SophorSorfortalte om sin opuekst preget af fattigdom..DekommenSc
konfirm:ander still.edefttnnge gporgsmqtrtil hend,e,- Priuatfoto.
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bejdslsshedog fattigdom, i
et slumkvarter i hovedstaden Phnom Penh, men familien er blevet hjulpet af
den kristne skole,hvor undervisningen er gratis.
Det har fsrt til, at Sophor
Sor er blevet dsbt. Hendes
far er dsd, sA moderen er
alene med otte bsrn. men
Af Jakob
familien har fiet bedre vilThorupThomsen
kAr, fordi Sophor Sor og to
Begge konfirmandhold pA afhendes sostre har arbejRoddingSkolehar brugt to de.
hele skoledagei denneuge
pAat lare qm Cambodjaog Analfabetisme
hjatpe den lokale kirke i
De to konfirmandhold i
landet. Hsjdepunktet var Roddingforsogerat hjalpe
et besog af den 2l,ilrige den kristne kirke i Cambocambodjanske gestelarer, dja ved at skaffe penge,sA
befolkningen kan fi radioSophorSor.
Hunfortalte de kommen- er. Mange er analfabeter i
de konJirmander sin per- Cambodja. Derfor bruger
sonlige historie, der er kirken sin radio til ikke
praget af Cambodjasbru- kun at missionere,men ogtale fortid. Hendes for- sA at sende almendannenaldre flygtede fra Pol Pot- de udserrdelsermed oplysregimet, si hun er fsdt i en ninger om landbrug, sundflygtningelejr i Thailand. hed og smittefarlige sygSom 10-Arigvendte hun og dommesom aids.
familien tilbage til CamboKonfirmanderne er med
dja. I en periodeboedeSop- i projektet, Konfirmandhor Sor, pA grund af ar- aktionen. SkovsBog og Id6

i Viborg har sponseretsmi
berbare radioer. som bornene salger til hinanden
og kammeraterne. Indtagten 96r til kirken i Carnbodja, der selv kober radioer
for pengene.
- Det er godt at have borneneto hele dage.Det giver
mulighed for, at vi kan lave
nogetandet,endatjegbare
stAr og snakker. Konfirmandernelarer. at der finder andre kulturer og kirker. De fAr et indtryk af, at
kirke er mange ting, og at
der er andre mAder atgore
det pi end den danske folkekirke, siger sogneprast
Niels PeterJacobsen.
Sophor Sors fortelling
blevpversat afen tolk, danske Sofie.Hovedbudskabet
var >tilgivelse<.Det er nodvendigt i et land, praget af
et radselsregime i dennyere fortid. Bsdler og ofre lever side og side,men det er
nodvendigt at kunne tilgive for at komme videre.
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