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Eritreaner fik integrationspris

Der var knus og mange opmuntrende ord, da tidligere
overrabbiner Bent Melchior overrakte Tværkulturelt
Centers integrationspris Årets Krus – Årets Knus til
Abel Zemhret fra Eritrea.
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Dråber i havet
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Burmeserne
på Langeland

Gud er også her

Nydøbte iranere på udrejsecenter har ikke opgivet
håbet.
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Eritreansk familie opbygger nyt liv på Lolland
efter traumatisk flugt.
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Rumænerne i Isenvad

Det handler om mennesker
Redaktøren har ordet

”Det er kun en dråbe i havet. Men havet er ikke det samme bagefter.” Mange vil huske pave Frans’ tankevækkende ord, da han efter et besøg i en flygtningelejr på den græske ø Lesbos tidligere på året tog 12 syriske
flygtninge med tilbage til Vatikanet. Set i forhold til verdens 60 millioner flygtninge var pavens handling
ubetydelig. Men for de berørte familier blev alt forandret.
Om få måneder er det 60 år siden, at Danmark modtog den første større gruppe flygtninge efter Anden
Verdenskrig. Da den sovjetiske invasion i 1956 sendte over 200.000 ungarere på flugt, kom 1.000 flygtninge til
Danmark med særtog og blev modtaget i Padborg med velkomsttaler, wienerbrød og varme smil. Danskerne
vidste, hvad de var flygtet fra, og tog imod flygtningene med solidaritet og medmenneskelighed.
I dag oplever Europa den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig. Af de knap 160.000 flygtninge
og migranter, der i årets første fem måneder satte livet på spil i overfyldte både på havet for at nå frem til fred og
sikkerhed i Europa, er halvdelen syrere. De er flygtet fra terror og en blodig borgerkrig, der fortsætter på sjette år
og igen kalder på international solidaritet og langsigtede løsninger.
Ind i den aktuelle virkelighed har pavens gestus en stærk signalværdi. Budskabet er utvetydigt: Der er plads til
flere flygtninge i de europæiske lande og kirker. Der er altid andre muligheder end at bygge flere hegn og højere
mure om landegrænser og menneskesind. Hvor der er vilje, er der vej. Her har kirkens folk et særligt ansvar for
at gå foran og synliggøre den enkelte menneskeskæbne i flygtningestrømmen, så flere europæere forstår, hvad
flygtninge flygter fra og drømmer om. Hertil kommer, at mange af de nyankomne ønsker at vide mere om den
kristne tro og søger vores kirker. I Danmark koster det meget lidt for en dansker at være kristen. Som beskrevet
i denne avis kan prisen være anderledes høj for flygtninge fra lande som Iran, Eritrea og Myanmar (Burma).
Kristne flygtninges tro og frimodighed er med til at udfordre blufærdig dansk kulturkristendom. Hvad er det,
der gør den kristne tro så attraktiv, at nogle mennesker er villige til at betale en meget høj pris og risikere personlig
sikkerhed for at blive døbt? Kunne der være noget, vi har brug for at genopdage i vores egen tro?
Midt i en ophedet debat om flygtninge og migration må vi aldrig glemme, at det handler om mennesker.
Mennesker, der har brug for medmennesker, der vil lytte og give opmærksomhed og fællesskab. Mennesker, der
behøver frirum fra sorg og savn og tunge tanker. Vi kan alle være med til at gøre en forskel og vise de flygtninge,
der krydser vores vej, at vi ikke er ligeglade.
Uden medmenneskelighed mister vi os selv. Når vi ser en flygtning i øjnene, får vi mulighed for at se os selv
i den anden. Ansigtet gør medmennesket konkret. Og måske opdager vi, at vi behøver den anden for at forstå,
hvem vi selv er, og hvad der er væsentligt og uvæsentligt på vores fælles livsrejse.
Birthe Munck-Fairwood

ÅRETS KRUS – ÅRETS KNUS

Eritreaner fik integrationspris
Prisen opmuntrer mig til ikke at give op

Gæstfrihed og marginalitet er tilbagevendende temaer i de bibelske tekster. I en tid
hvor antallet af flygtninge i verden vokser,
kan kristen spiritualitet ikke adskilles fra
gæstfrihedens teologi, siger den anglikanske archdeacon John Perumbalath, der
besøgte Danmark i marts som hovedtaler
på Tværkulturelt Centers konference
i København.

