EN UNG KYRKA OCH DESS PROBLEM
Något om den ev. lutherska kyrkan i Botswana och dess
situation idag.
Av Ingvar Hermansson

r.

Den Ev.-Lutherska Kyrkans i Botswana framväxt

är man talar om unga kyrkor i Afrika tänker man på dem i
jämförelse med kyrkorna i Europa. Det brukar vara de
kyrkor som bildats genom den kristna missionens arbete under
18- och 1900-talen som man då har i tankarna.
Den Evangelisk Lutherska kyrkan i Botswana är en av dem.
Denna kyrka har sina rötter framför allt i de tyska lutherska
kyrkor som genom Hermannsburg-missionen fört ut Evangelium
till olika delar av Afrika. På 1840-talet började den av missionssaken gripne prästen i Hannovers landskyrka, Ludvig Harms,
utbilda missionärer för Afrika. Samtidigt med dem som skulle
prästvigas utbildades också lantbrukare och hantverkare som
skulle skickas ut jämte missionärerna i syfte att försörja dessa och
ekonomiskt stödja arbetet. En båt byggdes i Hamburgs hamn och
utrustades för den långa resan runt Kap till Afrikas östkust, och så
skickades de utbildade arbetarna iväg. Det tog lång tid och var
besvärligt att resa på den tiden och fastän målet egentligen från
början varit Galla-folket i Etiopien, tvingades man gå i hamn i
Natal i nuvarande Sydafrika. Där kom missionärerna också den
gången att stanna och bege sig inåt landet för att påbörja sitt
angelägna verk för Afrikas folks kristnande. Bland dem som då for
ut från Hermannsburg var det några som begav sig längre inåt på
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Gabane kyrka och klockstapel, uppfärda i slutet av 1960-talet. Samhå1let Gabane ligger 18
km väster om Gaborone.

kontinenten än de andra, ett par t.o.m. ända in i Bechuanalandprotektoratet, det nuvarande Botswana. En av dessa var pastor
Schulenburg. Genom dennes undervisning kunde två av hövdingen Sekgomas söner döpas i början på 1860-talet (1862 ?). De är
så vitt känt de första lutherska kristna döpta i denna del av landet.
Sekgoma var hövding för bamangwato-stammen. Omständigheterna gjorde att de lutherska missionärerna inte kunde stanna
kvar i hans område. De tvingades dra sig omkr. 300 km längre
söderut, där de blev välkomnade av balete-stammen, vars nuvarande centrum är Ramotswa, 35 km söder om huvudstaden Gaborone.

Församlingen i Ramotswa är den äldsta
Ramotswa, som idag har över 5000 medlemmar, räknar sm
grundande från omkr. 1865 och firade 1965 sitt hundraårs-jubileum. Troligen byggdes den första kyrkan här redan på 1860-talet,
vilket i så fall varit den första lutherska kyrkobyggnaden i Botswana. Den kyrka som nu finns byggdes under åren 1894-1898 och
bekostades till större delen av balete-stammen själv. Även de icke11

kristna medlemmarna av stammen fick hjälpa till att bygga, transportera sten och utföra arbete tillsammans med de kristna. När
kyrkan var färdig och skulle inredas gick det till precis på samma
sätt som det skedde på landsbygden i Sverige för hundra år sedan i
sådana sammanhang: bänkplatserna fördelades, och man fick
familjevis ansvaret för att bekosta sina bänkar. Missionären var
naturligtvis den som organiserade och ledde arbetet. Men han
hade därvid stöd och hjälp av stammens hövding. Missionen i
Tyskland belastades inte med kostnaden, utom ett mindre belopp
som när arbetet var färdigt återstod att betala och som man då fick
hjälp med.
Från Ramotswa kom det lutherska missions arbetet i Bechuanaland att ledas under de närmaste hundra åren. Även om några
församlingar i angränsande byar, tillhörande samma stam bildades
under 1S00-talet och 1900-talets första del så förblev arbetet
begränsat till en enda stam, Balete. Detta berodde på att det var
hövdingen som avgjorde vilken mission som skulle få arbeta inom
hans område. Och eftersom London Missions-sällskapet (LMS)
kommit till Bechuanaland något före de lutherska missionärerna,
och fått tillåtelse att arbeta i några stammar, blev dessa i huvudsak
stängda för lutherska och andra missioner.
Det var inte förrän under tiden för andra världskriget, på 1940talet som denna ordning började brytas.

