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”De mange portrætter

Hvad skal der til, for at migranter føler sig hjemme i folkekirken?
Med denne udgivelse ønsker Tværkulturelt Center at inspirere flere
sognemenigheder til at invitere nydanskere ind i folkekirken.

er et levende galleri af
til tider overraskende
historier og er oplagt
inspiration for både
kirkens ansatte, præster,
menighedsråd, kirkegængere og (andre)
nydanskere.”
Dorte Kappelgaard
Udviklingskonsulent, Kirkefondet

Hæftet samler 18 herboende migranters iagttagelser og erfaringer fra
mødet med den danske folkekirke og giver ny viden om, hvad der skal til,
for at migranter føler sig velkomne i folkekirken og vælger at engagere sig.
I hæftets sidste del er samlet idéer og gode råd, som menigheder kan gøre
brug af for at få kontakt med migranter, inddrage dem i kirkens liv og måske
afprøve nye tiltag. Her findes også aktuel udlændingestatistik samt en
oversigt med eksempler på tværkulturelle tiltag i udvalgte kirker/sogne.
Ved at gøre det muligt og attraktivt for flere nydanskere at få et tilhørsforhold til folkekirken og måske blive medlemmer, vil folkekirken stå bedre
rustet som majoritetskirke i et stadig mere mangfoldigt samfund.
Undersøgelsen inddrager erfaringer fra alle stifter og udgives med støtte fra
Den folkekirkelige Udviklingsfond og Y´s Men Region Danmark.

Hermed årets fjerde NetværksNyt. Formålet med NetværksNyt er at orientere hinanden om
aktuelt nyt, erfaringer og refleksioner om kirkens møde med flygtninge, asylansøgere, arbejdsmigranter og andre nydanskere. Bidrag modtages gerne.

Tag med til Århus (:
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Mød flygtninge fra
Syrien, Irak, Iran og
Congo, internationale
studerende fra 10
lande og engagerede
danskere og nydanskere fra kirkernes
integrationsarbejde...

Multietnisk inspirationskonference
Århus: Gellerup Kirke / Helligåndskirken /STJERNEN

30. oktober – 2. november 2014

Byd asylansøgere velkommen
Hvad kan kirken gøre, når der kommer et nyt asylcenter i sognet?
De seneste måneder er der åbnet en række nye asylcentre ud over landet - heriblandt fem centre i Region Syd
i henholdsvis Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Løgumkloster og Sommersted. Og flere kommer til. Ved udgangen af
september var der i alt 34 asylcentre, herunder 4 modtage-/udrejsecentre og 4 børneindkvarteringscentre, samt to
omsorgscentre, hvor der også er særlig indkvartering for kvinder. Til sammen er kapaciteten på ca. 7.500 pladser.
Se oversigt: www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/asylcentre/hvor_ligger_centrene.htm
Danmark har i år foreløbig modtaget over 7.000 asylansøgere. Den største gruppe er flygtninge fra borgerkrigen
i Syrien. Den næststørste gruppe kommer fra Eritrea på Afrikas Horn, hvor militærtjeneste kan være livslang.
Tværkulturelt Center opfordrer lokale menigheder til at kontakte de nye centre og tilbyde at hjælpe med aktiviteter
for beboerne.

"Lad os åbne de kirkelige netværk. Gå på besøg med en blomst og tilbyd gåture, fodboldkampe eller hjælp
til at lære dansk. Vær med til at indsamle brugte cykler og brugt tøj. Inviter til arrangementer som middag på tværs.
Lad kirken stå åben i dagtimerne, så asylansøgere kan gå ind og bede og tænde lys. Tag asylcentrene og de lande,
beboerne kommer fra, med i kirkebønnen. Hold en forbønsgudstjeneste for verdens flygtninge. Vis at kirken er der."
Else Wiwe, tværkulturel konsulent i Luthersk Mission, Haderslev

Start her: Idéer til sognemenigheder
•

Opslag på centret med ”Folkekirken byder flygtninge velkommen til Danmark…”, oplysning om
en åben kirke i byen/lokalområdet (åben i dagtimerne) samt telefonnumre på præster eller andre
kontaktpersoner, der taler engelsk. Er der mange syriske flygtninge, der taler arabisk: Henvis eventuelt
til en arabisktalende præst som Fader Faris fra den kaldæiske menighed, der rejser landet rundt.

•

Kontakt til centrets ledelse/frivilligkoordinatorer for at høre om aktuelle konkrete behov
(tøj, brugte cykler, aktiviteter etc.).

•

Aktiviteter på centret: Kan frivillige fra byens kirker tilbyde aktiviteter på centret efter aftale
med centrets frivilligkoordinatorer?

•

Kan lokale kirker kunne tilbyde praktikpladser til beboere på centret?

•

Aktiviteter ud fra centret: Kan frivillige fra byens kirker tilbyde gåture i omegnen, deltagelse
i børne- eller sportsaktiviteter etc.?

•

Tilbud uden for centret i kirker/sognegårde: Kan en lokal kirketilbyde en international gudstjeneste,
café, rådgivning eller andet i kirken?

•

Kunne biskoppen få lov til at aflægge besøg på centret og holde et kort oplæg for beboerne...?

•

Kan lokale præster opfordres til at tage asylcentret og de lande, beboerne kommer fra, med
i kirkebønnen?

