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" Vi får først adgang til et andet menneskes
hemmeligheder, når vi viser det tillid.
Niels Nymann Eriksen
Sogne- og indvandrerpræst, Vesterbro
Fra foredraget ”I kirken er alle migranter”
holdt 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 præster og ledere i migrantmenigheder
og danske menigheder Kursuscenter Brogården, Middelfart, den 23.-25. maj
Bibeltimer om håb i eksil ved den indiskfødte anglikanske biskop John
Perumbalath fra England, oplæg om folkekirken og migrantmenigheder
ved biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift, samtaleoplæg om at være ung
i en migrantmenighed og hvordan kirken kan fastholde den næste generation,
seminarer/workshops, 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 (tovholder)
Konferenceafgift: 2.800 kr. inklusiv overnatning og forplejning.

EFTERÅRSKONFERENCE: Til liv og glæde

Tværkulturelt Center
fejrer 25 års jubilæum

. København den 1.-3. november
Lad elefanterne danse! En weekend om det gode liv i eksil og hvad der skaber
glæde og trivsel i vores fælles virkelighed - i samarbejde med lokale sogne,
migrantmenigheder og kirkelige organisationer.

InspirationsDage
for præster og ledere i migrantmenigheder
og danske menigheder
23.-25. maj 2019  Middelfart

Til liv
og glæde
Multietnisk
inspirationskonference
Det gode liv
i eksil
København
1.-3. november
2019

ÅRETS KRUS – ÅRETS KNUS 2019
Den 34-årige sygeplejerske Mediatrice Bizindavyi Mushimiy fra Brønderslev
har modtaget Tværkulturelt Centers integrationspris Årets Krus - Årets Knus
2019. Prisen blev overrakt af Andreas Kamm, tidligere generalsekretær
i Dansk Flygtningehjælp, i København i marts på Centrets forårskonference.
Andreas Kamm begrundede prisen med, at Mediatrice Bizindavyi Mushimiy,
der kom til Danmark i 2008 som kvoteflygtning fra borgerkrigen i Burundi, er
et levende eksempel på en flygtningeskæbne, som er overgået rigtig mange
fra det afrikanske kontinent. Men imod alle odds har hun formået at opbygge
et nyt liv med en imponerende vilje til ikke at lade fortiden få det sidste ord:
”På store strækninger i dit liv har du været næsten alene. Men du har haft
en ledsager, der har givet dig kræfter til at fortsætte, nemlig Gud. Som du har
sagt et sted: Mange flygtninge føler, at Gud har glemt dem. Men Gud glemmer
ingen. Det synes jeg er meget flot sagt,” sluttede Andreas Kamm.

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

FAKTA OM FLYGTNINGE: I 2018 udgjorde flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
kun fem procent af de godt 76.000 udlændinge, der fik opholdstilladelse i Danmark.

Internationale
gudstjenester i folkekirken
Der holdes internationale gudstjenester en eller flere gange om året i
mindst 24 sognekirker ud over landet.
Blandt nye tilbud er internationale
gudstjenester i Abildgård Kirke
i Frederikshavn og Haraldskirken
i Søborg. Se oversigt på Tværkulturelt
Centers hjemmeside.
(Aktiviteter/Internationale gudstjenester).

Tolkning af højmessen
Mindst 17 sognekirker ud over landet
tilbyder
oversættelse til engelsk eller
.
farsi ved søndagsgudstjenesten.
Se oversigt på Tværkulturelt Centers
hjemmeside.
(Aktiviteter/Internationale gudstjenester).