Flera lutherska missioners arbete har lagt grunden
Under 1S00-talet hade också andra lutherska eller närbesläktade
missioner, utom Hermannsburg-missionen, verkat i de områden
som gränsar till dåvarande Bechuanaland: I Namibia verkade
Rhenmissionen, i Kap-Provinsen i Sydafrika arbetade Berlin-missionen. Inom Sydafrikas gränser verkade också sedan slutet på
1S00-talet en annan tysk mission, närbesläktad med Hermannsburg-missionen, men skild från denna - den s.k. "Lutherska Frikyrkans" mission. Dessa skiljer sig från varandra närmast däri att
den senare intar en striktare hållning än den förra i en del frågor.
Under 1900-talet har dessa tre missioners arbete kommit att
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Pastor T. Segat/h e i Manya församling leder sjå'lv kyrkokören, när det är möjligt. Manyane
samhälle ligger ca 50 km sydväst om Gaborone. Församlingen tillhör de äldsta lutherska i
landet.

sträcka sig in i angränsande delar av vad som nu är Botswana. När
ELCSA (Evangelisk Lutherska Kyrkan i Södra Afrika) fick sin
nuvarande form och omfattning i mitten på 1970-talet (1975), blev
frågan om hur dessa olika grenar av luthersk kristenhet inom
Botswanas gränser skulle förhålla sig till varandra. Man ville få till
stånd ett närmande till varandra av dessa grupper.

Genom utbrytning ur ELCSA bildades ELCB
Det var dessa strävanden som ledde till en splittring i slutet av
1970-talet, när flertalet av de församlingar som hade sitt ursprung i
Hermannsburgmissionens arbete kom att skilja sig från kyrkan i
Sydafrika och etablera en självständig kyrka inom Botswanas
gränser. Till denna självständiga kyrka anslöt sig sedan efter hand
församlingar och grupper i södra Botswana, vilka förut tillhört
ELCSA:s sydvästra stift i Kap-området. På samma sätt anslöt sig
med sin kyrkas godkännande de församlingar i nordvästra Botswana, som grundats genom den lutherska kyrkans i Namibia
verksamhet.
A andra sidan var inte uppslutningen kring den nybildade kyr13

kan fullständig. Dels fanns det församlingar där majoriteten valde
att stanna kvar inom ELCSA, även om inte alla gjorde det. Dels
fanns också i de flesta av de församlingar, som anslöt sig, några
som höll fast vid ELCSA och inte ville följa majoriteten. Jag skall
inte här närmare gå på några förklaringar till varför det blev så,
även om många av orsakerna är väl kända. Man kan bara konstatera att det blev så.
Den situation som nu rått under ett antal år, och som till en del
blev ett resultat av brytningen med kyrkan i Sydafrika och bildandet aven självständig inhemsk kyrka, ELCB, har betytt att det i
Botswana finns tre lutherska kyrkor representerade:
1) ELCB, den självständiga kyrkan som bildades år 1978
genom utbrytningen ur ELCSA,
2) Det efter hand nybildade Botswana stiftet av ELCSA (som
har 5 stift i Sydafrika), vilket bildades 1982.
3) LCSA, den s.k. "Lutherska Frikyrkan" i Södra Afrika, som
har ett kontrakt i Botswana sedan arbete här påbörjats 1972.

Tre kyrkor i ökat samarbete syftande till en enad kyrka
Mellan ELCB och LCSA har det under de gångna åren etablerats
ett ökat samarbete på olika sätt med syfte till ett framtida samgående. Samarbetet består bl.a. i att man tar hand om varandras
medlemmar på de olika orter där båda har medlemmar, samt att
man undviker att börja nytt arbete på platser där den andra
kyrkan redan har arbete på gång.
Relationerna mellan ELCB och ELCSA har under de första
åren efter brytningen varit kärva och samarbetet har varit begränsat till frågor där motsättningarna kunnat hållas tillbaka: t.ex. i
samband med dödsfall och begravningar, i sociala och praktiska
angelägenheter, etc.
Önskan att få slut på motsättningarna har emellertid inom båda
lägren vuxit sig allt starkare. Redan för fem år sedan hölls konsultationer i detta syfte, men då utan att det ledde till något slutligt
resultat. ELCB har för sin del hela tiden vid upprepade tillfällen
förklarat sig villig att inleda förhandlingar för att få slut på det
låsta läget.
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Kyrkan i Selebi-Phikwe med tillhörande församlingshem. Både kyrkan och församlingshemmet byggdes under 1981-82 och har bekostats av S'L'enska Kyrkans Mission. Utrustningen har andra givare i Sverige bidragit till.

