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I kirken forsvinder al min smerte.
Selv om kun en enkelt dansker smiler til mig,
ved jeg, at jeg er velkommen.
Iransk asylansøger
- citeret af PhD Sara Afshari, der har interviewet farsitalende flygtninge i Danmark
for Folkekirkens mellemkirkelige Råd.
Fra foredrag om gæstfrihed på Tværkulturelt Centers forårskonference i København.

Hermed årets andet NetværksNyt.
Formålet med NetværksNyt er at orientere hinanden om aktuelt nyt, erfaringer og refleksioner over
vores mangfoldige virkelighed. NetværksNyt indeholder også statistik, faktaoplysninger samt nyt om
kurser/udgivelser/websites i og uden for Tværkulturelt Centers netværk. Bidrag modtages gerne.
NetværksNyt suppleres løbende med korte nyhedsmails.

MØD DANMARKS MIGRANTPRÆSTER
InspirationsDage for migrantpræster og menighedsledere m.fl.
Kursuscenter Brogården, Middelfart, den 10.-12. maj
Bibeltimer om aktuelle temaer ved den britiske præst og islamkender Colin
Chapman, Cambridge, oplæg om folkekirken og migrantmenigheder ved
biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift, foredrag om fællesskabets
udfordringer ved generalsekretær i FrikirkeNet Michael Wandt Laursen,
seminarer/workshops, forum for erfaringsudveksling og international
gudstjeneste m.m. - Se program på www.tvaerkulturelt-center.dk.
Arr.: Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste, Folkekirkens
Migrantsamarbejde og Tværkulturelt Center.
Konferenceafgift: 2.600 kr. inklusiv overnatning og forplejning.
Tilmelding til Tværkulturelt Center.
 Alle interesserede er velkomne.

. EFTERÅRSKONFERENCE: Under åben himmel
Den 9.-11. nov. i Aarhus. Hvad er et frugtbart liv?
En weekend om tro, livskvalitet i forskellige kulturer og det gode liv i eksil
i samarbejde med lokale sogne, migrantmenigheder og kirkelige organisationer.

ÅRETS KRUS – ÅRETS KNUS 2018
Samir Bagi har modtaget Tværkulturelt Centers integrationspris ”Årets
Krus – Årets Knus”. Prisen blev overrakt af tidl. overrabbiner Bent Melchior
på Centrets forårskonference i København om den gode integration.
Samir Bagi kom til Danmark for 18 år siden som flygtning fra Irak. I dag
er den 59-årige elektrotekniker et inspirerende eksempel på vellykket integration – og på en tidligere flygtning, der nu er med til at gøre livet lettere
for nyankomne flygtninge. For to år siden tog Samir Bahi initiativ til
Etnisk Forum – et lokalt brobygningsprojekt ud fra Ågerup Kirke med café,
samvær og dyrkning af gårdhaver. Her er Samir Bagi en afholdt kulturtolk, der skaber trivsel og tryghed på tværs mellem nye og ”gamle” beboere.

3536 6535 / info@tvaerkulturelt-center.dk
www.tvaerkulturelt-center.dk / www.venskabskontakt.dk

Interkulturelle
gudstjenester i folkekirken

Iran: Ny landerapport vedr. husmenigheder
og konvertitter

Der holdes interkulturelle gudstjenester
en eller flere gange om året i mindst 20
sognekirker ud over landet. Blandt nye
tilbud er internationale gudstjenester
i Esbjerg to gange om måneden med
fællesspisning for studerende, østarbejdere og andre internationale
arbejdstagere. Se oversigt på
Tværkulturelt Centers hjemmeside

Integrationsministeriet og Dansk Flygtningehjælp udsendte
i februar en ny rapport om forholdene for husmenigheder og
konvertitter i Iran, herunder personer, der har fået afslag på
asyl i Europa, baseret på interviews med en række kilder i Iran,
Tyrkiet og London i perioden 9. september-3. oktober 2017.
Rapporten indeholder ikke anbefalinger m.h.p. asylpraksis men
bekræfter, at at det er ulovligt at konvertere fra islam i Iran,
og at private husmenigheder overvåges af myndighederne.
Konversion betragtes som et politisk statement, der kan give
væsentlige straffe.
Rapporten kan betyde i en strammere praksis fremover for
troværdighedsvurdering, da de citerede kilder bekræfter,
at hvis en konvertit vælger at leve åbent som kristen i Iran,
vil han/hun være i risiko for forfølgelse.
Rapporten fås ved henvendelse til Tværkulturelt Center.