Søndagens tekster på
engelsk, farsi, og arabisk
Sognepræst Kasper Høyer lægger hver
uge søndagens tekster ud på engelsk,
farsi og arabisk – lige til at printe ud.
Klik på bog-ikon under dato:
www.vesterborglandetrydekirker.dk/landetryde-kirker/asylcenter

Rapport om børn på Udrejsecenter Sjælsmark
Dansk Røde Kors har offentliggjort en rapport om børnenes trivsel
på Udrejsecenter Sjælmark i Hørsholm. Der bor p/t 153 børn på
centret. Rapporten konkluderer, at børnene på Sjælsmark har det
dobbelt så dårligt som børn, der lige er kommet til Danmark efter
en lang flugt, og at uvisheden om fremtiden er ekstremt belastende
for familierne. I alt 56 børn fra arabisk- og farsitalende familier
deltog i undersøgelsen, heriblandt børn fra familier, der er
konverteret til kristendommen og kommer i lokale kirker.
Rapporten kan downloades på Dansk Røde Kors´hjemmeside.

Den store udfordring
Andreas Kamm, tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp,
sætter i ny bog ord på sin bekymring over, at det for de fleste
lande er blevet vigtigere at beskytte sig selv mod flygtninge end
at beskytte flygtninge mod forfølgelse. "Jeg er meget skræmt over
reaktionerne på flygtningestrømmen. Man skal være forsigtig med
at tro, at demokrati passer sig selv. Det gør det ikke. Regeringen
vil gå til grænsen af konventionerne. Hvor vil man gå hen, hvis der
ingen grænser var?" spørger Andreas Kamm.
Andreas Kamm: Den store udfordring: Erindringer fra 40 års liv med
flygtninge. Gads Forlag 2019 - 300 sider - 300 kr.

Aktuel lovgivning: Det vedtagne paradigmeskift betyder,
at alt vedrørende flygtninge fremover skifter fokus fra integration
til hjemrejse. Alle opholdstilladelser til flygtninge gives m.h.p.
midlertidigt ophold. For flygtninge skifter integrationsydelsen navn
til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse og nedsættes efter tre
år med 2.000 kr. pr. måned pr. familie.
Læs mere om, hvad de seneste lovændringer betyder for forskellige
grupper af flygtninge på www.refugees.dk

Pinse på mange sprog – også hos jer?

” Kirken er rigtig god

Sidste år læste nydanskere bibeltekster højt på 32 sprog
i 21 sogne ved en af pinsens gudstjenester.

til at være far. Jeg ville
ønske, at den var bedre
til også at være mor.

Benyt pinsen til at invitere nydanskere i sognet. Lad gerne
alle læse et vers højt samtidig og hør, hvordan der kunne
have lydt den første pinsedag i Jerusalem!
PINSEDAG - SØNDAG DEN 9. JUNI

Afghansk flygtning – døbt i Danmark
Sagt på konference i Nyborg om den
nydanske folkekirke - januar 2019

Til kalenderen
TVÆRKULTURELLE SOMMERLEJRE






Hørby Efterskole, Sæby: d. 1.-5. juli
Løgumkloster Efterskole: d. 1.-5. juli
Hestlund Efterskole, Bording:
d. 10.–14. juli
Børkop Højskole: d. 15.-19. juli
Luthersk Missions Højskole, Hillerød:
d. 8.-11. juli (engelsk/dansk)
d. 12.–15. juli (farsi)
Flere oplysninger: www.imta.dk

Udgivelser
NYE POSTKORT: Vedlagt tre af forårets nye kort:
Flersproget velkomstkort, GLÆDELIG PÅSKE og TAK
på 10 sprog.
DESUDEN VEDLAGT Udlændingestatistik:
Landeoversigt 2019 ▪ Årsberetning 2018 ▪ PR for årets
cykelsponsorløb

SPONSORLØB

Hjælp os at finde cyklister og sponsorer…

Vær med til at sponsorere en cyklist en søndag i maj eller juni
(Apostelkirken på Vesterbro den 5. maj; Christianskirken i Aarhus
den 19. maj; Kingos Kirke på Nørrebro den 2. juni; Løgumkloster
den 23. juni), hvor gæve cyklister kører mange lange kilometer til
fordel for Tværkulturelt Center. Udfyld vedlagte cykelkort og/eller
sponsorliste og send/mail til Tværkulturelt Center.

Mange forårshilsener
Tværkulturelt Center

Vores økonomi er helt afhængig af ekstra støtte fra vores venner.
LÆS MERE på www.tvaerkulturelt-center.dk