Den indisk-fødte teolog er kendt for sin evne til at
gøre de bibelske tekster aktuelle og nærværende.
I denne tid er det ham særligt magtpåliggende at
minde om gæstfrihedens teologi.
– Flygtninge giver os mulighed for at møde Gud
på nye måder. Den fremmede er Guds sendebud.
Gud kommer til os i skikkelse af alle slags mennesker i nød. I den fremmede er det Gud selv, der
spørger efter et hjem hos os. Udfordringen til os
i dag er ikke blot at give flygtninge et sted at være,
men at give dem et hjem – et trygt sted med omsorg
for den enkelte.
– Vi har fået vores land og materielle velstand,
fordi Gud vil os det godt. Men ikke kun os. Gud
vil alle menneskers bedste. Den materielle side er
vigtig i mødet med flygtninge og asylsøgere, der har
mistet alt. Det forventes af kirken, at vi deler med
mennesker i nød uden at få noget igen. Gud har
erklæret sin solidaritet med de marginaliserede. Det
udfordrer de veletablerede kirkesamfund, der kan
have svært ved at forstå menneskers lidelser andre
steder i verden.
Han minder om, at det bibelske bud om gæstfrihed
også omfatter mennesker, vi ikke bryder os om eller
er uenige med.
– I Guds rige er der hverken insiders eller outsiders. Sådan er det også i den kristne menighed.
Spiritualitet er noget, kristne praktiserer sammen.
Derfor er gæstfrihed en åndelig disciplin, der er lige
så vigtig som vores bønsliv.
– Hvad der sker ude i verden bør påvirke os som
kristne. Vi er alle lemmer på Kristi legeme. Smerte
ét sted i kroppen påvirker hele kroppen. Når kristne
lider ude i verden, lider de ikke alene. Som kristne
har vi et håb. Håbet er uløselig forbundet med Kristi
kors. For håbet findes midt i lidelsen.
At den aktuelle flygtningekrise rejser mange
spørgsmål, medgiver han gerne.
– Vi kæmper alle med vores tro, når det brænder
på. Men vi kan i det mindste være ærlige. Vi har
ikke alle svar. Frygten kommer vi ikke udenom, når
vores samfund er i hastig forandring. Men megen
frygt er ubegrundet og kan tales ned med viden
om fakta. Frygt er en følelse – ikke noget objektivt. Der er selvsagt også velbegrundet frygt. Men
de dybere svar finder vi kun, når vi vover at stille
ærlige spørgsmål.
I en tid med mange nyankomne flygtninge opfordrer han kirkerne til at nedbryde barrierer mellem
vært og gæst.
– Gud har skabt den verden, vi deler med resten
af menneskeheden. Alle mennesker har ret til et
sted at være her i verden. Menneskeheden er på
rejse sammen. Det handler om at se Guds billede
i ethvert menneske. Også flygtninge er skabt med
en gudsrelation og er Guds repræsentanter her på
jorden. Flygtninges historie er også vores – de velbjærgedes – historie.
BMF
Dr. John Perumbalath er født i Indien
og assisterende biskop i den anglikanske
kirke i London. Han har boet i England
siden 2001 og er medlem af den anglikanske kirkes synode og stiftsråd.
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ed prisoverrækkelsen understregede Bent MelDansk netværk
chior, at selv om Abel Zemhret kun har været
Da Abel Zemhret fik asyl sidste år, blev han overflyttet
i Danmark i kort tid, har han allerede vist, at han er
til Ringsted, hvor han siden har gået på sprogskole
et usædvanlig initiativrigt menneske, hvor handling
og netop har afsluttet et svejsekursus. Derudover er
fører til integration. Ikke alene overlevede han flugten
han frivillig i en genbrugsbutik, hjælper med vedligeover Middelhavet. Midt i alt har han bevaret troen på
holdelse af kirkens udenomsarealer og har været med
fremtiden og evnen til at se nye muligheder. Prisen er
til at starte et eritreansk fodboldhold. Et rengøringsjob
hermed både en anerkendelse af det, han allerede har
i aftentimerne på en lokal tandklinik bliver der også
nået, og en opmuntring til at fortsætte og ikke give op,
