Stjernestunder i Silkeborg
Aktivitetspris til Middag på tværs i Silkeborg Kirke
Tværkulturelt Center uddeler hvert år aktivitetsprisen STJERNESTUNDER til en kirke
eller kirkeligt projekt, der gennem længere tid har skabt positiv kontakt mellem danskere,
flygtninge og migranter og været med til at fremme den gode integration i et lokalområde.
I år gik prisen til MIDDAG PÅ TVÆRS i Silkeborg Kirke, der i snart 22 år har samlet danskere og
nydanskere til måltidsfællesskab en gang om måneden. Med dette mødested har Silkeborg Kirke
vist gæstfrihed i praksis over for hundredvis af nyankomne flygtninge og asylansøgere uanset tro,
etnisk baggrund og opholdsgrundlag og hjulpet mennesker, der var nye her, til en god start i
Danmark. Hermed har Middag på tværs været med til at løfte en konkret integrationsopgave
og vise, hvordan en sognekirke kan åbne dørene for nye medborgere og selv blive beriget i
mødet.
SÅDAN STARTEDE DET: I 2001 tog en gruppe frivillige initiativ til den første middag på tværs, der
var tænkt som et sted, hvor danskere, flygtninge og indvandrere kunne lære hinanden at kende, få nye
venner og inspirere og berige hinanden. Dengang var der flere asylcentre i området, og beboere
herfra tog med glæde imod tilbuddet om måltidsfællesskab i kirken.
… OG I DAG: Snart 22 år senere er Middag på tværs i Silkeborg Kirke fortsat et populært mødested, der
samler danskere og nydanskere otte gange om året til gensidig glæde og berigelse. Siden starten har flere
nydanske familier sluttet sig til gruppen af frivillige, der står for planlægning og afholdelse af de
enkelte middage. Samtidig har konceptet udviklet sig, så man i dag starter med drop-in kaffe og en
fælles aktivitet. Herefter er der mulighed for at deltage i en kort andagt i kirken, og aftenen slutter
med fællesspisning, hvor det som oftest er retter fra det globale køkken tilberedt af nydanskere,
der står på buffetbordet.
Prisen, der bestod af en afrikansk kurv med stjernechokolade, tre bøger med juleopskrifter fra 24
lande samt 200 PR-kort, blev overrakt af Tværkulturelt Centers formand Inge With Johannesen i
Helligåndskirken i Aarhus i weekenden i forbindelse med Tværkulturelt Centers efterårskonference
med temaet Håbets Gud. En større gruppe frivillige, hvoraf flere havde rødder i Afrika og
Mellemøsten, var mødt op til prisoverrækkelsen, hvor et burmesisk kor i tre generationer sang til
ære for prismodtagerne.
MIDDAG PÅ TVÆRS i Silkeborg Kirke er et af folkekirkens ældste tværkulturelle mødesteder.

