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Formandsberetning 2019
Inge With Johannesen, Granslev
Tværkulturelt Center kunne i efteråret fejre 25års jubilæum. I dag føler jeg trang til at gøre lidt
status og sige lidt om mine tanker om det
arbejde, vi har stået i, og hvilke udfordringer
det har givet os som mennesker og som kirkelig
organisation.

Hvem er vi: Ansatte og bestyrelse
Jeg vil begynde med de vigtigste. Det er nemlig
Centrets ansatte på kontoret: Birthe MunckFairwood, vores altid opdaterede koordinator,
Ann Juul Kjestrup, vores utrolig stabile,
humørfyldte og arbejdsomme sekretær, og
endelig vores uundværlige regnskabsfører Ilse
Due, som sørger for, at vi fortsat kan navigere.
Så har vi en bestyrelse. Jeg blev formand
for under et år siden efter at have været
repræsentant for Hasle Kirke i Aarhus Vest
i omkring otte år og bestyrelsesmedlem i godt
20 år. Efter at have boet og arbejdet som
sognepræst i nærheden af Hjørring og senere
i Sønderjylland ved Aabenraa bor jeg nu
i Granslev i Midtjylland og er pensioneret.
I 18 år var Adnan Dahan, tidligere konsulent
i UNICEF, vores formand. Han kom til
Danmark som flygtning fra Irak for 25 år siden
og har været en stor velsignelse for mange i
Tværkulturelt Center. Centrets første nydanske
formand var datavejleder Jameel Meshaima fra
Holstebro – oprindelig fra Bahrain.
Bestyrelsen består p/t af syv medlemmer:
 Formand: Tidligere sognepræst Inge With
Johannesen, Granslev
 Næstformand: Partnerkoordinator Clement
Dachet, Aarhus
 Tværkulturel konsulent Krista Rosenlund
Bellows, Videbæk
 Agronom Tesfu Ghebru, Næstved
 Sproglærer Hanne Thinggård, Christiansfeld
 Kirketjener Abel Zehmret Kidane, Brønshøj
 Tidl. lærer Henry Holm Hansen.
Løgumgårde
Velkommen til Joseph George Zahr og Smitha
Prasadam, der træder ind i bestyrelsen på
bestyrelsesvalgte poster. Godt at I begge bor
i Østdanmark - i henholdsvis Næstved og
Hellerup. Vi glæder os meget over, at hermed

Generelle udfordringer
Andreas Kamm, tidligere generalsekretær for
Dansk Flygtningehjælp, talte til vores jubilæum
i efteråret. Her sagde han blandt andet:
… Faren er, at flygtninge bliver statistik, så
vi mister synet for, at det handler om enkeltpersoner, der er bragt i en situation, hvor man
må flygte hjemmefra. 90 procent af verdens 75
millioner flygtninge opholder sig primært i
nærområder. To tredjedele befinder sig stadig
i deres eget land. Halvdelen af verdens
flygtninge er børn, og en fjerdedel er kvinder.
Det er tankevækkende, når vi bliver så bange
for flygtninge.
Der vil komme flere flygtninge og migranter
til Europa og Danmark. Både på grund af krige
og konflikter, men også på grund af klimarelaterede katastrofer. Andreas Kamm udtrykte
sin bekymring for, at vi generelt er mere
optagede af at beskytte os selv mod flygtninge
end af at yde flygtninge beskyttelse. Vores
opgave er at bevare vores medmenneskelighed.
Hvis vi kun ser mennesker som statistikker og
ikke som medmennesker, mister vi vores
medmenneskelighed.
Tværkulturelt Centers udfordring er at
fortsætte med at bygge bro mellem mennesker,
kulturer og religioner, så vi kan leve i fred med
hinanden og opbygge gode venskaber og
naboskaber.
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er både Syrien, Eritrea, Nigeria og Indien
repræsenteret i Centrets bestyrelse, der mødes
4 gange om året i vores respektive hjem.

For blandt andet at servicere vores
medlemmer udsender vi avisen Nyt på tværs
fire gange om året. Et pust fra verden uden for
vores egen dagligdag. Nyt på tværs er en
platform, hvor vi skaber rum for, at mennesker,
som kommer til vores land som fremmede, kan
fortælle deres historie. I den ydre verden er det
historier om, hvordan deres vej har været indtil
nu. Men ofte kan vi også læse om deres indre
rejse og hvordan deres tro har spillet en rolle på
deres vej. I avisen fortælles også om ideer og
tiltag, som kan være til inspiration for andre og
eventuelt kopieres andre steder.
Så har vi vores konferencer to gange om året.
Hvert andet år afholdes den ene i Aarhus.
På konferencerne kan man tale med mennesker,
som har andre ideer og erfaringer. Man kan høre
om flygtningesituationen fra en anden vinkel
end gennem pressen. Og måske kan man få nye
perspektiver på de problemstillinger, man selv
står med. Med disse konferencer ønsker vi at
inspirere til arbejdet rundt omkring i landet.
Så er der to andre typer af arrangementer,
som vi også har rigtig gode erfaringer med.
I Hovedstadsområdet arrangerer vi middage
på tværs (se folder) i samarbejde med lokale
kirker, og rundt om i kirker i København og
Nordsjælland er vi med til at afholde
internationale gudstjenester (se folder). Til
disse arrangementer inviteres blandt andet
asylansøgere. De sidste år har vi haft god
kontakt med mange af de afviste asylansøgere
på Udrejsecenter Sjælsmark. (Børnefamilierne
flyttes i løbet af foråret/sommeren til det
ombyggede Center Avnstrup, hvor vi håber, at
familierne får bedre forhold.) Både middage på
tværs og gudstjenester fungerer som mødesteder
for mennesker, der bor i nærheden, for menighederne i de kirker, hvor arrangementerne
holdes, og for beboerne på asylcentrene.
Når jeg kalder det typer af arrangementer, er det
fordi jeg mener, at skabelonen kan bruges andre
steder. Hvor der er et asylcenter, en sprogskole,
en kirke, en menighed, et forsamlingshus, et
mødested eller andet er der måske mulighed for
at finde ikke-etniske danskere, som man kan

Tværkulturelt Centers medlemmer
De fleste af vores medlemmer er folkekirker
/sognemenigheder rundt om i landet. Det
startede med to menigheder. I dag er vi 151
menigheder m.fl. ud over hele landet.
Derudover er tre store kirkelige
organisationer medlemmer af Tværkulturelt
Center: Indre Mission, KFUM og KFUK i
Danmark og missionsselskabet Promissio.
Og yderligere tre organisationer støtter med
bidrag på forskellig vis: Samvirkende
Menighedsplejer, Luthersk Mission og
Brødremenighedens Danske Mission.
Endelig har vi 26 associerede medlemmer migrantmenigheder, frikirker og Det Danske
Bibelselskab m.fl.
I 2019 fik vi syv nye menigheder med, og
i år byder vi velkommen til Folkekirkens
Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg,
Stenløse Sogn og Veksø Sogn. Hver gang vi
får nye medlemmer, er det med til at styrke
Centrets netværk og dermed vores brede
forankring i folkekirken.