Både de berörda mISSIonerna, L WF och enskilda har gjort
många påstötningar i syfte att få igång samtal för att få slut på
splittringen. Så togs det från ELCSA:s sida under 1986 initiativ till
nya samtal mellan ELCB och ELCSA-stiftet i Botswana. Dessa
hölls i februari och mars i år och ledde till att man kom överens
om att inleda samarbete på så många områden som möjligt för att
gradvis komma fram till en slutlig lösning av konflikten. Detta
innebär bl.a. att gudstjänster och nattvardsgångar m.m. nu är
gemensamma i de församlingar där det varit praktiskt möjligt att
komma igång med detta, de gemensamma kollekterna delas enligt
överenskommelser mellan berörda församlingar och andra mått
och steg är på gång för att närma de båda kyrkorna till varandra.
Syftet är att inom en nära framtid uppnå full enhet och samgående.

II. Situationen inom ELCB mot bakgrund av det nu sagda
Under de nio år som gått sedan ELCB kom till som självständig
kyrka har det hänt en hel del i form av kyrkans tillväxt och
profilering. Det är inte svårt att se att mycket av detta inte varit
möjligt utan den självständighet som kyrkan haft under de gångna
nio åren. Hur mycket man än måste beklaga att brytningen med
15

ELCSA 1978 blev nödvändig, så kan man ändå inte blunda för att
det också funnits positiva sidor och resultat, vilka man har all
anledning att hoppas att de blir bestående.
På längre sikt har enandet av alla lutheraner inom Botswanas
gränser säkert påskyndats genom det som skett. Kyrkans insatser
och medverkan i arbetet att lindra verkningarna av torkan i landet
under flera år har varit betydande, även om det i första hand varit
fråga om en förmedlande insats.
ELCB har just genom sin större självständighet i jämförelse
med tidigare kunnat planera sitt arbete inom Botswana på ett
bättre sätt, när ledningen av arbetet legat inom landet istället för i
Sydafrika. Ä ven om man från missionernas håll kanske velat se
detta som en nackdel, så har det för kyrkan i Botswana varit till
stor fördel för arbetet i församlingar och institutioner.

Stabilisering av arbetet under en tid av stark sekularisering
Man skulle kort kunna sammanfatta de gångna åtta-nio åren som
en organiserings- och stabiliseringsperiod, en övergång från vad
som i gångna tider betraktades som "missionsfält" till inhemsk
och, när det gäller arbetets ledning, självständig kyrka. Det går
inte, hur gärna man än skulle vilja det, att tala om någon tillströmning i stora skaror till kyrkorna i Botswana över huvud taget och
detta gäller också de lutherska kyrkorna. Sekulariseringens ande
drar fram igenom landet; i synnerhet är detta tydligt i städerna.
Tillfälliga besökare kan lätt få ett annat intryck, när de ser relativt
välfyllda kyrkor med en stor procent barn och ungdom i våra
gudstjänster. Möjligen kan man säga att sekulariseringen och den
därmed sammanhängande avkristningen inte ännu här nått lika
långt som i Sverige och Europa i övrigt. Ännu finns här en viss
medfödd respekt för kyrka och kristendom, åtminstone till det
yttre. A andra sidan ser man inte så mycket av tecken på djup
andlighet eller väckelse. Man spårar en, möjligen från Tyskland
inplanterad reservation mot allt som kan tolkas som pietism. Till
min förvåning kan jag konstatera att det är i Botswana jag särskilt
mött denna syn på pietism i Afrika, i f.ö. kristna kretsar, en
inställning som ställer pietismen i motsats till äkta lutherdom.
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Den nya kyrkan i Francistown, uppförd under 1985-86, invigd i mars 1986. Den jämte
tillhörande församlingssal har bekostats av Finska Missionssällskapet.

