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BISKOP EFTERLYSER EMPATI I FLYGTNINGEDEBAT
»Mennesker bliver forfulgt som aldrig før, og vi står over for en flygtningekrise af hidtil uset
omfang – ikke bare i Mellemøsten, men også i Afrika. I den sammenhæng kunne jeg godt savne,
at vi i vores hjemlige debat viste større imødekommenhed og medmenneskelighed over det,
der sker. ... Det er mærkeligt at være vidne til en debat i Danmark, der mere handler om,
hvordan vi kan holde flygtninge væk fra vores land, end hvordan vi kan hjælpe dem.«
Biskop Peter Skov-Jakobsen
Københavns Stift
Interview i Berlingske Tidende d. 25. nov. 2014

Hermed årets sidste NetværksNyt vedlagt nye postkort, ORIENTERING HERFRA samt til
menigheder i Hovedstadsområdet programmer for internationale gudstjenester og middage
på tværs.

International Carol Service
Fredens Kirke, Ryesgade 68, 2100 København Ø

Torsdag den 18. december kl. 17
Bagefter: Glögg og engelske mince pies m.m.

Andre internationale julearrangementer og gudstjenester ud over landet:
Se www.tvaerkulturelt-center.dk
KORT NYT 
NetværksNyt suppleres løbende med korte nyhedsmails.
FORMÅLET med NetværksNyt er at orientere hinanden om aktuelt nyt, erfaringer og
refleksioner over vores mangfoldige virkelighed. NetværksNyt indeholder også aktuel statistik,
faktaoplysninger samt nyt om kurser, arrangementer, udgivelser og websites i og uden for
Tværkulturelt Centers netværk. - Bidrag til NetværksNyt modtages gerne.
Mange gode julehilsener til alle i vores netværk
med stor TAK for samarbejde, støtte og opbakning i 2014.
TVÆRKULTURELT CENTER

Besøg vores hjemmeside
www.tvaerkulturelt-center.dk

JULEKALENDARIUM

SÅ MANGE SØGTE ASYL
I årets første 11 måneder modtog
Danmark 14.042 asylansøgere.
Heraf kom 6.761 fra borgerkrigen
i Syrien og 2.285 fra Eritrea. Desuden
er der blandt de 1.194 statsløse, der
har søgt asyl. en del statsløse fra
Syrien, skriver Netavisen Sameksistens.

Julegudstjenester på
engelsk i folkekirker
ÅRHUS: Festival of Nine Lessons and Carols
Søndag d. 21. december kl. 19
Møllevangskirken/St. Alban´s Angl. Church
KØBENHAVN: Carols and Poetry
by Candlelight
Lørdag d. 20. december kl. 17
St Alban´s Anglican Church

De månedlige asyltal toppede
i september med 3.149 asylansøgere.
Til sammenligning søgte 7.557 asyl
i hele 2013.

BORNHOLM: English Service
Søndag d. 21. december kl. 14
Sct. Nicolai Kirke, Rønne, Bornholm

KRISTNE UDGØR DEN STØRSTE
GRUPPE BLANDT MIGRANTER I
DANMARK

KOLDING: Christmas Worship Service
Juleaftensdag d. 24. december kl. 13
Simon Peters Kirke (Michael Markussen)
KØBENHAVN: Christmas Service
2. juledag d. 26. december kl. 14.30
Kingos Kirke (Arne Kappelgaard)
VEJLE: Christmas Service with Carols
Søndag d. 28. december kl. 14
Løget Kirke (Rikke Holm/Jørgen Germann)
AMAGER: International Christmas Service
for asylum seekers with children
Søndag d. 4. januar kl. 17
Nathanaels Kirke
(Ellen Gylling og Jens Lind Andersen)

Ifølge en endnu ikke udgivet undersøgelse fra Institut for
Tværkulturelle og Regionale Studer på Københavns
Universitet er 251.000 af Danmarks flygtninge, indvandrere og efterkommere i dag kristne. De tre største
grupper kommer fra Polen (34.500), Tyskland (19.600)
og Rumænien (17.600).
”Dels nuancerer det jo billedet af, hvad kristendom er
i Danmark. Samtidig nuancerer det billedet af, hvad en
indvandrer og en efterkommer i Danmark er, siger Brian
Arly Jocobsen, der står bag undersøgelsen. Det anslås,
at 246.200 er muslimer.
Kilde: www.dr.dk

ROSKILDE: Helligtrekongersgudstjeneste
in English
Søndag d. 4. januar kl. 17
Roskilde Domkirke (Ulla Thorbjørn Hansen)

BIBELEN PÅ TIGRINYA
Asylansøgere fra Eritrea efterspørger Bibelen på tigrinya.
Den er p/t udsolgt fra Bibelselskabet men kan fås fra en tysk
og en hollandsk forhandler – og downloades gratis på
http://www.bibletigrinya.com

3.000 BÅDFLYGTNINGE DRUKNET
I MIDDELHAVET I 2014
Flere mennesker end tidligere sætter livet på spil,
når de søger beskyttelse i et fremmed land. I år er op
mod 350.000 flygtninge og migranter sejlet ud som
bådflygtninge – ofte i små overfyldte skibe – for at
nå i sikkerhed i et andet land. Der har været mange
forlis. UNHCR skønner, at alene i Middelhavet har
over 3.000 bådflygtninge mistet livet i år.

VED AT MISTE FOKUS
FN’s Flygtningehøjkommissariat
(UNHCR) advarede onsdag den 10.
december om, at det internationale
samfund er ved at miste sit fokus på
at redde menneskeliv.
Som optakt til et uformelt møde
i Genève med fokus på beskyttelsesbehovet for bådflygtninge sagde FN’s
Højkommissær for Flygtninge, António
Guterres, at nogle regeringer i stigende
grad ser ud til at give spørgsmålet om
at holde udlændinge ude højere
prioritet end at sikre dem asyl.
"Det er en fejl, og det er den helt
forkerte reaktion i en tid, hvor et
rekordstort antal mennesker flygter på
grund af krige," sagde António Guterres.

Netavisen Sameksistens