Hvad sker der?
Gennem sine medlemmer har Tværkulturelt
Center en enorm kontaktflade over hele landet.
På vores hjemmeside kan man på et
danmarkskort få et overblik over de mange
steder, hvor der i vores netværk findes et
tværkulturelt arbejde. Stort eller småt. Det
samme kort kan bruges til at finde navne og
adresser. Det er, vel at mærke, arbejde eller
aktiviteter, som vi har direkte berøring med.
Altså arbejde, som har en eller anden
tilknytning til kirkelige/kristne fællesskaber,
og hvor man har et medlemskab af Centret direkte eller indirekte gennem en
hovedorganisation. Det er vores tilknytning
til disse fællesskaber, som giver os vores
berettigelse.
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lave en middag på tværs sammen med. Det er
ikke altid let. Men det er lettere, end man skulle
tro, og det koster meget lidt i betragtning af,
hvor meget det kan komme til at betyde for alle
involverede.

vi nogle særlige arrangementer for somaliere og
fik god kontakt med mange. Der måtte ikke
synges eller spilles musik, for så ville folk ikke
komme. Men vi opdagede, at også somalierne
var mennesker som os.
I det lange løb kunne vi ikke overkomme
at differentiere arrangementerne, så i flere år
lavede vi månedlige aftener i et kulturhus for
alle med kirken som medindbyder sammen med
Dansk Flygtningehjælp og/eller flere etniske
foreninger. Vi holdt ikke arrangementer i
kirken, da de fleste deltagere var muslimer, og
vi ønskede at signalere, at vi blot ville mødes
for at kende til hinanden, lære hinandens navne
og bygge venskaber. Samtidig ønskede vi at
give os til kende som medmennesker med en
personlig kristen baggrund og sende et signal
om, at der fandtes en kristen kirke i vores
område. Og da der senere kom flere flygtninge
med kristen baggrund til området, startede vi
et årligt gudstjenestefællesskab for de kristne,
der boede i vores område. Folk kom fra vores
egen Hasle Kirke, den romersk-katolske kirke,
pinsekirken, den assyriske menighed, den
kaldæiske menighed, den etiopiske menighed
og andre. År efter år.

Udfordringer i det daglige arbejde
I Tværkulturelt Center har vi forskellig
motivation for at opdyrke venskaber på tværs
af religioner og kulturer. Min egen historie med
tværkulturelle og tværreligiøse møder er nok
meget typisk, og mange vil sikkert kunne
genkende noget. Derfor vil jeg kort fortælle
om det. Vi skal tilbage til lige omkring den tid,
da Tværkulturelt Center blev oprettet for 25 år
siden. Jeg boede i Aarhus Vest og var både
drevet af nysgerrighed og nødvendighed.
Det var spændende at få andre kulturer tæt på,
at spejle sin egen kultur i deres og lære nye
måder at gøre ting på. At lave mad og holde
fest, købe nye grøntsager og smage nye frugter.

Et glimt fra 1990erne
Det startede med, at en irakisk familie begyndte
at komme i vores kirke. Vi inviterede dem først
til kirkekaffe, selvfølgelig, og senere også hjem
på skift. Da flere kom til, måtte det sættes lidt
i system. Så man kan sige, at det var af nødvendighed, at vi begyndte at lave arrangementer
i kirken med mad og spisning. Det fortsatte,
indtil de fleste af irakerne fandt sammen i egne
menigheder - i den katolske kirkes kaldæiske
menighed eller en nystartet assyrisk menighed.
Så kom en stor gruppe mennesker fra Iran
pludselig til vores sociale boligbyggeri. Dansk
Flygtningehjælp rykkede ind i området, og der
blev holdt særskilte arrangementer for iranerne
med Dansk Flygtningehjælp som medarrangør,
hvor der blev lavet dansk og iransk mad, spillet
musik, danset og drukket fadøl. Folk, iranere
især, strømmede til.
Så kom en stor gruppe fra Somalia. Her var
jeg både nysgerrig og lidt utryg. For det var
svært at forstå, hvorfor kvinderne gik i lange
frakker hele året og var så tilhyllede. Så lavede

Hvad skal vi, og hvorfor?
Man kan blive helt forpustet. For man skal hele
tiden omstille sig til de behov, man tror, der er.
Man skal både arrangere, finde andre frivillige
og prøve at få ildsjæle fra målgruppen med i
planlægningen og forberedelserne. Nogle gange
kommer man slet ikke selv i samtale med nogen
som helst. Måske, i bedste fald, ved opvasken
eller rengøringen bagefter.
Det er vigtigt, at der midt i alle aktiviteterne
bliver tid til samtalen. Det er en kunst at komme
i en god samtale, at lytte og også selv fortælle.
En samtale med indvandrere, som har været her
i mange år, men som ikke kender ret mange
danskere - om nogen. En samtale med en
asylansøger, der venter på svar på sin ansøgning
om asyl, eller med en flygtning, der måske er i
venteposition i forhold til det offentlige system.
I samtaler med flygtninge kan man både møde
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forfærdelige beretninger om ting, som man ikke
troede, at mennesker kunne overleve. Og man
kan møde beretninger om almindelige, meget
besværlige og opslidende forhold, som man
måske kan hjælpe lidt med. Men sorger, savn
og traumer hos et andet menneske kan vi ikke
bære. Og vi kan kun være bisiddere i det
offentlige system. Men vi kan gå sammen
med den anden, lytte, holde i hånd og måske
bede sammen.
Vi kan også spørge mennesker om, hvad de
ønsker, at vi kan hjælpe med. Vi kan ikke altid
regne det ud. Og det er vigtigt ikke at overskride
andres grænser eller intimsfærer. Her skal vi
kende vores begrænsning.
Måske mærker vi hos os selv vrede og
magtesløshed sammen med skamfuldhed
og skyldfølelse over, at vi lever så utrolig
privilegeret her i Norden. Her kan fællesskaber
af alle slags rundt om i landet, mødesteder
som konferencer, middage på tværs og andre
initiativer være steder, hvor man kan finde
ligesindede, så man kan lufte sine følelser
en smule.
Som jeg ser det, er kernen og målsætningen
for Tværkulturelt Centers arbejde det personlige
møde mellem mennesker. Men dette møde skal
bakkes op af et fællesskab, så vi ikke står alene
med udfordringerne. I Tværkulturelt Center
bæres fællesskabet af et tydeligt kristent livssyn
med respekt for den enkeltes tro og levevis.
For dialogen om livet og troen skal bæres af
åbenhed, næstekærlighed og respekt.