Flerårig torka har drabbat landet
Under flera år har landet lidit av torka och missväxt på grund av
att det inte regnat tillräckligt. Både bete och gröda har därmed i
stor utsträckning slagit fel. Många kreatur har därför dött, också
antiloper och annat vilt. Så har t.ex. den normalt stora fågelsjön
Lake Ngami i nordvästra Botswana helt torkat ut för 5-6 år sedan
och är alltjämt så gott som torrlagd. Genom den fleråriga torkan
har jordbrukarna också blivit avskräckta från att så när det börjar
regna, eftersom man flera gånger fått se grödan torka bort efter de
första regnen.
Kyrkan har i den rådande nödsituationen fått ta emot mycken
hjälp från L WF i form av mat och kläder för utdelning i de
områden där det bäst behövts. Detta är en verksamhet som fortfarande pågår. Det är dock inte bara vår lutherska kyrka som delar
ut hjälp till behövande, utan så gör i viss omfattning också andra
samfund. Regeringen har också för sin del ett omfattande nödhjälpsprogram på gång sedan flera år tillbaka. Bland kyrkorna är
det dock den lutherska i samarbete med L WF som svarar för den
största insatsen.
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Flyktingar från grannländerna söker sin tillflykt till Botswana
ELCB har under en längre tid försökt medverka till den andliga
vården bland flyktingar vid flyktinglägret i Dukwe genom att
försöka få till stånd regelbundna gudstjänster i lägret. Det har
emellertid visat sig mycket svårt att genomföra en sådan medverkan av olika skäl. A vsdndet från närmaste luthersk präst har varit
en av orsakerna. Så småningom har det emellertid blivit möjligt att
få en präst placerad som kaplan med ansvar för lägrets andliga
vård. Det bör därigenom ha blivit lättare för präster från ELCB
och andra samfund att anordna gudstjänster i lägret. Många av
flyktingarna kommer från områden i grannländerna där lutherska
kyrkor arbetar.
ELCB består av tre kontrakt
ELCB är sedan 6 år tillbaka indelad i tre kontrakt, vart och ett
under ledning aven kontraktsprost och ett kontrakts-(kyrko )-råd.
Församlingarna är direkt ansvariga till kontraktsrådet, som har
att besluta i viktiga frågor rörande arbetet i kontraktet. Där så
krävs förs ett ärende vidare till Church Council (Kyrkans högsta
Råd) för dess beslut. På grund av landets storlek (1 Yz gånger
Sveriges) blir avstånden mellan församlingarna ofta stora och resekostnaderna för präster och andra arbetare blir därför höga. Det
har visat sig svårt att finna någon praktisk lösning som kunde
minska resekostnaderna till en nivå som står i rimlig relation till
arbetets omfattning och kyrkans storlek numerärt sett.
Till ytan är de tre kontrakten: Norra, Mellersta och Sydvästra
kontrakten, ungefär lika stora, med i jämförelse med svenska
förhållanden orimliga mått. Huvuddelen av församlingarna och
det stora flertalet av kyrkans medlemmar hör emellertid till Mellersta (Centrala) kontraktet.
Antalet präster i hela kyrkan är f.n. 18, biskopen inberäknad.
Av dessa har 16 församlingstjänst. Av de fyra prästvigda missionärer som arbetar i kyrkan, har tre församlingstjänst, medan en
svarar för den teologiska undervisningen. Denna är nu förlagd till
den nyss förvärvade fastigheten "The Woodpecker", där kyrkan
beslutat upprätta ett teologiskt seminarium.
18

-

.,

--

Konfirmanderna i Gabane församling utanför kyrkan efter sin konfirmation. För första
gången kunde enhetliga vita dräkter anviindas - ett steg vi fann angeläget eftersom tidigare
alltid någon/n'1g1'a brukat vänta med sin konfirmation för att man inte hade råd att köpa
kläder.

I församlingarna arbetar också ett antal evangelister, sammanlagt 15 i hela kyrkan, samt ett växande antal andra medhjälpare
med avlönad anställning. Några av dessa är missionärer verksamma i kyrkans barn-, kvinno- och ungdomsarbete.
Det sammanlagda antalet missionärer som arbetar inom ELCB
är f.n. 16. Därtill kommer 7 som är knutna till Ramotswa sjukhus.
Botswana stiftet av ELCSA har som jämförelse 3 missionärer och
inom LCSA är antalet missionärer 11.
Missioner som stöder kyrkans arbete idag
De missioner som nu genom anslag och genom att skicka missionärer deltar i kyrkans arbete är:
Svenska Kyrkans Mission (SKM)
Finska Missionssällskapet (FELM)
Förenade Evangeliska Missionen (VEM), Wuppertal, Tyskland
Danska Evangeliska Missionen (DEM)
Dessutom har enskilda kontrakt i kyrkor i Tyskland upprättat
vänskapsförbindelser (Partnership) med de tre kontrakten i Bots-
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wana som ett led i ett ömsesidigt utbyte och samarbete dem
emellan.
Hermannsburgmissionen (ELM) som sådan har emellertid ännu
inte kunnat besluta sig för att stödja ELCB med personal eller
medel, ett stöd som kyrkan väl skulle behövt och hoppats på.
Däremot ger de medel och skickar personal till sjukhuset i
Ramotswa (se nedan).

