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Så er vi kommet til Cameroun……………….Gaorua kirke  

Søndag den 23. oktober 2011 står vi igen op til en skøn afrikansk morgen. 

Solen skinner, og alt ånder af friskhed. 

Vi har i dag planlagt, at vi vil deltage i en gudstjeneste i kirken,- den franske udgave. 

Det er nemlig sådan, at der kl. 08.00 holdes en gudstjeneste på ful fulde, som er et 

fælles hausastammesprog. Den gudstjeneste varer i et par timer, og så er der 

gudstjeneste på fransk efterfølgende kl. 10.15. 

Gudstjenesten startede med en form for præludium – ca. et kvarter hvor et lille band 

sang og spillede. En meget festlig start og en fornemmelse af fællesskab. 

Ca. 10.30 kom ”kirkerådet” – en form for menighedsråd. De var 12-14 stykker i alt, -    

alle lidt ældre mænd, nydelig klædt i jakkesæt. 

Én af dem ledede hele gudstjenesten. 

Rundt omkring var der vel 6-8 kirketjenere i en slags uniform bestående af en grøn 

dragt med 2 hvide kors på. De sørgede for alt det praktisk efterhånden som vi kom 

frem. Der er trådløse mikrofoner og højtalere, så tingene fungerer. 

På det tidspunkt var der vel omkring 400/450 mennesker i kirken, - dog kom der 

flere til efterhånden, så jeg tror vi nåede op på omkring 500/600 personer, - mænd, 

kvinder og børn, alle i flotte søndagsdragter. Deriblandt de 6 danske volontører, - 

også i flotte søndagsdragter og så vi andre 50+ besøgende i pænt søndagstøj. 

Vi startede med 2-3 fællessange med et par dygtige forsangere, godt hjulpet af 

elguitar og et sæt trommer. Derefter sagde vi alle i kor trosbekendelsen. 

Et lokalt kor på deres lokale stammesprog sang en sang for hele menigheden. 

Én fra menighedsrådet bød 4 personer velkommen for første gang i kirken. 

Derefter klap fra menigheden. Dernæst velkommen til os 7 fra Danmark 50+, en 

præsentation af os, og hvad vi hedder. Bøje Pedersen, vores turleder, holdt derefter 

en kort tale til menigheden. Også vi fra Danmark blev klappet velkommen til kirken. 

Derefter blev indgået post gennemgået af én fra kirkerådet. 

Et andet lokalt kor sang en tekst hvor melodien fra ”Jeg vil bygge en verden” blev 

brugt. 



Derefter var der offergang, hvor faktisk alle gik op omkring ”alteret” og gav sin 

pengegave i små skåle. Et offergangskor hvor kirketjenerne sang for, stod for et 

sangindslag imens, og sørgede også for at alle kom op i den rigtige rækkefølge. 

Kirkerådet gav til sidst deres gaver.  

Et 3. kor sang derefter igen på et lokalt stammesprog. Denne gang på melodien 

”Han har åbnet perleporten”. 

Dagens tekst blev læst af én fra kirkerådet, og en anden indledte en sang på 

melodien ”strømme af nåde”. 

Prædiken varede ca. 30 minutter, hvor han sagde noget om Salamon som byggede 

for sig selv, og glemte alt om Gud. - En opfordring til at bygge sammen om den 

samme Gud. Michael Jackson bliver også nævnt.  

Efter en fællessang kom den lokale præst på prædikestolen som en slags afslutning 

på gudstjenesten. Klokken var nu ca. 12.30 og lige før afslutningen gik 2 af 

kirkerådet hen til hver deres indgangsdør. – Dette for at hilse på alle kirkegængerne 

når de forlod kirken. 

Udenfor var der et mylder af mennesker, hvor man hyggede og snakkede. Det 

eneste der manglede var kirkekaffen som vi kender den fra Lemvig Kirke……. 

Vore piger har en lærer som normalt underviser i engelsk på kirkens college. 

Pigerne bliver jævnligt undervist i fransk. Denne lærer – Benne Dickson – tilbød at 

komme og fortælle lidt om indholdet i gudstjenesten på ”Borgen” 

 

EFLC – Eglise Fratemelle Lutherienne du Cameroun – det er navnet på kirken. 

Det betyder noget i retning af ”Den lutherske Brødrekirke i Cameroun”. 

Kirken har omkring 150-200.000 medlemmer, og arbejder især i det nordlige 

Cameroun. Det er tilknyttet omkring 1000 kirker. 

Kirken er indrettet som en kirke i Danmark, - et hovedskib og 2 sideskibe. 

Godt brugte kirkebænke – uden nogen form for hynder !!!    lidt hårde at sidde på, 

men det gik. Altertavle er der ikke nogen af, men der hænger 2 ophæng – Alfa & 

Omega. 

Rundt i kirken hænger forskellige ophæng med bibelcitater. Under loftet kører hele 

tiden ventilationsmøller, så den varme luft bliver cirkuleret. Der er 4 indgangsdøre 

som under gudstjenesten står åbne. Kun når der er bøn bliver de lukket. 

Der hænger julepynt fra sidste år, - det bliver taget ned nu til jul, og nyt bliver så 

hængt op. 

Næste søndag er der igen gudstjeneste i kirken, - en ungdomsgudstjeneste. 

Det er der hver den sidste søndag i måneden. 

Hvis der er børn der skal døbes stilles et dåbsfad frem til den kirkelige handling. 

Én gang om måneden er der nadver. Alle går op og får et lille hjerterbrød som bliver 

dyppet i vin. Når alle er tilbage på deres pladser spiser man brødet (samtidigt) 

Børn kan ikke deltage i nadveren 



 

Hilsen fra Cameroun 

Kaj 

 

NB: Lige nu er Birthe og Birgit gået i ”byen” for at købe ind til morgenmad og frokost 

i morgen. Jeg sidder og kikker ud på et par afrikanske huse. Ænder, gæs og geder 

går og snakker. Børn leger ved siden af, - og på fodboldbanen spilles fodbold for 

sjov. Udrangerede traktorer, landbrugsmaskiner og vogne står her også. Klokken er 

16.30 lokal tid, og der skulle nu være internet. 

 

   