relationer. Og lad os samtidig være modige
nok til at holde fast ved de værdier, som
kendetegner Tværkulturelt Centers arbejde.
Også mødet med en anden tro kan være en
kæmpe udfordring. Mange etniske danskere har
aldrig haft behov for at tale om deres tro, for
alle havde jo den samme indforståethed. Når
vi så i dag bliver spurgt: ”Hvad betyder det der
med syndernes forladelse?” får vi uld i munden,
for vi mærker, at vi ikke har sprog nok eller
måske ikke rigtig selv forstår. Eller vores
blufærdighed sætter ind over for alt for store
religiøse ord, og vi føler os omklamrede og
mærker en følelse af ubehag.
Måske har vi brug for at få øje på, at de
fleste mennesker har en spirituel åre, som ikke
altid manifesterer sig i en bestemt religion.
Den danske teolog og idéhistoriker Johannes
Sløk kalder det for det religiøse instinkt. Vi har
en fællesmenneskelig åre, som vi følger mere
eller mindre - drevet af længsel, uro, angst
og frygt. Og måske også drevet af taknemmelighed, som jo er temaet for dette års forårskonference.
Det er mit håb, at Tværkulturelt Center også
fremover må være med til skabe gode rammer
om de vigtige samtaler om tro. For alle de
religionsmøder, jeg selv har oplevet, har været
meget bevægende og brugbare slibesten for min
egen tro. Samtaler om tro gør mig bedre til at
udtrykke, hvad min kristne tro betyder for mig,
og åbner for den vigtige fælles samtale om tro
ud fra hver vores forudsætninger og erfaringer.

Kulturmøder og samtaler om tro

Erfaringer fra Centrets netværk

Mødet med andre kulturer kan være en stor
udfordring og opleves som en provokation,
der kan føre til angst og utryghed. Her er en
mørk plet i debatten om indvandringspolitik.
Vi har ikke altid hørt og imødekommet de
mennesker, som er bange for kulturmødet.
Og det kan få fatale konsekvenser, hvis frygten
en dag forvandles til voldelig desperation. Lad
os derfor lytte, når frygten italesættes af vores
naboer, familiemedlemmer eller andre

Lær dansk i kirken: Ud over landet findes der
mindst 60 kirkelige sprogtilbud fra fællesundervisning for op til 80 elever i Internationalt
Kristent Center i København til lektiecafé
i Græsted og Holstebro, en-til-en samtalepartnere på Amager og lektiehjælp i flygtninges
hjem i Hirtshals. Sprogtilbud bringer danskere
og nydanskere sammen om en fælles opgave
og er samtidig med til at imødekomme manges
behov for hjælp til at lære det danske sprog.
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Middage på tværs: Varde menighedsråd er
vært for fem årlige middage på tværs i kirkens
konfirmandlokaler. I november fortalte en
rumæner om sit møde med Danmark, og
derefter blev der budt op til folkedans. Aftenen
sluttede med mulighed for at deltage i en kort
andagt i kirken. Ud over landet tilbyder omkring
100 kirkelige mødesteder spisefællesskab på
tværs af kulturer.

Internationale gudstjenester: Gellerup Kirke har
i en årrække afholdt månedlige internationale
gudstjenester med læsninger på flere sprog og
inddragelse af elementer fra forskellige kirketraditioner. Ud over landet tilbyder mindst 20
sognekirker hvert år gudstjenester på engelsk
eller tolkning af den danske gudstjeneste til
engelsk eller farsi. Blandt dem er Nathanaels
Kirke på Amager, Aarhus Valgmenighed og
Nr. Løgum Kirke. Måske er et inkluderende
gudstjenestefællesskab noget af det vigtigste,
vi som kirke kan tilbyde mennesker, der er nye
i vores land.

Kom ind: I Aarhus inviterer unge danskere
fra PromissioYouth deres nydanske naboer
indenfor til aftensmad i deres hjem i Gellerup
en gang om måneden. De danske unge har det
til fælles, at de fleste har været i udlandet som
volontører for en kirkelig organisation. For
mange nydanskere er det første gang, de besøger
et dansk hjem.

Kristendomsundervisning og dåbsklasser:
I Aarhus, Holstebro, Hviding, Jelling, Nørre
Løgum, Hillerød, København og andre byer
deltager asylansøgere og herboende flygtninge
i kristendomsundervisning på farsi eller arabisk,
og mange er blevet døbt.

Eat and Sing: Hver torsdag inviterer Jelling
Kirke asylansøgere, andre udlændinge og lokale
beboere til sammenskudsmiddag i sognehuset
med fællessang og fortællinger om dansk
kultur. Aftenen afsluttes med nadver i kirken.
Disse aftener giver mulighed for at lære
hinanden at kende på tværs i lokalsamfundet.

Kend din muslimske nabo: Mødested Amager
startede for snart to år siden den første Mahabba
gruppe i Danmark. Mahabba betyder kærlighed
på arabisk og er et koncept, der har til formål at
skabe større forståelse mellem kristne og
muslimer. Vi hilser alle tiltag, der kan styrke
den vigtige dialog på tværs, meget velkommen.

Venskabscafé: Frivillige fra Lindeskov Kirke
i Nykøbing Falster står bag en populær
venskabscafé i kirken hver anden uge med
tilbud om lektiehjælp, fællesspisning, kristne
fællessange og andagt. Også i andre byer
tilbyder kirker åbne caféfællesskaber for
danskere og nydanskere. Der er brug for mange
flere af denne slags mødesteder, hvor der også
kan tales om tro, når det er naturligt.

Tværkulturelle sommerlejre: 800 danskere og
nydanskere deltog i sommerens syv tværkulturelle lejre arrangeret af folkekirkelige organisationer og lokale sognekirker. For mange af
deltagerne var lejrene sommerens højdepunkt. I
år er det 30 år siden, at den første sommerlejr
for flygtninge og indvandrere blev afholdt på
Djursland på initiativ af blandt andet Indre
Mission.

Café Colour: For at skabe relationer til de 1.600
mennesker i sognet med rødder i et andet land
har Nørrelandskirken i Holstebro startet en
ugentlig café, der hedder Café Colour. ”Jeg
kommer i Café Colour for at lære dansk og for
at få kontakt med mennesker. Jeg vil også gerne
lære mere om Gud,” fortæller en eritreansk
kvinde. De kirkelige caféer opleves af mange
som trygge, fordi der også er plads til religion.

Venskabskontakter: Der er næppe tvivl om,
at danske venner er en af de bedste veje til
vellykket integration. I Kolding Provsti har
omkring 40 flygtningefamilier og enlige fået
en dansk venskabskontakt gennem
Tværkulturelt Kirkeligt Netværk.
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Asylkor: I Bording har frivillige fra kirken og
kirkelige organisationer oprettet et kor for
beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård.
Asylkoret vandt Kristeligt Dagblads initiativpris
2019. Koret består af 12-15 unge iranere og
kurdere og har optrådt mere end 20 gange.
Dirigenten fortæller, at koret er med til at give
beboerne nyt håb i en svær livssituation.