THUSO Centrum för Handikappade
Ett rehabiliteringscentrum för handikappade håller på att uppföras i Maun i Norra kontraktet. Det beräknas vara färdigt om ett
par år. Finska staten har genom Finska kyrkans Mission anslagit
medel till uppbyggnaden. Ytterligare medel har utlovats från
hjälporgan i Tyskland. Arbetet planeras i nära samarbete med
statens sjukvårdsmyndigheter.

Stiftelsen Ludabo i Ramatea, Kanye
Ramatea är en annan "institution", som drivs i nära samarbete
med kyrkan. Det är en från kyrkan självständig stiftelse, grundad
för några år sedan för verksamheter av skilda slag, med syfte att
utbilda folk och uppmuntra till självständig företagsamhet av olika
slag. Ramatea upplåts också för kortare kurser och möten i kyrkans regi. Ramatea som stiftelsen registerades slutgiltigt i mitten
av år 1986 under namn av Ludabo och börjar under 1987 fungera i
enlighet med sin stadga som en icke vinstgivande, självbärande
verksamhet.

Woodpecker Teologiska Seminarium
Woodpecker teologiska seminarium tillkom under 1987 genom
inköp aven naturskön och välbelägen fastighet vid Notwanefloden, 22 km söder om Gaborone. Köpet blev klart i juni 1987
och bibelskoleverksamheten, som under sitt första år, 1986, varit
förlagd till Ramatea, överflyttades till Woodpecker i september
20

Utbildningen av präster och evangelister sker nu vid det nya Woodpecker Teologiska
Seminarium, som etablerades under 1987. På bilden eleverna i den 4-åriga kurs som /lit
pågår samtidigt med andra kurser.

-oktober i år. Därmed har bra yttre förutsättningar skapats för
uppbyggnad av den teologiska utbildning som kyrkan så brådskande behöver komma igång med. Bristen på både lokaler och
personal har allvarligt fördröjt den utbildningen i det förgångna.
Seminariet har ett särdeles bra läge för detta ändamål på många
sätt.
De kurser som redan nu är på gång och planeras omfattar både
utbildning av blivande präster och evangelister, vidareutbildning
av präster, söndagsskollärarkurser och motsvarande kurser för
andra grupper av arbetare.
Det är en mycket viktig och angelägen sak som genom detta
projekt kommit ett steg på väg i vår kyrka. Liksom man för mer
än 30 år sedan, när bibelskolan i Maswingo i Zimbabwe började
sin verksamhet, kallade denna för "kyrkans vapensmedja", så vill
vi nu, när utbildningen vid "The Woodpecker" börjar, hoppas att
detta skall bli både en "smedja" där präster och andra arbetare kan
förberedas och utrustas för sitt kall, och ett "rastställe" där trötta
arbetare kan hämta vila och styrka till kropp och själ för fortsatt
tjänst.
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Söndagsskoleavslutning i Selebi-Pbikwe i december. I motsats till Sverige börjar både skola
ocb barn- ocb konfirmandarbete i januari ocb avslutas i december, före jullovet, som ju
också är vårt sommarlov.

Ramotswana sjukhus och Sehitwa sjukstuga
Genom gemensamt samarbete mellan tysk mission (Hermannsburg), lutherska kyrkor (ELCB och ELCSA) och den botswanska
staten drivs Ramotswa sjukhus söder om Gaborone. Det är ett
sjukhus med gott rykte, dit folk kommer långväga ifrån för vård
och hjälp. Där finns också en särskild institution för döva, där
dessa kan få hjälp.
Sehitwa sjukstuga är en annan sådan institution, vilken drivs av
ELCB med statens hjälp i form av bidrag.