tid til. Desuden er han efterspurgt som gæstelærer og
sagde Bent Melchior blandt andet.
har undervist såvel universitetsstuderende som konInden flugten til Danfirmander.
mark i 2014 studerede Abel Zemhret fra Ringsted har
– Det er et år siden, jeg kom til
Abel Zemhret teologi og modtaget Tværkulturelt Centers Ringsted. Hvad har jeg nået på det
filosofi i hjemlandet Eritrea
år? Når man kommer som flygtintegrationspris Årets Krus – Årets ning, må man tage små skridt ad
på Afrikas Horn, hvor han
havde gjort tvungen natio- Knus 2016. Prisen blev overrakt gangen. I den første tid bestemmer
naltjeneste i en årrække og af tidligere overrabbiner Bent man ikke selv. Derfor vil jeg gerne
blandt andet arbejdet som
have et arbejde, så jeg kan klare
Melchior på Tværkulturelt Centers mig selv. Måske som svejser et
radiojournalist. I foråret
medvirkede han i række forårskonference i København med stykke tid. Jeg har noget erfaring
tv-programmer på DR2 om temaet Jeg var fremmed.
fra Eritrea. Det bedste, man kan
nydanskere og integration.
gøre, er at udvide sit danske
Her høstede den 32-årige
netværk. Derigennem får man
eritreaner megen anerkendelse for sin personlige inteflere muligheder, siger han
gritet og positive tilgang til de udfordringer, han blev
og lægger ikke skjul på, at
præsenteret for. Alligevel havde han svært ved at tro,
han håber på tidspunkt at få
at han var den rette til at modtage en integrationspris.
mulighed for at læse videre.
– Jeg tænkte, at det havde jeg da ikke fortjent. Nor– Det vigtigste for mig er
malt skal man have gjort noget meget konkret, der gør
at tjene Gud der, hvor jeg er,
en tydelig forskel, for at modtage en pris. Det syntes
og være tro mod ham. Men
jeg jo ikke, at jeg havde. Men da dagen kom, mærkede
skal jeg kunne hjælpe andre,
jeg, hvor glad jeg var. Prisen har virkelig opmuntret mig
må jeg have uddannelse.
til ikke at give op men fortsætte med at gøre noget
Allerhelst vil jeg læse Global
godt for andre, siger han.
Refugee Studies eller journali– Det er jo en utrolig anerkendelse af det lidt, jeg
stik. Vi lever i en tid, hvor flygthar gjort. Jeg blev meget glad for de opmuntrende ord
ninge står højt på den globale
fra overrabbineren om, at jeg har et stort ansvar for,
dagsorden. Den information,
hvordan jeg bruger mit liv og mine menneskelige og
der gives om flygtninge i medifaglige ressourcer. I dag er jeg bare ved begyndelsen.
erne, er ikke altid objektiv. Jeg har arbejdet som jourDer er lang vej igen. Men prisen fortæller mig, at der er
nalist i Eritrea og ved, at journalister har redskaberne
nogle, der tror på mig.
til at nå ud til mennesker med både
På vej hjem ringede Abel Zemløgn og sandhed. I mit land gør jourNår man kommer
hret til familien i Eritrea og fortalte
nalister, hvad regeringen siger. Det
om prisen.
som flygtning, må man tage handler ikke om, hvad der er sandt.
– Jeg kunne mærke, hvor glad
I Danmark har journalister frihed til
min mor blev. I vores kultur laver små skridt ad gangen.
at fortælle sandheden. Jeg har selv
kvinder tungetriller for at udtrykke Abel Zemhret
været i fængsel i Libyen og udsat for
glæde. Det gjorde min mor i tele- Flygtning fra Eritrea
tortur. Jeg ønsker at tale for dem, der
fonen - højt og meget længe! For
ikke har nogen stemme. Journalistik
hende var prisen et konkret tegn på, at jeg var endt
er et redskab, der kan bruges til at gøre en forskel
i det land, hvor Gud ønskede, at jeg skulle være.
i andre menneskers liv. Som flygtning er det min erfa– Da jeg kom hjem, ringede jeg til mine venner og
ring, at mange ved meget lidt om, hvorfor nogle mensagde, at de skulle komme og dele min glæde - og
nesker bliver flygtninge. Jeg ønsker at bruge mit liv på
alle de rare sager i kurven! De var alle meget glade på
at bære sandheden frem.
mine vegne.