Praktikpladser: Flere kirker tilbyder praktikpladser til asylansøgere og flygtninge i integrationsforløb - blandt andet i Esbjerg, Holstebro,
Kolding og København. Praktik kan være en
god indgang til det danske arbejdsmarked. Vi
glæder os over, at stadig flere kirker byder ind.

Til slut
Skal man samle de bedste erfaringer med
integration af flygtninge og indvandrere de
sidste 30-40 år, er kirkerne og de kirkelige
organisationer centrale aktører. Ud over det
ganske land er rigtig mange mennesker i gang.
Og rigtig mange af dem er en del af Tværkulturelt Centers netværk.
Selvfølgelig er der også andre aktører.
Betydningen af Indre Missions og Luthersk
Missions meget store arbejde rundt omkring i
landet kan ikke overvurderes. Det er et arbejde,
som vi glæder os meget over. Og måske har vi
også i nogle tilfælde fået lov at være medvirkende til, at andre er kommet i gang.
Der er grund til glæde over, at den officielle
folkekirke nu også har opprioriteret området
og oprettet Folkekirkens Migrantsamarbejde.
Hermed har mange flere præster og kirkelige
medarbejdere fået flygtninge og migranter som
en del af deres arbejdsområde. I alle stifter er
der udpeget særlige ressourcepræster, og i
Roskilde, Haderslev og Århus stifter er der
kontaktpræster i alle provstier. Der er også
opmuntrende eksempler på samarbejde mellem
kirkelige aktører og Dansk Flygtningehjælp,
Dansk Røde Kors og Venligboerne.
Det er kun glædeligt, at der arbejdes på
mange forskellige platforme, og at Tværkulturelt Center er med - somme tider på
scenen og andre gange i kulissen.
Jeg håber, at I alle vil fortsætte jeres
arbejde rundt omkring, og at I kan gøre det med
taknemmelighed. Taknemmelighed kan være
en svær disciplin men er samtidig en meget
livsbekræftende følelse.
Tak fordi vi kan samles her i dag.
Tak for ordet!

Østarbejdere: Østeuropæere i Skjern Provsti
kunne opleve en international julegudstjeneste
i Borris Kirke i december med læsninger på
polsk, rumænsk og ukrainsk og efterfølgende
kagebord med østeuropæiske julespecialiter.
I Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe
Stift har man haft særligt fokus på de mange
østarbejdere, der bor og arbejder i stiftet.
Kvinder møder kvinder: Kvinder fra 10
forskellige lande mødes en gang om måneden
i Simon Peters Kirke i Kolding, hvor man laver
mad sammen, lærer om dansk kultur og
traditioner og udveksler livs- og troshistorier.
Kvindeklubben er en aktivitet under Kolding
International Congregation, der netop har fejret
10-års jubilæum. Til lykke!
30-års jubilæum: Internationalt Kristen Center
(IKC) har netop fejret 30-års jubilæum som
Danmarks ældste kirkelige sprogskole. I 2019
benyttede 1.400 udlændinge fra 110 nationer
IKCs tilbud om gratis dansk- og engelskundervisning i København, hvor der også er
juridisk rådgivning og en hel del mere. IKC
er en del af Indre Missions Tværkulturelle
Arbejde, der også har en afdeling i Aarhus
og arbejde i andre byer.
Hele verden i Svendborg: Siden starten for et år
siden har over 2.000 danskere og nydanskere fra
27 lande været inden om Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg. Et stort antal
frivillige har gjort det muligt det første år at
tilbyde bl.a. sprogcafé, mødregruppe, udflugter
og internationale gudstjenester. Det er Svendborg Provsti, der står bag det fynske initiativ.
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Arbejdsberetning 2019
Netværkskoordinator Birthe Munck-Fairwood
Et jubilæum giver anledning til et reflekteret
tilbageblik. Har den kirkelige indsats gjort en
forskel for flygtninge og migranter, siden
brede kirkelige kredse i 1994 gik sammen om
at oprette et netværk, hvor menigheder og
kirkelige organisationer kunne udveksle
erfaringer og inspirere hinanden til at tænke de
fremmede med i kirkens liv? Har Tværkulturelt
Center været med til at bygge de broer mellem
mennesker, kulturer og religioner, som er
afgørende for vores fælles trivsel i et stadig
mere mangfoldigt samfund?
Hvad angår den brede kirkelige indsats er
svaret et rungende ja. Det er hævet over enhver
tvivl, at 25 års lokale kirkelige tiltag ud over
landet har haft en mærkbar positiv effekt. Nye
medborgere blev mødt med respekt, gæstfrihed
og varme hænder uanset tro og overbevisning.
De, der ønskede det, blev inviteret ind i et
fællesskab om den kristne tro. Mange havde
for første gang frihed til at undersøge kristendommen. Langt de fleste oplevede at blive
taget vel imod, og nogle valgte at blive døbt.
Flygtninge og migranter er blevet set og hørt
og bidrager i dag aktivt i mange kirkelige
miljøer – til nyt liv, inspiration og gensidig
glæde.
25 års kulturmøder har rusket op i folkekirken. Til tider besværligt og ubekvemt.
Men vi har haft gevaldig godt af at opdage,
at verden er større, end vi troede, og at der
findes andre perspektiver på tilværelsen. Når
man ser sig selv gennem andres øjne, bliver
man som regel klogere. I dag er vi mange,
der har fået større syn for den rigdom af livsog troserfaring, som mennesker, der kommer
andre steder fra, bringer med sig.
Hvad har så været Tværkulturelt Centers
rolle? Det kan der næppe svares præcist på.
Men vi har fået lov at være med i en proces,
der blandt meget andet handler en kirkelig
bevidstgørelse. Vi tror og håber, at vi også har
været med til at udruste folkekirkens menigheder til at tage godt imod flygtninge og
migranter, hvad enten de kom som

enkeltpersoner, familier eller som migrant
menigheder, der manglede et sted at samles
til egne gudstjenester. Hvad vi kan sige med
sikkerhed er, at vi har været med til at give
stemme og ansigter til mennesker, der var nye
i vores land. Vi håber, at vi også har været med
til at oplyse, inspirere, opmuntre og gerne
overraske. For virkeligheden er sjældent sådan,
som vi går og forestiller os.
Fremover bliver udfordringerne næppe
mindre. Der er i dag flere flygtninge i verden
end nogen sinde før. Og der er ingen udsigt
til snarlige løsninger på de langvarige krige
og konflikter, som har sendt millioner af
mennesker på ofte hovedkulds flugt. Lukkede
grænser kan ikke være Europas og Danmarks
eneste svar til mennesker i nød. Vi har en
opgave at løfte – også i Danmark. Op gennem
historien har kirken vist, at kristne har ressourcer til at gøre en forskel for mennesker
i nød. Fremover vil der fortsat være behov
for frivillige fra de kirkelige miljøer med tid,
overskud, visdom og varme hjerter. Og måske
vigtigst af alt – med syn for det enkelte
menneskes værdi. Derfor er der stadig brug
for Tværkulturelt Center.

