Fra en anden verden
Irene Josefsen taler med Livia Eggers
Hvor gammel er du, og hvor kommer du fra?
Jeg er 34 år og kommer fra Rumænien.
Hvad er din baggrund?
Jeg voksede op på et godt børnehjem i Lugoj, hvor jeg boede, indtil jeg
blev 18 år. Jeg har først mødt min mor og min storebror for 3 år siden,
da min mand og jeg fandt frem til dem. Jeg kom i vores lokale
baptistmenighed, fra jeg var 17 år. Det er en kirke med ca.5.000
medlemmer i en by med cirka 22.000 mennesker! Vi havde 4
gudstjenester om ugen, så jeg gik både til de unges gudstjeneste om
mandagen og den almindelige om søndagen.

Livia Eggers

Hvornår og hvorfor blev du døbt?
Da nødhjælpen efter Ceausescuregi- mets fald blev delt ud, var der en soldat, der talte til mig om Gud
og inviterede mig med i kirken. Den første søndag var det, som om præsten talte direkte til mig.
Derefter måtte jeg tage stilling til, hvad jeg ville med mit liv, om jeg ville fortsætte med at gå på
diskotek og ryge, eller jeg ville blive en kristen. I løbet af det kommende år lærte jeg så meget om Gud
og tro, at jeg ønskede at komme til Jesus og blive døbt. I begyndelsen af november var det 14 år siden.
Hvordan kan det være, du valgte at bo i Danmark?
Først var jeg au pair-pige i DK i 10 måneder i Randers i en familie med 6 børn. Derefter tog jeg hjem
og arbejdede i 7 år. Tommy var på ferie i min by i 3 uger. Da jeg opdagede, at han var dansker,
snakkede jeg til ham på dansk, og vi fik en god kontakt. Han inviterede mig til DK, og jeg var her på
turistvisum og blev senere gift med ham, først på rådhuset og derefter i Bethel. Vi har været gift i 6 år
til januar. Vi har siden da været på ferie i Rumænien 2 gange.
Hvordan fandt du Bethel?
Min mand fandt 5 baptistmenigheder – 3 her i byen og 2 i andre byer – på internettet. Vi besøgte dem
alle, og da Bethel ligger meget tæt på vores lejlighed, blev det min kirke, og det er jeg glad for i dag.
Jeg havde ikke været ret mange måneder i DK, før jeg begyndte at komme i kirken.
Er der nogen forskelle på din gamle og din nye baptistkirke?

Ja, i min gamle kirke måtte kvinderne ikke gå med smykker og bukser, og vi kan normalt ikke blive
døbt, før vi er 18 år. Kirken krævede også af os, at vi ventede med det seksuelle, til vi var blevet gift.
Vi havde heller ikke noget lovsangsband i min gamle kirke.
Hvad arbejder du med?
Jeg er social- og sundhedshjælper på Gundorfslund, og det er jeg meget glad for. Tit arbejder jeg om
søndagen, så jeg ikke kan komme i kirke.
Hvad laver du i din fritid?
Jeg spiller bordtennis. Efter jeg brækkede mit ben, har jeg ikke kunnet spille volleyball.
Har du nogen fremtidsplaner?
Ja, at søge om permanent opholdstilladelse i 2010, så jeg kan få det i 2011, når jeg har været her i 7 år.

