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Oversigt over sognekirker,
der er værter for en eller flere migrantmenigheder
Hovedstadsområdet (ca. 36 migrantmenigheder)
Adventskirken
- pakistansk menighed
Alle Helgens Kirke, Amager
- filippinsk menighed
Apostelkirken
- Apostelkirken International (farsisproget fælleskab)
Avedøre Kirke
- ghanesisk menighed
Brøndby Strand Kirke
- to afrikanske menigheder
Christianskirken, Lyngby
- ugandesisk/østafrikansk menighed
Fredens Kirke
- international menighed
Garnison Kirke
- finsk menighed
Grøndalskirken
- rumænsk menighed
Hans Egede Kirke
- færøsk menighed
Hans Tausens Kirke
- estisk menighed
Haraldskirken, Søborg
- nigeriansk menighed
Helligåndskirken
- grønlandsk menighed
Hendriksholm Kirke
- ghanesisk menighed
Kingos Kirke
- ghanesisk menighed
Korsvejskirken
- østafrikansk menighed
Lutherkirken
- etiopisk ortodoks menighed, vestafrikansk menighed
Mariakirken
- eritreansk ortodoks menighed; rumænsk ortodoks menighed
Mariendals Kirke
- makedonsk ortodoks menighed
Mørkhøj Kirke, Herlev
- rwandesisk/østafrikansk menighed
Nygårdskirken
- ugandesisk menighed
Opstandelseskirken, Albertslund
- afrikansk presbyteriansk menighed
Sankt Andreas Kirke
- international menighed; armensk ortodoks menighed (lejlighedsvis)
Sankt Johannes Kirke

- tre afrikanske menigheder
Sankt Pauls Kirke
- islandsk menighed
Solbjerg Kirke
- vestafrikansk menighed
Solvang Kirke, Amager
- iransk menighed
Timotheuskirken
- ugandesisk/østafrikansk menighed
Vejleå Kirke, Ishøj
- afrikansk menighed
Vigerslev Kirke
- arabisk menighed
(Sankt Petri Kirke – tysk menighed)
Fyn (3 migrantmenigheder)
Sankt Hans Kirke, Odense
- serbisk ortodoks og iransk menighed
Sankt Knuds Kirke, Odense
- armensk ortodoks menighed
Jylland (ca. 27 migrantmenigheder)
Abildgaard Kirke, Frederikshavn
- eritreansk ortodoks menihed
Alderslyst Kirke, Silkeborg
- islandsk og serbisk ortodoks menighed
Brønderslev Kirke
- arabisk menighed
Christianskirken, Sønderborg
- rumænsk-ortodoks
Christianskirken, Aarhus
- arabisk fællesskab; farsi fællesskab
Gammel Haderslev Kirke
- eritreansk ortodoks menighed (en gang om mdr.)
Gellerup Kirke, Brabrand
- assyrisk ortodoks menighed (Østens Gamle Kirke)
Hansted Kirke, Horsens
- islandsk menighed
Helligåndskirken, Århus
- etiopisk ortodoks menighed; armensk ortodoks menighed
Hirtshals Kirke
- Eritreansk ortodoks menighed
Kristkirken, Kolding
- afrikansk menighed
Kvaglund Kirke, Esbjerg
- burmesisk menighed
- rumænsk ortodoks menighed (en gang om mdr.)
- ? eritreansk menighed
Margrethekirken, Ålborg
- arabisk menighed
Møllevangskirken, Århus
- anglikansk menighed, eritreansk ortodoks menighed
Ravnsbjergkirken, Århus
- iransk menighed

Sankt Marie Kirke, Sønderborg
- rumænsk ortodoks og tysk menighed
Silkeborg Kirke
- assyrisk ortodoks menighed (Østens Gamle Kirke)(lejlighedsvis)
Skanderborg Kirke (Højvangens Kirkecenter)
- congolesisk menighed
Skive Kirke
- eritreansk menighed
Skjoldhøj Kirke, Århus
- assyrisk ortodoks menighed (lejlighedsvis)
Vor Frue Kirke, Aarhus
- grønlandsk menighed (lejlighedsvis)
Zions Kirke, Esbjerg
- burmesisk menighed
(tyske frimenigheder - Sønderjylland)
Sjælland, Lolland-Falster
Gråbrødre Kapel, Roskilde
- rumænsk ortodoks menighed
Bornholm
Rønne Kirke (Skt. Nicolai)
- eritreansk ortodoks menighed
Hertil kommer 10-15 missionshuse og mindst 50 frikirker.
I alt skønner vi, at der findes mellem 240 og 270 migrantmenigheder i Danmark, når katolske
sproggrupper og nationale kirker medregnes. En del mødes i egne lejede lokaler.
Foreløbig har kopterne, serberne, rumænerne i Isenvad, samt to burmesiske menigheder (Skjern og
Ringe) købt egne kirker/missionshuse. I Tilst ved Aarhus har assyrerne bygget deres egen kirke.