Tal og fakta
Hvem og hvor mange: Ved årsskiftet havde
807.169 personer i Danmark udenlandsk
baggrund. Det svarer til 14 procent af befolkningen. Hver femte er i sin tid kommet som
flygtning. Næsten en fjerdedel er født her,
og hver tredje har dansk statsborgerskab.
I 2019 fik godt 74.000 udlændinge opholdstilladelse. Det er 2.000 færre end året før.
Halvdelen kom fra et EU/EØS land. Under tre
procent var flygtninge (1.777 personer). Hertil
kom 781 familiesammenførte til flygtninge
(ægtefæller og børn). Til sammenligning fik
1.652 personer asyl (flygtningestatus) i 2018,
og 1.136 blev familiesammenført med en
flygtning.
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Den største gruppe med flygtningebaggrund
er de 43.000 syrere. Den næststørste gruppe er
irakere (ca. 33.000). På tredje-, fjerde- og
femtepladsen kommer henholdsvis palæstinensere (ca. 23.000), iranere (21.700) og
somaliere (21.000). De godt 7.000 eritreanere
er den største nyankomne kristne gruppe med
flygtningebaggrund.

nærværende kirke møder dem med smil,
hjertelighed og forståelse, gør kirkernes
engagement en verden til forskel. Netop
det engagement er Tværkulturelt Center sat
i verden for at understøtte og videreudvikle.

Aktuelle indsatsområder
For mange flygtninge er kirken og de
aktiviteter, der foregår ud fra kirken, et
åndehul. Her er der både plads til lovsange
og klagesange. I vores netværk deltog
flygtninge og migranter i årets løb i internationale gudstjenester, middage på tværs,
bibelundervisning, cafémøder, lektiecaféer,
brunchfællesskaber og mangt og meget andet.
På konferencer og sommerlejre var der fulde
huse. Der blev snakket, sunget, leet, lyttet,
leget og delt liv, sorger og glæder.
I Tværkulturelt Center har vi koncentreret
indsatsen om videreudvikling af Centrets
kerneområder med fokus på det, som andre
aktører ikke gør på samme måde. Vi har
prioriteret at sprede faktaviden, inspiration og
gode råd og opmuntre kirker og frivillige til at
tage de opgaver op, der måtte melde sig i dag.
For i morgen kan verden meget vel se
anderledes ud. - Lidt om årets indsatsområder:
Asylansøgere: Som følge af de seneste års
lave asyltal er mange kirkelige aktiviteter
for asylansøgere ophørt. Men i takt med, at
Danmark for fire år siden begyndte at oprette
udrejsecentre for afviste asylansøgere, har nye
tiltag set dagens lys målrettet denne særligt
sårbare gruppe. På de to udrejsecentre
Sjælsmark og Kærshovedgård er en del af
beboerne nykristne, der er døbt i folkekirken
eller en frimenighed. Tværkulturelt Center har
løbende været med til at støtte kirker og
frivillige, fortælle asylansøgeres historier og
indsamle eksempler på best practice.
Venskabskontakter: Som nævnt mange gange
før er danske venner stadig den ubestridt
bedste vej ind i det danske samfund. I samarbejde med Folkekirkens Migrantsamarbejde,
Luthersk Mission og Kirkernes Integrations
Tjeneste har vi oprettet hjemmesiden
www.venskabskontakt.dk med en oversigt
over ressourcepersoner, der formidler danske
kontaktfamilier.

Her og nu
De seneste år er asyltallet i Europa og
Danmark faldet markant. Det skyldes først og
fremmest en aftale mellem EU og Tyrkiet om
ikke at lade flygtninge og migranter rejse
videre til Europa.
I 2019 søgte 2.716 personer asyl i Danmark.
Året før var tallet 3.559. Ved årsskiftet var der
14 asylcentre mod 96 for fem år siden. Ca.
1.100 asylansøgere befinder sig i såkaldt
udrejseposition. De har fået afslag på asyl i
Danmark men kan eller tør ikke rejse tilbage til
hjemlandet. Blandt dem har særligt de mange
børn og unge i Udrejsecenter Sjælsmark haft
mediernes bevågenhed. Derfor omdannes
Center Avnstrup på Midtsjælland i løbet af
2020 til udrejsecenter for børnefamilier, der
her er blevet lovet bedre forhold.
I nærheden af de fleste asylcentre er der
fortsat kirker og kirkelige fællesskaber, der
tilbyder gudstjenester med tolkning, undervisning i kristendom, samvær og menneskelig
omsorg uanset hvilken fase, beboerne befinder
sig i. I årets løb har Tværkulturelt Center haft
mulighed for konkret at støtte op om nogle af
disse tiltag.
De mange stramninger på udlændingeområdet betyder også, at flygtninge, der har
fået asyl siden 2015, lever på væsentlig
sværere vilkår end dem, der kom tidligere.
Derfor har mange brug for ekstra støtte fra
frivillige medvandrere, der vil yde praktisk
hjælp i hverdagen og tale deres sag.
En har sagt, at lys og salt har det til fælles,
at selv en meget lille mængde kan gøre en stor
forskel. Set i forhold til verdens 75 millioner
flygtninge og fordrevne er det umådelig lidt,
Tværkulturelt Center kan gøre. Men én ting
kan vi: Vi kan blive ved med at sætte navne og
ansigter på nogle af verdens flygtninge. Og for
dem, der får en god start i Danmark, fordi en
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Kirkelige mødesteder: For to år siden kunne
vi præsentere den første landsdækkende kortlægning af kirkelige mødesteder, der i dag
omfatter omkring 150 kirkelige aktører, der
til sammen tilbyder over 200 forskellige
aktiviteter - heriblandt 60 lektie/sprogcaféer,
mindst 80 spisefællesskaber og 20 bibelcaféer.
Hertil diverse aktiviteter fra cykelværksteder
og madlavning til højskolebesøg, brætspil,
kolonihaver, sport på tværs og meget mere.
Kortlægningen opdateres løbende og viser,
at kirken længe har været en særdeles aktiv
medspiller, når det handler om at give flygtninge og migranter en god start i Danmark.
Migrantåbne folkekirker var oprindelig et
tidsbegrænset projekt med fondsstøtte. Siden
har vi fortsat projektet, der handler om at gøre
det attraktivt for nydanskere at bruge folkekirken og samtidig hjælpe menigheder til at
tænke nydanskere med i kirkens liv.
Migrantmenigheder: Ud over landet
udlåner/udlejer mindst 60 sognekirker og
10-15 missionshuse lokaler til en eller flere
migrantmenigheder. Samtidig er flere
menigheder i dag så veletablerede, at de har
kunnet købe eller bygge deres egen kirke. Det
gælder blandt andet de assyriske kristne,
ortodokse serbere og rumænere og burmesiske
baptister. På vores hjemmeside og på
hjemmesiden www.migrantmenigheder.dk
forsøger vi at holde styr på hvem/hvad/hvor.
Med gudstjenester på over 40 sprog har
migrantmenigheder skrevet sig ind i dansk
kirkehistorie med deres eget kapitel. Mange
er stolte af deres kristne tro og den kirkelige
praksis, de har med fra hjemlandet. I disse år
er det de unge eritreansk-ortodokse menigheder, der vokser hurtigst. Mange har traumatiske oplevelser i bagagen og søger velkendte
rammer om deres kristne tro og praksis.
For snart tre år siden udsendte Folkekirkens
Mellemkirkelige Råd en rapport med en række
anbefalinger om blandt andet mulighed for
dobbelt medlemskab for enkeltpersoner,
associeret medlemskab for migrantmenigheder
og tidsbegrænset ansættelse af lægpersoner
som præster for migrantmenigheder. Et udvalg
under Kirkeministeriet har siden arbejdet
videre med implementering, og vi tror og håber
vi, at juraen en dag falder på plads. Det nok

