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AKTUEL STATISTIK
Pr. 1. okt. 2017 var 768.275 personer i Danmark
enten indvandrere, flygtninge eller efterkommere.
Det svarer til knap 13 procent af befolkningen
og er ca. 30.000 flere end på samme tid året før.
Knap en fjerdedel (176.837) var født i Danmark.
Omkring 300.000 var danske statsborgere.
Opdaterede nøgletal vedlagt.
Hermed årets første NetværksNyt, der løbende suppleres 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, kort nyt samt info om kurser,
udgivelser og websites i og uden for Tværkulturelt Centers netværk. Bidrag til NetværksNyt modtages gerne.
Vedlagt: FESTKALENDER 2018, konferenceprogrammer, VELKOMMEN postkort (erantis), statistik om
asylansøgere og flygtninge med opholdstilladelse m.m. samt KORT NYT (bagsiden).

VÆRD AT LÆSE
Tove Holmgård Sørensen
”Hjemland”
Syv flygtninge – Syv familier
Syv fortællinger om 30 år i Danmark
“Modtagelsen og integrationen af disse nye medborgere er
til stadighed til diskussion. … Men helt sikkert er det, at dem,
vi hører mindst til, er de flygtninge, som er kommet hertil
gennem årene, og hver på deres måde langsomt er blevet
en del af det danske samfund. Andreas Kamm - fra forord
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BØRNEOPDRAGELSE MELLEM KULTURER
Carsten Hjorth Pedersen
”Hvad er bedst for børnene?”
Om at opdrage børn i Danmark
Der er stor forskel på, hvordan man opdrager børn
i forskellige kulturer. Dette hæfte bringer nogle af de
spørgsmål i spil, som flygtninge og indvandrere står
overfor, når deres børn skal vokse op i Danmark.
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Til kalenderen
Forårskonference: "Den gode integration – Andre fortællinger

Program vedlagt
Erfaringer fra Iran og Birmingham
- Fredens Kirke, København, d. 16.-17. marts
Hovedtalere: Revd. Dr. Richard Sudworth, Birmingham, og Sara Afshani, PhD, Edinburgh/Iran.

InspirationsDage for migrantpræster og ledere
- Brogården, Middelfart, den 10.-12. maj. Arrangører: Danske Kirkers Råd, Folkekirkens Asylsamarbejde,
Kirkernes Integrations Tjeneste og Tværkulturelt Center, der er tovholder. Denne årligt tilbagevendende
konference er et forum, hvor migrantpræster og –ledere kan møde hinanden og repræsentanter for dansk
kirkeliv med henblik på gensidig inspiration og samarbejde.
KOM OG VÆR MED: Danske præster, menighedsrådsmedlemmer og kirkeligt ansatte er MEGET velkomne.

Novemberkonference
Den 9.-11. november i Aarhus. Konferencen arrangeres af Tværkulturelt Center i samarbejde med kirkelige
organisationer, sognemenigheder og migrantmenigheder.
Tema: Forslag modtages gerne 
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