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"Når man kommer i kirke i et nyt land,
er det vigtigt, at nogen spørger, hvem man
er, og hvor man kommer fra. Men i Finland
er kirkekulturen sådan, at folk ikke har tid.
Efter gudstjenesten har de andre ting for.
Der er ikke nogen, der har afsat tid til at
tage imod de nye. ”Jeg har først tid i næste
uge” er volapyk for en afrikaner. Men det
er ikke kun migranter, de ikke har tid til.
De har heller ikke tid til andre.”

Samuel Luak, præst, Helsinki (Sydsudan)

Samuel Luak, jurist og præst, International Evangelical
Church, Helsinki. Flygtning fra Sydsudan og hovedtaler
på InspirationsDag i Kolding i april.

Hermed årets tredje NetværksNyt. Formålet med NetværksNyt er at orientere hinanden om
aktuelt nyt, erfaringer og refleksioner om kirkens møde med flygtninge og andre migranter.
NetværksNyt indeholder også aktuel statistik samt nyt om konferencer, arrangementer,
udgivelser og websites i og uden for Tværkulturelt Centers netværk.
Bidrag modtages gerne.

Tværkulturelle kristne sommerlejre
- arrangeret af kirkelige organisationer og migrantmenigheder m.fl.
OBS: På nogle lejre og bibelcampings kan asylansøgere og kontanthjælpsmodtagere deltage
gratis via særlig støtteordning. Kontakt Anders Graversen, anders@ikc.dk / 3332 5939



NORDJYLLAND Tværkulturel kristen sommerlejr d. 30. juni – 4. juli på Hørby
Ungdomsskole (www.imta.dk). Blandt deltagerne er en større gruppe congolesere.



LØGUMKLOSTER: Tværkulturel kristen sommerlejr d. 30. juni – 4. juli på
Løgumkloster Efterskole – Få ledige pladser (www.ftc-ribestift.dk)



BORDING: Tværkulturel kristen sommerlejr d. 7.-11. juli på Hestlund Efterskole –
Ingen ledige pladser (www.imta.dk)



HILLERØD: Tværkulturel kristen sommerlejr d. 7.-11. juli på Luthersk Missions
Højskole. Ingen ledige pladser (www.imta.dk) Oversættelse til kinesisk og spansk.



IRANERE - HILLERØD: Farsi/dansk sommerlejr d. 27.-31. juli på Luthersk Missions
Højskole, Hillerød (www.imta.dk)



IRANERE - SJØLUND: Den iranske menighed MOHABAT / Church of Love holder
missionskonference d. 29. juni - 4. juli på Skamlingsbankens Efterskole (farsi)
(www.mohabat.net) Åbent Hus onsdag den 2. juli. Alle er velkomne til at deltage i
dagens program.



ETIOPERE – UNDLØSE: Emmanuel Evangeliske Kirke: Familielejr d. 11.-13. juli
på Birkedallejren (danielhailu2003@yahoo.com)



BURMESERE - KOLDING: Chin Christian Fellowship
Ungdomslejr d. 18.-20. juli, Kildevæld Efterskole (chinperc@yahoo.com)

InspirationsDage: Good News to all people
I Kristi Himmelfartsferien var 50 migrantpræster og ledere fra 25 migrantmenigheder
samlet til inspirationskonference i Middelfart. Tværkulturelt Center var igen i år tovholder
på konferencen, der blev afholdt for sjette gang. Biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift, holdt
åbningsforedrag om folkekirken og migrantmenigheder. De efterfølgende spørgsmål fra
deltagerne gav anledning til en livlig dialog med biskoppen om folkekirkens teologi og praksis,
oplæring af børn og unge i den kristne tro og formidling af det kristne evangelium til
danskerne. Konferencens hovedtaler var den erfarne anglikanske præst Colin Chapman, der
holdt tre inspirerende oplæg om Fadervor som fælles bøn for alle kristne, relationer til den
anden (hvem er vores samaritanere i dag), og hvorfor det kristne evangelium taler stærkt til
marginaliserede grupper. Derudover kunne deltagerne vælge mellem seminarer om præstens
rolle i menighed og samfund, præstefamilien i lyst og nød, børn, kirke og forældreroller,
redskaber til menighedsudvikling og et åbent spørgeforum: Hvad mener folkekirken om…?
De mange deltagere udtrykte stor glæde over denne mulighed for en pause i en travl og
ofte presset hverdag, hvor mange har fuldtidsarbejde ved siden af præstegerningen. Her
kunne de stoppe op og selv få fyldt på, spejle sig i folkekirken og hinanden, udveksle erfaringer med ligesindede og opbygge netværk på tværs af sprog, kirketraditioner og landsdele.
Se billeder på www.tvaerkulturelt-center.dk
InspirationsDagene var arrangeret af Danske Kirkers Råd, Apostelkirken Vesterbro, Folkekirkens
Migrantarbejde og Tværkulturelt Center.

Pinse: Hele verden går i kirke
I mindst 22 (folke)kirker ud over landet var der tekstlæsninger på til sammen mindst 42
forskellige sprog ved pinsens gudstjenester. Teksterne blev de fleste steder læst højt af
herboende nydanskere eller asylansøgere, hvoraf nogle også medvirkede med sang og musik
fra hjemlandet. I Brønderslev startede man med en fælles procession gennem byen til kirken.
”Hele verden går i kirke,” stod der på store bannere. I flere kirker inviterede menighedsrådet
efterfølgende på international pinsefrokost.