mest skelsættende har foreløbig været, at den
iranske leder af et farsitalende fællesskab
tilknyttet Christianskirken i Aarhus har fået
biskoppens tilladelse til under visse betingelser
at forrette nadver.
Gode historier: I Tværkulturelt Center
prioriterer vi at fortælle historier om flygtninge
og migranter, der klarer sig godt i deres nye
land, og som har bevaret troen og håbet om
en bedre fremtid. Det er stærke og ofte
bevægende fortællinger om den kristne tro
som kilde til håb, når alt andet falder fra
hinanden. Disse historier er et vigtigt stykke
samtidshistorie, som alt for få kender, og som
er med til at rykke ved den udbredte nationale
fortælling om fejlslagen integration.
Andet: Og så bruger vi fortsat megen tid på at
søge tilskud, aflægge regnskaber, evaluere og
skrive rapporter. For sådan er vilkårene jo nu
engang for alle os frivillige organisationer.

Konferencer m.m.
En af Tværkulturelt Centers hovedaktiviteter
har altid været inspirationskonferencer.
Formålet er at skabe attraktive og uformelle
rum for erfaringsudveksling, networking og
faglig inspiration med internationalt udsyn.
Derfor har de fleste oplægsholdere enten
udenlandsk eller nydansk baggrund.
Forårskonferencen "Større end os selv: Tro og
fællesskab i en migrationstid" den 22.-23.
marts i København samlede 120 deltagere fra
hele landet. Til sammen repræsenterede
deltagerne 15 lande. Ca. 30 var nykristne
flygtninge/asylansøgere fra Iran/Afghanistan.
Sådan gik det: Livskloge foredrag om
mødet mellem kristne og muslimer, det gode
naboskab, iranske konvertitters identitetsdannelse og gæstfrihedens teologi ved hovedtalere fra Cambridge, Iran/Skotland og Vesterbro. Velforberedte unge fra Burundi, Taiwan
og Iran, der fortalte ærligt og erfaringsnært om,
hvad troen på Gud betyder for dem. Morgenandagt over Andrej Rublovs gæstfrihedsikon
ved en indiskfødt anglikansk præst. Kunstudstillinger fra Skt. Petersborg og Filippinerne,
en kinesisk violinist, en syngende burundisk
præst - og meget mere. Mennesker mødtes
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og blev klogere på livet, hinanden og vores
mangfoldige virkelighed.
Det sagde de: Den anglikanske præst og
tidligere lektor i islamiske studier Colin
Chapman understregede, at i religionsmødet
kan intet erstatte det personlige møde mellem
kristne og muslimer ansigt til ansigt. Sara
Afshari, iransk sociolog og teolog, udfordrede
folkekirken til at bruge tid og ressourcer på
at hjælpe konvertitter til at opbygge en ny
identitet som kristne, hvor der både er plads til
oplevelsen af tab af fortiden og glæden over
den nyfundne tro. Niels Nymann Eriksen,
sogne- og indvandrerpræst på Vesterbro, talte
om kirken som en gæstehytte for vandringsmænd. Den kristne forståelse af gæstfrihed
udfordrer opfattelsen af os selv som værter
og mennesker af anden tro og/eller etnisk
baggrund som gæster. I kirken er vi alle
gæster. Udfordringen er at kunne rumme de
fremmede uden nødvendigvis at kunne forstå
og aflæse dem.

vaneprægede måde at være kirke på er
bæredygtig i forhold til næste generation.
Ikke overraskende var meningerne delte!
Konferencen var arrangeret af Danske
Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste,
Folkekirkens Migrantsamarbejde og
Tværkulturelt Center, der var tovholder.
Præsternes ophold blev betalt af stifter, lokale
sognemenigheder, den katolske kirke,
Baptistkirken, Folkekirkes Mellemkirkelige
Råd og Chr. P. Hansen og Hustrus Fond.
Migrantkirkernes Domkirketræf i Københavns
Domkirke i september samlede ca. 80 deltagere. Som tidligere år havde Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg bedt os være tovholder
på dagen, hvor præster og ledere fra 12
migrantmenigheder fortalte om hverdag og
visioner. For mange var aftenen en øjenåbner
ind til en anden kirkelig virkelighed, hvor vi
blev mindet om, at folkekirken ikke har det
hele. Vi har alle noget at lære. De mange glimt
tegnede et billede af ressourcestærke nydanske
menigheder, der har noget, som er værd at give
videre til næste generation. At musik også
spiller en væsentlig rolle fik deltagerne en
smagsprøve på, da et filippinsk og et afrikansk
ungdomskor med smittende livsglæde rundede
aftenen af med sang og dans foran alteret.

InspirationsDage for migrantpræster den 23.25. maj: Hvordan bliver kirken vedkommende
for en ny generation af børn og unge med
migrantbaggrund, der vokser op i Danmark?
Det var hovedtemaet på årets InspirationsDage,
hvor 70 præster og ledere fra 30 migrantmenigheder var samlet for at dele erfaringer og
få ny inspiration. Til sammen havde deltagerne
rødder i over 20 lande og alle de største kirkesamfund.
I migrantmenigheder er der stadig tradition
for, at børn opdrages til at følge med forældrene i kirke. Men når børnene bliver teenagere, går det ikke længere så let. Derfor blev
der lyttet opmærksomt til eksempler på
kreative børne- og teenaktiviteter fra
ressourcestærke menigheder, ligesom der
var stor interesse for, hvad danske børne- og
ungdomsorganisationer kan tilbyde. For alle
klar over, at opgaven er så vigtig, at den må
løftes i fællesskab.
På programmet stod også bibelrefleksioner
over gammel- og nytestamentlige tekster ved
den anglikanske indiskfødte biskop John
Perumbalath, der åbnede for nye teologiske
perspektiver på eksilets virkelighed, og biskop
Tine Lindhardt satte med et veloplagt oplæg
gang i en livlig debat om, hvorvidt danskernes

