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Namibia

Et staerkt og ungt faellesskab
i Namibia
De unge i St. Mary’s Cathedral i Namibia er aktive og engagerede;
men de får ikke den stette de fortjener af deres kirke. Alligevel giver
deres fasllesskab háb for fremtiden, fordi de danner deres egne
bevaegelser.

UNGDOMSARBEJDE Jeg går ind
på pladsen foran St. Mary’s Cathedral i
Windhoek, Namibias hovedstad og modes
af glade, festklasdte mennesker. Sasrlig
kvindeme er meget stilfulde, som om de var
på vej til et storre party. Men de er på vej til
sondagsmesse. Jeg foler mig lidt udenfor i
min enkle påklzedning; men også fordi jeg
er hvid. Alle her er sortc, selvom der findes
en stor hvid minoritet i Windhoek. Men
Namibia er vedvarende steerkt opsplittet,
selvom det undertrykkende apartheidsystem
ophorte, da landet blev selvstzendigt i 1 990.
I dag har St Mary’s Youth Ministry
arrangeret en frokost for at samle penge
ind, så jeg begynder med at spise og senere
snakke med Claudine Narimas, der er PRperson for ungdomsgruppen. Claudine er 23
år og studerer kommunikation ved Namibias
universitet for Videnskab og teknologi. Hun
begynder med at fortaHle, at St. Mary’s
Cathedral Youth ministry har omkring 150
aktive unge mcdlcmmcr i aldercn 18-35
år. ”Vi har endda også tre medlemmer, der
er mellem 40 og 45 år. De synes nok, vi er
sjovere at vasre sammen med end de geldrc”,
siger Claudine og griner.

Mange aktiviteter
St Mary’s Cathedral Youth Ministry har fle¬
re grupper - en spejdergruppe, tre sangkor
og to sproggrupper, en engelsk og en por¬
tugisisk.
”At vi har en portugisisk gruppe skyldes,
at mange her kommer fra Angola”, siger
Claudine. Messeme fejres på skiftevis en¬
gelsk og tysk. Engelsk er Namibias officiel¬
le sprog; men tysk har haft en fremtrasdende
plads, siden landet blev tysk koloni tidligt i
1900-tallet. Og sidste sondag i måneden er
der messe på portugisisk.
Claudine fortafller, at de har bibelstudier

Namibia
Landet hed indtil 1968 Sydvestafrika
og var indtil uafhasngigheden i 1990
underlagt apartheidstyret i Sydafrika.
Landet er meget tyndtbefolket. På de
826.704 km2 bor der kun 2,2 millioner
mennesker.
Det officielle sprog er engelsk;
men der tales også afrikaans, tysk og
cirka 30 forskellige afrikanske sprog.
Det tidligere kolonisprog tysk er isser
udbredt blandt det hvide mindretal.
57 % af befolkningen er protestanter,
17 % katolikker, 7 % tilhorer andre
kirker, mens omkring 19 % dyrker
naturreligioner.
Kilde: Den Store Danske Encyclopcedi.

r

sea-

.jfr.

W

Tekst og foto: Ann-Britt Sternfeldt
hver tirsdag, men også flere udadrettede ak¬
tiviteter. De besoger regelmsessigt kirkens
alderdomshjem for prsester, hvor de blandí
andet gor rent og laver mad. De har også
noget, de kalder for ”outreach” som indebeerer, at de besoger mennesker i nod. Vi
tager ud til fattige mennesker, som bor i
slumkvarterer i udkanten af Windhoek. Vi
tager mad og andet med hjemmefra, ting vi
ikke selv behover, så de kan dele det med
os. Vi leger med bornene på bomehjemmet
og forsoger så tit vi kan at have noget med
til dem. Og i dag er vores seniorungdomsgruppe med i en gudstjeneste i et af de fat¬
tigste områder som hedder Havanna.

Manglende stotte
Flere unge ssetter sig ned og lytter til
Claudines og min diskussion. Faellesskabet
er indbydende, jeg foler mig virkelig
hjemme og velkommen. Jeg forstår på
vores samtale, at sangkorene med gladden
og kraften i at syngc Guds budskab er
vigtige for de unge. Alligevel kommer der
noget lidt trist over Claudine.
”Men vi får dårlig stötte af vores kirke.
Vi kan ikke engang ove i kirkens aula, fordi
de lejer den ud for at tjene penge og også
vil have at vi skal betale for det. Men vi
har jo ingen penge. Så vi står tit udenfor på
parkeringspladsen eller i caféområdet for at
ove os. Vi var med og samlede penge ind, da
aulaen skulle bygges og når den så står klar,
kan vi ikke vsere der. Vi ville også geme
indspille en CD og Den katolske Kirke har
et lokale, hvor vi kan indspille den; men det
kan vi heller ikke bruge uden at betale”.
Jeg bliver forbavset, da jeg horer, hvad
Claudine siger og da jeg ser mig omkring
blandt de andre unge nikker de bekraeftende.
Menighedens stotte til de unge er meget
dårlig.
”Og det foies uretñerdigt, for vi bruger
meget kraft og tid i vores aktiviteter; men
der findes lige nu en gruppe konservative
addre i menigheden som styrer det og
forhindrer os i at få den stotte vi behover”,
siger Claudine.

Et varmt faellesskab
Dagens frokostindsamling går til at
indsamle penge til en rejse den 15.-19.
august til Rundu i det nordlige Namibia,
hvor 12 af menighedens unge skal rejse
hen for at vsere med til den nationale
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Store brande er desveerre et hyppigt syn i
Namibia, hvor der tit er långt til vand og
hvor husene mange gange er bygget af
materialer, der let breender.
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Claudine Narimas er PR-ansvarligfor St. Mary’s Cathedral Youth Ministry.
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Diskussionsglade unge i St. Mary s Cathedral Youth Ministry.
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Tre generationer på vej til kirke.
ungdomsdag, som organiseres i samarbejde
med Verdensungdomsdagen hvert tredje år.
”Det er forste gang, vi laver en frokost¬
indsamling, så vi må evaluere senere, hvordan det gik. Vi prover hele tiden at finde
måder, vi kan tjene penge på til vores akti¬
viteter”, siger Claudine.
Jeg foler mig tvivlrådig og urolig over den
manglende stotte og jeg sporger Claudine
om de ind imellem teenker, at det hele kunne
vaere lige meget. Tja ind imellem er tanken
vel dukket op og det er et faktum, at en del
af vores medlemmer har forladt os for at
slutte sig til en anden menighed eller til og
med en anden kirke. Men vi har jo sådan et
godt samarbejde i vores ungdomsgrupper,

og det gor så at vi haenger på. Det er jo os,
som engang skal tage over og så kan vi
forme menigheden som vi onsker. Imens vi
venter må vi kaempe for sagen.
Med et finurligt smil tilfojer Claudine:
”For vi har faktisk talt om at lave et opråb
og sende det til paven. Måske kunne han
tale med vores kirke”.
Da jeg senere taler med Claudine siger
him at frokostindsamlingen gav dem cirka
1.600 kroner. De skal bruge 5.300 til deres
rejse.
Vil du vide mere om St. Mary’s Cathedral
Youth ministry kan du gå ind her:
www.facehook. com/St-Marys- Cath edralYouth-Ministry-1606583182923 744/