III. Särskilda problem som kyrkan har att brottas med
Till svårigheterna för kyrkan i dess arbete hör givetvis bristen på
ekonomiska resurser. Vad medlemsantalet beträffar är ju ELCB
med sina drygt 15,000 medlemmar en liten kyrka, även om den är
den största av de lutherska kyrkorna i landet. Men med de stora
avstånd som råder och medlemmarnas små ekonomiska förhållanden kan inte de lokala inkomsterna räcka så långt. Kyrkan är till
allra största delen beroende av hjälpen som kommer utifrån, från
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Konfirmation i Gaborone kyrka 1986. I regel fullföljer en del inte kursen utan lämnar den
efter någon månad, kanske för att fortsätta ett annat år. Av drygt 20 som börjat i januari
brukar dock minst 15 fortsätta till konfirmationen i december.

missioner och andra som stödjer arbetet. Kyrkans egna inkomster
i form av kollekter, medlemsavgifter och donationer m.m. uppgår
till c:a 10 % av budgeten för driftskostnaderna. Församlingarna
får själva helt svara för alla sina utgifter utom löner och resekostnader.
Den stora bristen på byggnader och bostäder i Botswanas städer
och samhällen medverkar till att byggnadskostnaderna i landet är
otroligt höga. Det faktum att så lite gjorts i Botswana på det
området under tidigare decennier, har gjort situationen särskilt
brydsam för kyrkan i nuet på den fronten, när kostnadsläget är så
högt. Ett hus i någorlunda gott skick på tre-fyra rum och kök i
Gaborone kostar utan att komma i närheten av svensk standard
omkr. 500.000 kronor att bygga eller köpa.
De stora avstånden och de därav betingade dryga resekostnaderna har redan nämnts och hör till problemen i kyrkans verksamhet.
Men det för kyrkan största problemet just nu är ändå inte
pengar och byggnader. Det är istället bristen på utbildade inhemska arbetare, präster i första hand och andra som med tillräcklig
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ELeRs Synod (kyrkomöte) samlad i september 1986.

utbildning kan ta hand om arbetet. Efterfrågan på unga begåvade
förmågor är i samhället i övrigt stor, både i statlig och privat
tjänst, där lönen också är betydligt högre än vad kyrkan kan
erbjuda sina arbetare. Detta medverkar till att det går långsamt
med kyrkans utbildning av både präster och andra arbetare.
Nu är dessa två saker kanske ändå inte det värsta hindret för vår
kyrkas tillväxt och verksamhet. Man kan nog fråga sig vad orsakerna är till de svårigheter som jag nyss nämnt. Och då kommer
man inte förbi den andliga sidan av saken. Vad kan det bero på att
till synes så få känner sig kallade till den heliga tjänsten i Kristi
Kyrka, varav kyrkan i Botswana är en del? Vad är det som gör att
många som skulle kunnat bli präster t.ex. i stället väljer någon
annan utbildning, fastän man nog vet att de skulle behövas i
kyrkans tjänst? Är det något som gör att Kyrkans Herre inte kan
kalla så många att det skulle räcka till? Och vad kan vara skälet,
om det är så? Det kan inte bara vara en fråga om lönen, för det
finns undantag, och det finns många andra som får klara sig på
samma lön som den kyrkan kan betala, f.n. c:a 1.500 kr. i månaden
med fri bostad där sådan kunnat ordnas. Någon nämnvärd skatt
behöver man inte räkna med vid en sådan lön för den som har
familj.
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Det går inte att ge något bestämt svar på de här frågorna, men
de tillhör kyrkans allvarligaste problem i Botswana idag, inte bara
för den lutherska kyrkan utan även i de andra samfunden.
Det för Botswanas del relativt sent utvecklade skolväsendet drar
nu till sig de unga i en förut här okänd omfattning. Särskilt de
något större barnen och tonåringarna står inte under hemmens
och församlingens inflytande på samma sätt som förr. Många
skickas till skolor på annan ort än hemorten och riskerar därmed
att helt förlora kontakten med sin kyrka och församling. Detta
skapar stora svårigheter för konfirmandundervisningen. På längre
sikt är risken att kunskapen om den egna, lutherska, kyrkans
bekännelse och lära blir bristfällig. Man försöker få barnen konfirmerade endast genom att delta i hemförsamlingens undervisning
under en liten del av lästiden, när de går i skola på annat håll där
ingen luthersk församling finns.
Det stora antalet barn som föds utan att föräldrarna är gifta eller
ens bor samman, utgör ett stort bekymmer för både kyrkan och
samhället. De kristna hemmen har svårt att hävda sin syn i det nya
samhälle, som växer fram, i minst lika hög grad som de har kunnat
det i det gamla, där hedniska seder omgärdade tillvaron.
I det läge som kyrkan befinner sig i är behovet av stöd utifrån
fortfarande stort, både vad det gäller förbön, personal och materiellt stöd. Vi vill hoppas att sådan hjälp kommer när och så som
den bäst behövs.
Gaborone i augusti, 1987
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