Efterårskonference og jubilæumsmosaik:
"Til liv og glæde - Det gode liv i eksil"
Glæde og taknemmelighed over at være i live,
ofte imod alle odds, var et gennemgående
tema på denne konference, der samlede 130
danskere og nydanskere fra hele landet. Blandt
deltagerne var 25 tidligere og nuværende
asylansøgere, hvoraf mange var indkvarteret
privat hos danske familier.
Hvad det vil sige at være flygtning i det
lange perspektiv var emnet for en samtalecafé
mellem tidligere overrabbiner Bent Melchior
og en ung irakisk flygtning, der kom alene til
Danmark som flygtning som 13-årig. Begge
måtte flygte som teenagere - en oplevelse, der
har præget dem for livet og affødt livslang
solidaritet med verdens flygtninge.
Alle blev klogere, da fire unge fra
Myanmar, Zimbabwe, Iran og Grønland med
overskud og glimt i øjet fortalte om, hvordan
de håndterer kulturmødet - om udfordringer
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og ensomhed i et nyt land og hvordan man
kommer videre, og om had til gamle fjender,
der kan forsvinde i mødet med den kristne tro.
Senere på dagen kunne deltagerne vælge
mellem seminarer om emner som at overleve
tortur, asylpolitik mellem idealer og virkelighed, trafiksignaler i kulturmødet og sang og
musik i kirkernes integrationsarbejde.
Derudover bød konferencen på fotoog kunstudstillinger, hovedmåltider fra det
globale verdenskøkken tilberedt af indonesere,
kinesere og etiopere, sang og musik ved
afrikanske og asiatiske migrantmenigheder,
jubilæumsmosaik i ord og toner med
international kagebuffet - og meget mere.
Vi glæder os over en velbesøgt weekend,
hvor de mange positive deltagerevalueringer
fortæller os, at konferencer som disse stadig
opleves relevante som fora for kirkeligt og
diakonalt fællesskab med asylansøgere,
flygtninge og migranter. Samtidig er der i
dansk kirkeliv tale om unikke platforme for
erfaringsudveksling og networking på tværs
af kulturer og kirkeligt tilhørsforhold.
Konferencen var arrangeret i samarbejde
med ni kirkelige organisationer, mødesteder,
menigheder og migrantkirker.

Sammen med en busfuld iranske og kurdiske
børnefamilier fra Udrejsecenter Sjælsmark
sang vi julen ind på dansk, engelsk, farsi,
rumænsk, kinesisk, arabisk og tigrinya, og
International Church of Copenhagen uddelte
julegaver til asylbørnene.

Lysgudstjeneste i Københavns Domkirke
for verdens flygtninge: I december var vi for
13. år i træk tovholder på en lysgudstjeneste
i Københavns Domkirke med forbøn for
verdens flygtninge. Ved gudstjenesten, der
samlede omkring 300 deltagere, medvirkede
asylansøgere og herboende flygtninge med
bønner og tekstlæsninger, og Asylkoret fra
Udrejsecenter Kærshovedgård sang. Under
nadveren var der mulighed for at tænde lys
i kirkens lyskors og bede en stille bøn. Mange
fortæller, at de finder lysgudstjenesten meget
meningsfuld som ramme om et personligt
møde med asylansøgere og flygtninge, hvor
de gennem nærvær, forbøn og samtale kan give
udtryk for solidaritet og medfølelse. Det er
med stor glæde, at vi lægger tid og kræfter
i denne gudstjeneste, der er med til at fortælle
flygtninge, at ingen er glemt af Gud.
International Christmas Carol Service:
Denne efterhånden traditionsrige optakt til
julen i samlede omkring 90 flygtninge,
migranter og danskere her i Fredens Kirke.

Migranter synger: Nyudgivelse (51 sider)
med kortlægning, interviews med korledere,
idékatalog og gode råd om inddragelse af
migrantkor i folkekirkens gudstjeneste- og
musikliv. Udgivet med støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond.

Publikationer
At sprede faktaviden, inspiration og gode
historier er en anden af Tværkulturelt Centers
hovedaktiviteter. Årets udgivelser:
Festkalender 2019: Revideret oversigt over
fest- og helligdage, der fejres af kristne, muslimer, hinduer, buddhister og jøder i Danmark.
Nyt på tværs: Temaer for årets fire numre:
(1) Mennesker og tro – livshistorier fra Eritrea,
Iran og Armenien (2) Livsmod – fortællinger
fra Indien, Uganda, Iran og Polen (3) Kommet
for at blive - Flygtninge fortæller om tro og
håb (4) Når livet skifter spor - Tro og livsmestring i et nyt land. Desuden bringer avisen
glimt fra mødesteder ud over landet samt
aktuelle perspektiver og refleksioner.
Nyt på tværs trykkes i 4.000 eksemplarer.
Heraf udsendes ca. 1.400 til enkeltabonnenter
og 1.900 til kollektive abonnenter.

Opdateret oversigt over migrantmenigheder:
Medregner de godt 70 katolske sproggrupper
og de nationale kirker, har vi omkring 260 på
listen. Der er utvivlsomt flere.
Postkort, jule- og påskekort med blandt andet
velkommen, på gensyn og tak på forskellige
sprog og malerier af nydansk kunstner.
Netværk
Tværkulturelt Center servicerer et landsdækkende netværk af menigheder, foreninger og
enkeltpersoner.
Medlemsnetværk: Ved udgangen af 2019
havde vi 180 kollektive medlemmer – sogne,
kirkelige organisationer, migrantmenigheder
og mødesteder m.fl.
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Støttemedlemmer: Omkring 100 støttemedlemmer modtager Nyt på tværs og diverse
udgivelser. Et støttemedlemskab koster 300 kr.

Særlige projekter og sociale medier
Bibeluddeling: Med støtte fra Bibelselskabet
formidler vi bibler til asylansøgere/flygtninge.

InfoNet (abonnenter): Ca. 150 privatpersoner
betalte et frivilligt abonnement på 100 kr. for
Nyt på tværs.

Internationale gudstjenester: Det blev til 17
gudstjenester med salmer og læsninger på
farsi, arabisk og tigrinya i 11 sognekirker i
Hovedstadsområdet. Den primære målgruppe
var asylansøgere fra Udrejsecenter Sjælsmark
og Center Sandholm og samt herboende
flygtninge, der ikke oplever at få fuldt udbytte
af en dansk højmesse. Deltagerantal 15-45.
Disse gudstjenester med efterfølgende samvær
er fortsat en værdifuld platform for kontakt og
fællesskab mellem folkekirken og flygtninge.

Skole- og MenighedsNet (abonnenter):
8 menigheder og højskoler m.fl. abonnerer
på Centrets avistilbud til 300 kr.
NetværksNyt (abonnementsordning):
Småsendinger fire gange om året med
nyudgivelser, aktuel statistik og konferenceprogrammer m.m. Ca. 215 nøglepersoner
i menigheder og organisationer modtager
NetværksNyt.

www.tvaerkulturelt-center.dk: Opdateres
løbende efter tid og bedste evne. Her findes
også Danmarks største samling af interviews
med nydanskere om tro, eksil og eksistens.

