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Den fremmedes velsignelse

”

Der er noget i kontakten til et menneske, vi ikke kan bruge til noget,
som kan berige os på en måde, som vores mere ”effektive” relationer ikke kan.
Det er denne velsignelse, jeg kalder den fremmedes velsignelse. …
Denne erfaring er truet i et samfund, hvor markedet alene
synes at afgøre, hvad der har værdi.
Med afsæt i sin egen personlige historie og hverdagen som sogne- og indvandrerpræst på Vesterbro giver
Niels Nymann Eriksen et reflekteret indblik i, hvad mødet mellem mennesker kan indebære.
Niels Nymann Eriksen: Gæstfrihed - Akademisk Forlag 2018 - 252 sider - 250 kr.
Illustreret af den azerbaijanske kunstner Nargiz Galib Andersen
Bestil bogen på www.akademisk.dk - info@akademisk.dk

Hermed årets sidste NetværksNyt vedlagt nye postkort, ORIENTERING HERFRA, præsentationsfolder udgivet af Folkekirkens Migrantsamarbejde under Folkekirkens Mellemkirkelige
Råd med præsentation af bl.a. Kolding International Congregation samt velkomstfoldere til
folkekirken på polsk og rumænsk m.m.

Syng julen ind på mange sprog
International Christmas Carol Service

Kinesisk kor fra Chinese Church in Copenhagen, julesange på engelsk, farsi, tigrinya,
arabisk og malayalam, julerefleksion ved Rev. Smitha Prasadam - og mere til :)
Mandag den 17. december kl. 17 i Fredens Kirke, Ryesgade 68, 2100 København Ø.
Followed by glögg, English mince pies, cakes and Christmas sweets...

Andre internationale julearrangementer og gudstjenester ud over landet: Se bagsiden
NetværksNyt suppleres løbende med korte nyhedsmails.

KORT NYT 

FORMÅLET med NetværksNyt er at orientere hinanden om aktuelt nyt, erfaringer og refleksioner
over vores mangfoldige virkelighed. NetværksNyt indeholder også aktuel statistik, faktaoplysninger
samt nyt om kurser, arrangementer, udgivelser og websites m.m. Bidrag modtages gerne.

Mange gode julehilsener til alle i vores netværk
med stor TAK for samarbejde, erfaringsudveksling, inspiration og opbakning i 2018.
TVÆRKULTURELT CENTER

Besøg vores hjemmeside
www.tvaerkulturelt-center.dk

JULEKALENDARIUM

SÅ MANGE SØGTE ASYL I 2018

Internationale julegudstjenester m.m. i folkekirker

I perioden 1. januar – 31. oktober 2018 modtog
Danmark 2.961 asylansøgere. De største grupper
kom fra Syrien (542), Eritrea (502), Georgien (349),
Iran (173) og Marokko (158 - de fleste uledsagede
unge drenge). I samme periode fik 1.328 personer
asyl og 17 fik humanitær opholdstilladelse. - I 2017
søgte 3.500 personer om asyl. 2.702 personer fik
asyl og 44 fik humanitært ophold.
(Kilde: www.nyidanmark.dk)

RIBE STIFT: International julegudstjeneste for
østeuropæere med østeuropæisk kaffebord
Søndag d. 7. dec. kl. 18 i Faster Kirke
KØBENHAVN: Carols and Poetry
Lørdag d. 15. december kl. 16
St Alban´s Anglican Church
IKAST: Church-a-Cross international gudstjeneste
Søndag d. 16. dec. kl. 14 i Ikast Kirke med
oversættelse til farsi, tigrinya og delvist engelsk
Church-a-Cross er et samarb. mellem Bording/Christianshede,
Engesvang, Faurholt, Fonnesbæk, Ikast og Isenvad sogne.

SVÆRERE AT FÅ DANSK STATSBORGERSKAB
Den 1. juni 2018 fik 1.953 voksne tildelt dansk
statsborgerskab. I hele 2017 fik 5.313 dansk
statsborgerskab. Største grupper: Polakker, eksjugoslaver, russere, tyskere, statsløse, irakere og tyrkere.
Læs om de nye regler: www.refugees.dk

ÅRHUS: Festival of Nine Lessons and Carols
Søndag d. 16. december kl. 18
Møllevangskirken/St. Alban´s Anglican Church
FREDERICIA: International gudstjeneste
Søndag d. 16. december kl. 14
Hannerup Kirke
KØBENHAVN: International Christmas Service
Onsdag d. 19. dec. kl. 20
Trinitatis Kirke

Så mange
fik asyl
i 2018:
(1. jan.-31. okt. )

KOLDING: Christmas Worship Service
Juleaftensdag d. 24. december kl. 13
Simon Peters Kirke
KØBENHAVN: Christmas Midnight Mass
24.. december kl. 23.30
St Alban´s Anglican Church
KØBENHAVN: Christmas Service
30.. december kl. 14.30
Kingos Kirke
FLERE BYER: Søndag den 6. januar: Ortodokse
julegudstjenester (aften/midnat) i menigheder ud
over landet (bl.a. armenere, egyptere/koptere,
eritreanere, etiopere, russere og serbere)
AMAGER: International Hellig tre kongers Service
Søndag d. 6 januar kl. 14 i Nathanaels Kirke
Flere gudstjenester og kirkelige arrangementer for
asylansøgere, flygtninge og migranter:
Se www.tvaerkulturelt-center.dk

ﺻﻠﺢ ﺧﺪا
Farsi: Guds fred

LÆS JULENS TEKSTER HØJT
PÅ ARABISK OG FARSI
Sognepræst Kasper Høyer lægger hver uge
søndagens tekster ud på website
på arabisk og farsi i printvenlig udgave:
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fik asyl
i 2017:
2.702

http://www.vesterborglandetrydekirker.dk/
landet-ryde-kirker/asylcenter

JULESALMER PÅ FARSI OG ARABISK
De danske salmer Tak og ære være Gud og Dejlig er jorden
er oversat til farsi og kan downloades gratis på
Folkekirkens mellemkirkelige Råds hjemmeside.
Her finder man også julesalmen Good news, Jesus has been
born på farsi samt to arabiske julesalmer.
Melodier kan høres på YouTube.
http://www.interchurch.dk/aktiviteter/migrantsamarbejde
/materialer/musik

圣诞快乐
Kinesisk: Glædelig jul

NYT OM NAVNE
KØBENHAVN: Mika Bak-Skovenborg, cand.mag.
i Afrikastudier, er ansat som leder af Internationalt
Kristent Center i København. Han afløser Anders
Graversen, der er ansat som sognepræst i KingoSamuel Sogn på Nørrebro.

ﻋﻠﻰ اﻷرض
اﻟﺳـــﻼم
ّ
Peace on
Earth
Arabisk

Website med opdateret

FAKTAINFORMATION
om konsekvenser af lovforslag
og seneste lovgivning vedr. asyl,
flygtninge, permanent opholdstilladelse og familiesammenføring:
www.refugees.dk