Fandt sig selv i kirken

Den kirkelige baggrund er den
katolske kirke i Asmara, men
i dag kommer Abel Zemhret også
i folkekirken, hvor han blandt andet
hjælper som frivillig tolk og koordinator for internationale gudstjenester. Han har også kontakt til den
eritreansk-ortodokse
menighed
i København, som han lejlighedsvis
besøger.
– Jeg vil gerne være tæt på
Gud. Derfor er det vigtigt for mig
at komme i kirken og bidrage med
noget. Det var i kirken, at jeg fandt
mig selv igen. I kirken betyder
status ikke noget. Her er jeg ikke
en flygtning, men Abel – en person
med et navn.
BMF
Det vigtigste
for mig er at tjene
Gud der, hvor jeg er.
Abel Zemhret
Flygtning fra Eritrea

Årets Krus – Årets Knus gives til en kristen
flygtning, der har gjort en særlig indsats for
at blive integreret i det danske samfund.
Prisen består af krus, kurv og diplom.
Fotos: BMF

Jeg var fremmed

V

Pr. 1. januar 2016 boede der 3.697 eritreanere i Danmark. Langt de fleste er kommet
som flygtninge inden for de sidste to år.
Sidste år fik knap 2.900 eritreanere asyl.
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Gud har ikke forladt os
Afviste asylsøgere på midtjysk udrejsecenter har ikke mistet håbet

r ”Jeg voksede op i en større
, by i det sydlige Iran. Vi var
muslimer, men min familie
, var ikke religiøs. Da jeg
. var barn, fortalte min mor
mig om Jesus. Hun sagde,
at han var en helt særlig
person og Guds Søn. Jeg
forstod ikke rigtig, hvad hun
sagde. Måske vidste hun
- det heller ikke selv. Men
hendes ord blev liggende
e i mit hjerte.
Mens jeg læste på universitetet, fik min familie
t politiske problemer. Der
. skete mange ting. Som
22-årig blev jeg smidt ud
af universitetet, og min bror og jeg måtte flygte ud af
landet. Jeg kom til Danmark en måned før min bror.
Han fik asyl, men jeg fik afslag.
De næste fire år boede jeg på et asylcenter i Hanstholm. Her mødte jeg en iraner, der inviterede mig med
- i kirke. Jeg var nysgerrig og sagde ja – hvorfor ikke?
Det var som om jeg havde gået og ventet på at høre
å mere om den Jesus, min mor havde fortalt mig om. De
næste syv måneder kom jeg i kirken hver søndag og fik
undervisning af præsten, inden jeg blev døbt. Jeg fik
lov at spille guitar i kirken og følte mig som en del af en
n stor familie. Den kristne tro var noget, jeg voksede ind i.
Men det var også
en meget stressende
tid. Jeg havde fået
Et udrejsecenter
- afslag på asyl og
- nægtede at skrive er et sted, hvor man
n under på frivillig lærer sig selv at kende
d hjemrejse. Det ville
og opdager sine grænser.
være madness. Jeg
ved, hvad jeg er Yousef – iransk asylsøger
flygtet fra.
g Først sendte de mig til Sandholm. Nu er jeg så her.
d Jeg ved ikke, hvad der vil ske i morgen. Hver dag beder
jeg til Jesus. Jeg er helt sikker på, at han hører mig.
r Jeg beder for os alle sammen her. Nogle gange er det
hele overvældende. Ensomheden. Håbløsheden. Men
n når jeg læser i Bibelen, får jeg nyt håb. At være kristen
F handler om at være et lys for andre – også når man
selv er under pres. Min mor bor i dag i USA og er netop
n
konverteret. Hun siger, at min tro har inspireret hende.
r
En af de første dage her fik vi besøg af en præst. Han
inviterede os hen i kirken og sagde, at han ville hente os.
At komme i kirken giver mig ny styrke. I kirken føler jeg
mig ikke som en flygtning. Efter en måned fik jeg lov at
t blive konfirmeret. Jeg havde meget brug for at bekræfte

