til dansk, nAr det var
nodvendigt.
Undervisningsstiien var
noget anderledes,end den
konfirmanderne er vant til

>Hvis der er rodet herinde, vil I sArydde op?<spurgte pastor N,{ajaliwablandt
andet. Her kunne ikke alle
uden toven svareja.
Pastor Majalirvaspulgte
ogsdl, om konfirmanderne
gik i kirke, laste biblen eller
bad til Gud eller Jesus.
>Hvordankan I sige, at I
PASTORMAJLIWA
tror pA Gud uden at lase
hans ord, komme i hans kirvedkonfi rmationsundervis- ke ellerhpdnlil llttu.'r,sagde
pastor Majaliwa, da konfirningen.
>rViskal elskeogfrygte vo- manderne havde svaret. at
res Gud.<Det var ord, der de hverken bad eller laste bigik igen under onsdagens bel og kun gik i kirke i forkonfirmandforberedelse.
bindelsemed konfirmationsLuthers lille katekismus var forberedelsen.
undervisningsmaterialet,
da
Selvom der var langt flere
evangelistGuidenceunder- loftede pegefingereend norviste konfirmanderne i Rsd- malt, syntes konfirmanderding i de 10 bud. Efter Lu- ne, at undervisningen var
thers fortolkning af hvert sprendende.
>Deter spandende og mebud spurgte Pastor Majliwa
konfirmanderne, om deleve- getanderledesend normalt,<
de efter budet.
og >Det satter nogle tanker

!;l Hvordankan
||| I sige,at I tror
pAGududenat lase
hansord,komme
i hanskirke eller
bedetil ham?

i gang,<var bare nog
konfirmanderneskomr
tarer efter undervisnin
OgsasogneprestNjel
ter Jacobsen, der norr
star for undervisningcr.
tes, at det var en god opl
se.
riJeg tror, at konfirr
derne fik noget nvt nied
dag.Del er i hvert fald t
for nogle gode disKussi
til naste undervisning,
de han.
Pastor Majaliwa slut
undervisningen af med
ge, at hvis konfirmand
gor, som de havde lrert i
og overholder de 10 buc
de vare godekristne, og
vil velsignedem.Hvis dr
imod brsd de 10 bud,
Gud straffe dem.
Fsr konfirmanderne r
le tilbage til skolen,var
lige tid til at lrereen sar
Swahili.