(Aktiviteter/Internationale gudstjenester).

Tolkning til andre sprog
Mindst 14 sognekirker tilbyder oversættelse til engelsk eller farsi ved
søndagsgudstjenesten. Se oversigt
på Tværkulturelt Centers hjemmeside.
(Aktiviteter/Internationale gudstjenester).

REMINDER: Søndagens
tekster på engelsk, farsi,
arabisk og tigrinya
Sognepræst Kasper Høyer lægger hver
uge søndagens tekster ud på engelsk,
farsi, arabisk og tigrinya – lige til at
printe ud. Klik på bog-ikon under dato:

Medieanalyse: Hvem tegner billedet af islam
og muslimer i danske medier?
Analyse af over 200 nyhedsartikler i 2017 på syv dagblades
netaviser viser, at det i høj grad er danske politikere, der
tegner mediernes billede af muslimer i Danmark.
Udarbejdet af redaktør Bent Dahl Jensen, Netavisen
Sameksistens.dk
Forlaget Vindelsti – www.vindelsti.dk – 80 sider - 99 kr.

http://vesterborglandetrydekirker.dk/landetryde-kirker/asylcenter

Flygtningesøndag

Pinse på mange sprog - også i år?
Sidste år læste nydanskere bibeltekster højt på over 30
forskellige sprog ved en af pinsens gudstjenester i 22 sogne.
Tværkulturelt Center hjælper gerne med tekster og sange på
diverse sprog.
Benyt pinsen til at invitere nydanskere i sognet. Lad
eventuelt alle læse et vers højt samtidig og oplev, hverdan
der kunne have lydt den første pinsedag!

Til kalenderen

Udgivelser
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Den 20. juni er af FN udnævnt til World
Refugee Day. Det kirkelige netværk
Refugee Highway opfordrer kirker til
søndag den 17. eller 24. juni at markere
solidaritet med verdens 65 millioner
flygtninge ved at bede for mennesker på
flugt i kirkebønnen og måske invitere en
flygtning til at fortælle eller bede en bøn
ved gudstjenesten.
Flere idéer og materialer:
Kontakt Tværkulturelt Center

Hørby Efterskole, Sæby: d. 2.-6. juli
Agerskov Ungdomsskole: d. 9.-13. juli
Hestlund Efterskole, Bording:
d. 11.–15. juli
Børkop Højskole: d. 16.-20. juli
Luthersk Missions Højskole, Hillerød:
d. 9.-13. juli (engelsk/dansk) og 15.–19.
juli (farsi)
Flere oplysninger: www.imta.dk

NYE POSTKORT: Vedlagt to af forårets nye kort:
Flersproget velkomstkort og FRED på 10 sprog.
DESUDEN VEDLAGT Udlændingestatistik:
Landeoversigt 2018 ▪ Opdateret asyloversigt ▪
10 største landegrupper ▪ Årsberetning 2017 ▪
PR for årets cykelsponsorløb.

Mange forårshilsener
Tværkulturelt Center

CYKELSTAFET Hjælp os at finde sponsorer…
Vær med til at sponsorere en cyklist en søndag i maj (Aarhus og
København) eller juni (Løgumkloster), hvor entusiastiske cyklister
kører mange lange kilometer til fordel for Tværkulturelt Center.
Udfyld vedlagte cykelkort og/eller sponsorliste og send/mail til
Tværkulturelt Center.
Vores økonomi er helt afhængig af ekstra støtte fra vores venner.
LÆS MERE på www.tvaerkulturelt-center.dk