Nyhedsmails: Udsendes til ca. 350 modtagere
ca. en gang om måneden.

Tværkulturelt Center på Facebook: Kollega
Ann sørger fortsat for, at vi sætter vores
fingeraftryk derude i cyberspace med opslag
fotos, invitationer, events og kommentarer.

Øvrige aktiviteter
Prisuddelinger: Årets Krus - Årets Knus
og aktivitetsprisen STJERNESTUNDER
Den 34-årige sygeplejerske Mediatrice
Bizindavyi Mushimiy fra Brønderslev modtog
årets integrationspris Årets Krus - Årets Knus
2019. Prisen blev overrakt af tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas
Kamm, der begrundede prisen med, at den
nordjyske sygeplejerske og mor til tre, der kom
til Danmark i 2008 som kvoteflygtning fra
borgerkrigen i Burundi, har formået at
opbygge et nyt liv og engagere sig i kirke
og lokalsamfund med en imponerende vilje til
ikke at lade fortiden få det sidste ord. Derfor
er hun helt speciel og et eksempel for andre.
Årets aktivitetspris har til formål at skabe
opmærksomhed om de mange kirkelige
initiativer, hvor noget lykkes lokalt. Prisen gik
i år til Nørrelandskirken i Holstebro for 30 års
tværkulturelt arbejde med afsæt i nydanskeres
konkrete behov for sprog, fællesskab, samhørighed og undervisning i kristendom. Som
kirke i et mangfoldigt sogn har Nørrelandskirken vist en sjælden vilje til det lange seje
træk over tid og samtidig været omstillingsparat i takt med, at virkeligheden i sogn og by
har forandret sig.

Tværkulturelt Center på YouTube og
Instagram: 2019 blev året, hvor vi havde vores
debut på begge medier takket være kollega
Ann, der færdes hjemmevant, kreativt og
ganske frygtløst på diverse sociale medier...
Rådgivning og konsulentvirksomhed
Kontoret får løbende henvendelser fra præster,
kirkelige medarbejdere og frivillige, der
efterspørger alt fra liturgi på diverse sprog til
gæstelærere med flygtningebaggrund, der kan
fastholde konfirmanders opmærksomhed.
Hertil diverse spørgsmål fra journalister om
alt til faget hørende.
Græsrodstiltag
Middage på tværs: I Hovedstadsområdet
koordinerede vi 10 verdensmiddage med 15-80
deltagere i samarbejde med sognekirker, IKC
og migrantmenigheder, hvor flygtninge og
migranter præsenterede mad fra hjemlandets
køkken, fortalte og medvirkede med sang og
musik. Disse middage er små men vigtige
platforme for opbygning af personlige
relationer mellem danskere og nydanskere.
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Pinse på mange sprog: Sidste år havde mindst
20 kirker i vores netværk læsninger på til
sammen 40 forskellige sprog hen over pinsen.

et smil og godt humør. Vores regnskabsfører
Ilse er kontorets faste holdepunkt med overblik
over små og store tal. At dele hverdag med to
fantastiske kolleger er et dagligt privilegium.

Udvalgsarbejde m.m.
Tværkulturelt Center er medlem af Dansk
Flygtningehjælps Asyludvalg og Asylnetværk.
Derudover koordinerer vi fem årlige konventsamlinger for præster og kirkelige medarbejdere i København og deltager i halvårlige
netværkssamlinger for ressourcepræster koordineret af Folkekirkens Migrantsamarbejde.

Frivillige: Frivillige hænder møder trofast op
på kontoret fire gange om året for at pakke alle
vores aviser. Labels sættes på af effektive
danskelever på Internationalt Kristent Center.
Stor tak til jer alle.
Fremover
Virkeligheden er i hastig forandring. Hvad der
venter rundt om næste hjørne ved vi ikke.
Mange faktorer har vi ikke har indflydelse på.
Derfor må vi til stadighed lytte – til verden
derude, til vores netværk og ikke mindst til de
mennesker, vi er her for: flygtninge og migranter. Hvor er de største behov netop nu?
Vi er overbevist om, at der fortsat vil være
brug for en udstrakt hånd fra kirken til mennesker, der er nye i vores land. Og vi ved, at det
møde vil forandre kirken. Derfor vil Tværkulturelt Center også fremover være med til at
koordinere og videreudvikle den kirkelige
indsats og støtte menigheder i at opbygge
inkluderende fællesskaber, hvor flygtninge og
migranter ikke blot er modtagere, men har
ansvar og bidrager aktivt. Her arbejder vi på
den lange bane.
Og så vil vi fortsat støtte migrantmenigheder og arbejde for gode samarbejdsrelationer
med dansk kirkeliv.
Vi vil fortsat give flygtninge og migranter
en stemme og inddrage deres ressourcer,
erfaringer og drømme om et godt liv.
Blandt planlagte kursustilbud kan nævnes
InspirationsDage for migrantpræster i maj og
en inspirationskonference i Aarhus til
november. Blandt planlagte nyudgivelser er et
materiale om inkludering af nykristne
flygtninge i folkekirkelige fællesskaber med
støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond.

Folkekirkens Migrantsamarbejde
Siden Folkekirkens Migrantsamarbejde blev
oprettet under Folkekirkens Mellemkirkelige
Råd for fem år siden, er vi blevet tilbudt
mindre delopgaver mod honorar. I 2019
modtog vi et beløb for fortsat opdatering af
vores oversigter over migrantmenigheder,
mødesteder og migrantkor mod, at Migrantsamarbejdet fremover frit kan lægge oversigterne ud på egne websites. Også fremover
bidrager vi gerne til at videreudvikle den
samlede folkekirkelige indsats.
Faglig inspiration
Vi er med i et nordisk økumenisk migrationsnetværk, hvor deltagerne kommer fra de
lutherske kirker i Norge, Sverige, Finland,
Baltikum samt Churches Commission for
Migrants in Europe (CCME). Derudover
henter vi inspiration fra det internationale
netværk Refugees Highway samt fra samtaler
med vidende mennesker fra ind- og udland.
Økonomi
Vi er taknemmelige for at kunne afslutte året
med tilnælmelsesvs balance. Det skyldes flere
eksterne tilskud, et meget flot cykelløb samt
stor opbakning fra vores venner. Fremtiden har
vi som vanligt ikke sikkerhed for, men vi vil
fortsat gøre, hvad vi kan, for at øge vores
egenfinansiering gennem tilbud om løsning af
enkeltopgaver, fondsstøtte, frivillige medlemsbidrag og sponsorløb m.m.

Tak
Til sidst en stor tak til Tværkulturelt Centers
bestyrelse, medlemsorganisationer, menigheder og samarbejdspartnere. En særlig tak til
de mange frivillige, der igen og igen stiller op
med glade smil og villige hænder, når vi
kalder. Vi er jer alle dybt taknemmelige.

Kontor og administration
Kontoret: Vores effektive sekretær Ann sørger
for, at tingene sker på kontoret - og altid med
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