.
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Drømmen om asyl og opholdstilladelse i Danmark
blafrer i den lune sommervind mellem de stadig halvtomme bygninger på Udrejsecenter Kærshovedgård,
der ligger idyllisk omgivet af nyudsprungen skov og
græssende sortbrogede køer få kilometer fra Ikast.
Ifølge udlændingemyndighederne forventes beboerne kun at opholde sig her i kortere tid, inden de kan
udsendes. Men de unge iranere, der tager imod på
gårdspladsen, har ikke opgivet håbet. Blandt de knap
40 afviste asylsøgere, der foreløbig er overflyttet til det
tidligere åbne fængsel, er en større gruppe nykristne
iranere, der er blevet døbt i Danmark. De drømmer
om en fremtid i et land, hvor de kan praktisere deres
nyfundne kristne tro uden frygt for repressalier.

en kristen iraner, der opfordrede mig til at gå
hen i kirken. - Der kan du finde fred, sagde
han. Du behøver ikke at konvertere!
Der blev en god oplevelse. Folk smilede
og sagde hej og kom hen og snakkede med
mig. Jeg kunne også godt lide de kristne
sange. Det var som om præsten talte netop
til mig. Jeg fik lyst til at komme i kirken igen
og høre mere om Jesus. Efter nogle måneder
fortalte jeg præsten, at jeg ville døbes. Jeg
fik en bibel og begyndte at læse. Særligt
bjergprædikenen i Matthæusevangeliet talte
til mig. Jeg fulgte også kirkens dåbsklasse
i syv måneder. Da jeg blev døbt for snart et år
siden, oplevede jeg en stor frihed. Jeg bar på
megen smerte i mit liv. Da jeg fortalte min mor
om dåben, sagde hun OK. Min mor har altid
givet mig frihed til at være den, jeg er.
Da jeg blev døbt, besluttede jeg at melde
mig til politiet i Sandholm. Jeg ville ikke være illegal
min kristne tro i kirken. Det var som om Jesus sagde til
længere. Efter fem måneder blev jeg sendt herover,
mig, at det her ikke er enden. Jeg skal bare holde ud lidt
selv om jeg havde fået lov at være dagelev på en kriendnu. Så bliver det bedre.
sten højskole. Men der var ikke noget at gøre. Politiet
Når jeg ser mennesker, der lever et normalt liv med
arbejde og kæreste, spørger jeg somme tider Gud:
bestemmer.
Hvorfor ikke mig? Men jeg er taknemmelig for det, jeg
Et udrejsecenter er et sted, hvor man lærer sig selv
har. Jeg er rask. Jeg taler flere sprog. Jeg
at kende og opdager sine grænser. Jeg tænker meget
har min musik og min guitar. Musikken
over mit liv. Men jeg bekymrer mig ikke på samme måde
hjælper mig til at stresse af. Og Jesus er
som før. Gud er min far. Han har ikke forladt mig. Jeg
her. Det er jeg overbevist om. Vi er ikke
drømmer om en dag at få et stabilt liv, hvor jeg står op
alene. Hvorfor skulle jeg så være bange?
om morgenen, går i skole og kommer hjem om aftenen.
Jeg er i Guds hænder. Han kender min
Jeg vil bare gerne have lov at leve igen.
fremtid.
Hvis man ikke kan rejse
tilbage, hjælper det ikke,
Yousefs historie
At komme i kirken at politiet lægger pres på
os og prøver at isolere os.
Yousef er 29 år og flygtede første
giver mig ny styrke.
De kan ikke isolere os fra
gang fra hjemlandet Iran i 2004. Han
kirken. Præsten kommer
søgte asyl i Danmark i 2010 og blev Houman
Iransk asylsøger
og besøger os, og i kirken
overflyttet til Kærshovedgård i april.
inviterer danskerne os
Yousef fortæller:
hjem til kaffe. Vi har også en Skype kirke. Jeg ved, at
” Den første dag kom en af dem, der de kristne ikke vil svigte os. Vi er 15-20 kristne herude,
der støtter hinanden. Selv hvis Danmark sender mig
arbejder her, og spurgte, om jeg havde kniv
eller gevær. De er vant til at arbejde med
tilbage, vil jeg aldrig skjule min tro.
BMF
kriminelle. Men vi er ikke kriminelle. Vi er
Kærshovedgård: Udrejsecenter ved Ikast for udlændinge uden
asylsøgere. Jeg er her, fordi jeg har fået afslag på asyl.
lovligt ophold i Danmark. Centret har plads til 600 beboere og
De danske myndigheder tror ikke på mig. Men jeg ved,
drives af Kriminalforsorgen.
hvad der skete i Iran.
Også selv om jeg ikke
kan bevise det.
Jeg har ikke valgt
at blive muslim. Det er
noget, jeg er født som.
Min far praktiserede
religionen meget og tog
mig med i moskéen til
de store højtider. Da jeg
blev ældre, meldte min
far mig ind i en paramilitær ungdomsgruppe
i moskéen. I vores kultur
gør man, som ens forældre siger. Mange iranere føler sig presset ind
i noget, de ikke har valgt.
Derfor tager mange
senere afstand fra religionen.
Efter 15 måneder
fik jeg endeligt afslag
på asyl. Jeg var meget
bange for at blive sendt
tilbage og tog ingen
chancer. De næste tre
år og otte måneder
Jeg bar på megen
levede jeg under jorsmerte
i mit liv. Da jeg blev
den. Jeg har sovet alle
døbt
for
snart et år siden,
mulige steder, samlet
oplevede jeg en stor frihed.
flasker og haft alle
Yousef
mulige småjobs. På
Iransk asylsøger
et tidspunkt mødte jeg
Fotos: BMF
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å terrassen foran en af de lave bygninger giver
beboerne høfligt hånd til de besøgende, der modtages med smil, kiks og saftevand i varm eftermiddagssol. Her har ingen travlt. Til forskel fra flygtninge
d med opholdstilladelse skal asylsøgerne på Kærsb hovedgård ikke integreres. Tværtimod. Den tvungne
å passivitet har til formål at motivere beboerne til at
g forlade Danmark frivilligt. For alle har fået endeligt
- afslag på asyl og opholder sig her, fordi de ikke medvirker til hjemrejse. Det betyder, at de har opholdspligt
l på centret, ikke får lommepenge og ikke kan komme
t i praktik eller aktivering. Alle har været i Danmark i en
- årrække - en enkelt i 15 år. Nogle har været fængslet
d og tortureret i hjemlandet. For andre indebærer det,
r at de er konverteret til kristendommen, i sig selv en
e alvorlig sikkerhedsrisiko, da de kommer fra lande, hvor
det ikke er tilladt for muslimer at skifte tro. De er ikke
i tvivl om, at et dansk udrejsecenter langt er at foretrække frem for det, der måtte vente i hjemlandet.
n
e Houmans historie
Houman er 28 år, musiker og tidligere arkitektstuden rende. Han kom til Danmark i 2010 og var en af de
t første, der flyttede ind på Kærshovedgård. Houman
å fortæller:
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Burmeserne på Langeland
22-årige Orchid drømmer om at kunne hjælpe andre børn og unge