AKTUELT
Migrantmenigheder i tal
Ifølge den seneste optælling foretaget af Tværkulturelt Center (februar 2014) findes der
omkring 240 migrantmenigheder i Danmark – mindst! Ca. en tredjedel er katolske
menigheder/sproggrupper. Godt 50 er afrikansk-ledede, ca. 30 har rødder i Mellemøsten og
over 70 er asiatiske menigheder - katolske sproggrupper medregnet. P/t udlåner/udlejer ca.
50 folkekirker lokaler til omkring 60 migrantmenigheder. Alene i København er der mindst 85
internationale præster/menighedsledere, og det skønnes, at mellem en tredjedel og halvdelen
af alle kirkegængere i København går til gudstjeneste i en migrantmenighed/international kirke
– heriblandt også etniske danskere.

Vi anbefaler: Netavisen SAMEKSISTENS
Kort nyt om aktuelle emner, herunder lovgivning og praksis,
vedr. flygtninge, indvandrere og asylansøgere i Danmark.
www.sameksistens.dk
Redaktør: Journalist Bent Dahl Jensen

Første stormoské indviet
Danmarks første moské med minaret og kuppel blev indviet i Københavns Nordvestkvarter den
19. juni. Den 6.700 kvadratmeter store bygning er opført af foreningen Dansk Islamisk Råd og
rummer foruden selve moskéen også konferencerum, restaurant, biograf, legeland, træningscenter og ældrecenter. Moskéen er støttet med 150 millioner kroner fra Qatar og hedder
officielt Hamad Bin Khalifa Civilisation Center. Det skønnes, at der er findes ca. 110 moskéer
/moskéforeninger i Danmark.
Muslimer fejrer Ramadan
Lørdag den 28. juni indleder muslimer årets fastemåned Ramadanen. Fasten afsluttes med
festen Eid al-Fitr, der fejres i dagene omkring den 28. juli.
Hæftet Ramadan 1435: 30 Dages bøn for muslimer fås fra www.30-days.net/order
Flere mennesker på flugt
Ifølge FNs Flygtningehøjkommissariat er godt 51 millioner mennesker i dag på flugt. Det er det
højeste tal siden Anden Verdenskrig og en stigning på 13 procent siden udgangen af 2012.
Stigningen skyldes primært borgerkrigen i Syrien og konflikterne i Sydsudan og Den Centralafrikanske Republik. En tredjedel af verdens flygtninge (knap 17 millioner) har søgt tilflugt i
andre lande (oftest nabolande), mens to tredjedele er såkaldt internt fordrevne. Hertil kommer
1,1 million, der har søgt asyl i et andet land. Halvdelen af verdens flygtninge er børn. De
seneste uger er over 300.000 irakere flygtet fra deres hjem, efter at den islamistiske gruppe
ISIL har indtaget landets andenstørste by Mosul. Læs mere: www.sameksistens.dk
Se UNHCR website, hvor flygtninge fortæller deres historie i anledning af Verdens Flygtningedag (20/6).

Asyl og konvertering
Stadig flere asylansøgere fra især Iran og Afghanistan konverterer i disse år til den kristne tro.
I Sverige, Finland, Holland og Danmark har kirkelige eksperter undervist de asylmyndigheder,
der skal vurdere kristne konvertitters troværdighed i asylsager, og p/t undersøges muligheder
for udarbejdelse af undervisningsmateriale. I Sverige var asyl, religion og konvertering på
dagsordenen i april på Svenska Kristna Råds økumeniske netværksdage. Her blev det bl.a.
pointeret, at for at bedømmes troværdig er det vigtigt, at personen har modtaget undervisning
på et sprog, som han/hun forstår. At have fundet fællesskab og sindsro i kirken er ikke nok.
Vedlagt Folkekirke og Religionsmødes vejledning til præster og andre, der har kontakt med
asylansøgere i Danmark, der ønsker undervisning i den kristne tro og eventuelt dåb.

Det sker

Flere arrangementer: Se KALENDARIUM / www.tvaerkulturelt-center.dk

Regnbuekonference for og sammen med københavnske migrantmenigheder:
Sådan begyndte vores menighed – Migrantledere fortæller
Københavns Domkirke (elle Bavnehøj Kirke) tirsdag d. 30. september. De Mellemkirkelige
Stiftsudvalg i København, Helsingør og Roskilde i samarbejde med Tværkulturelt Center.
Efterårskonference:
Inspirationskonference den 31.oktober - 2. november i Århus. Arrangeres i samarbejde med
Internationalt Kristent Center Århus, Indre Missions Tværkulturelle Arbejde, Luthersk Mission,
Helligåndskirken i Århus samt jyske migrantmenigheder m.fl. Flere oplysninger:
info@tvaerkulturelt-center.dk Program udsendes primo september.
IKC søger volontør

Udgivelser

POSTKORT vedlagt: Gæstfrihed  PR kort for efterårskonference
Vi sender gerne flere eksemplarer af disse eller andre kort.

Sommerferie

Internationalt Kristent Center
i Bethesda i København søger
1-årig volontør til bl.a.
danskundervisning.
Mere info: Anders Graversen,
leder af IKC, tlf. 6127 3022

Tværkulturelt Centers kontor har begrænset åbningstid fra 1. juli - og holder sommerlukket
fra 21. juli - 12. august.
Vi ønsker alle en GOD SOMMER!
Mange hilsener
Tværkulturelt Center

3536 6535
info@tvaerkulturelt-center.dk
www.tvaerkulturelt-center.dk