S

aw Soe Thein inviterer
smilende
indenfor i rækkehuset
i Rudkøbing, hvor den
gamle købstad byder
sig til med sine smalle
gader og idylliske bindingsværkshuse i høj
sommersol. Kort efter
ankomsten til det lille
øsamfund for seks år siden kom den 50-årige burmesiske familiefar i praktik i en fiskeforretning på havnen.
Her har han arbejdet siden. Hans kone Naw Kelly
læser dansk på VUC og håber at kunne nedsætte sig
som selvstændig syerske. Inden flugten til Danmark
underviste den 54-årige kvinde i syning på KFUM i den
tidligere hovedstad Rangoon og syr stadig det meste
af familiens tøj.
Som mange kristne fra Myanmar (tidligere Burma)
har familien betalt en høj pris for deres kristne tro. Saw
Soe Thein og Naw Kelly tilhører karénfolket - et etnisk
mindretal, der i mange år har kæmpet for politisk selvstyre og religionsfrihed og været udsat for massiv politisk og religiøs undertrykkelse. Fra barndommen i en
lille landsby husker Naw Kelly den konstante frygt for
regeringssoldaterne:
– Når soldaterne kom om natten, løb vi væk og
gemte os. Somme tider skød de mennesker. Vi kunne
aldrig være sikre. Derfor gik jeg ikke så mange år i
skole. Jeg lærte tidligt at sy med mine hænder, så jeg
kunne hjælpe min familie. Min oldefar var den første,
der blev kristen i vores familie. Alle i vores landsby kom
i kirken. Det var en lille bambuskirke, hvor vi sad på
jorden. I kirken lærte vi, hvad Gud betyder, og hvordan
man får Gud i sit hjerte, fortæller hun.

Familien Thein var blandt de første burmesiske
kvoteflygtninge, der blev genbosat på Langeland
for seks år siden. I dag er ægteparret og de to
døtre June Esther (23) og Orchid (22) faldet godt
til i det lille øsamfund, hvor de er aktive i det lokale
kirkeliv ud fra pinsekirken i Rudkøbing. Hver
anden søndag tager familien til Odense, hvor
Saw Soe Thein leder en burmesisk menighed.
Lukket lejr

22-årige Orchid sidder og lytter opmærksomt til forældrenes fortælling. Hun husker stadig meget fra dengang:
– I 10 år sendte min far penge til os fra Malaysia.
Men så blev der krig i Burma. Det blev meget farligt.
Efter tsunamien i 2008 havde vi ikke kontakt med min
far i lang tid. Et år senere kom vi til Malaysia, hvor
min far var registreret som FN-flygtning. Vi boede syv
mennesker sammen i en lille lejlighed. Men kun min far
arbejdede, så det var meget svært at betale husleje og
mad. Derfor fik min søster og jeg arbejde på en fabrik.
Som mange andre arbejdede vi illegalt. Men en dag

forbi en politistation. Jeg har meget dårlige oplevelser med politiet. Min søster vil ikke huske det
mere. Hun siger, at det giver hende dårlige følelser.
Men jeg vil gerne have, at andre ved, hvordan det
var. Danmark er et meget roligt land. Danskerne
kender ikke vores problemer.

Gud hjælper

For Orchid er den kristne tro et personligt og meget
bevidst valg.
– Jeg har lært, at Gud hjælper. Det er ikke bare
noget, jeg har hørt fra mine forældres generation. Jeg
har selv oplevet det. Derfor vil jeg gerne dele min tro
med andre. Selv om man ikke kan se Gud, er han der
jo altid. Jeg vil gerne være et lys i andres liv. Jeg blev
meget glad, da en muslimsk veninde sagde til mig, at
hun får ro i hjertet, når hun møder mig.
– Hver dag siger jeg tak til Gud for alt det, jeg har.
Jeg beder også, inden jeg spiser. Jeg synes, det er
mærkeligt, at man bare spiser i Danmark uden at sige
tak til Gud. Jeg har selv oplevet i Burma, at vi ikke
havde penge, når vi skulle spise. I Danmark kan man
bare købe mad. Jeg fortæller mine danske venner, at
det er vigtigt at huske at sige tak.
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Mødtes i kirken

Nyt bestyrelsesmedlem
Sproglærer Hanne Thinggaard (64) er
valgt ind i Tværkulturelt Centers bestyrelse. Hun er uddannet cand. mag. og
underviser flygtninge i dansk på Haderslev
Sprogcenter. Hun afløser tidligere lærer
Aase Birk Nissen.

Kender du en udlænding, som ...

• er interesseret i kristendom?
Tolkning til farsi
• ønsker at blive bedre til dansk?
• vil lære mere om det danske samfund?
• vil være sammen med ca. 50 kristne danske unge i 5 mdr?
Så er vores integrationslinje måske noget!

Luthersk Missions Højskole

Forstander Henrik Nymann Eriksen
Tlf.: 48 26 07 66 – www.lmh.dk.
Lærer på integrationslinjen: Kirsten Munk
Undervisning på farsi for iranere
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Jeg har altid kunnet tilgive mine
fjender. Derfor er jeg ikke en bitter mand.

Fotos: BMF

Parret voksede op i samme område og mødte hinanden i kirken. I 1989 blev de gift, men snart efter
måtte de forlade landsbyen. Det var ikke velset, at
Saw Soe Thein havde været på bibelskole og fortalte
åbent om sin kristne tro. Efter en tid kom han videre
til Malaysia, mens Naw Kelly blev i Rangoon med de
to døtre.
– Vi rejste, fordi vi havde svære liv i vores land. De
første fem år boede vi på kirkens område. Vi havde
ikke noget hus og ingen penge. Det var meget svært
med to små børn, fortæller hun. Saw Soe Thein supplerer:
– De kristne blev presset af regeringen. Jeg har
oplevet meget. Men det svære har givet mig større
tro på Gud. Gud hjælper os hele tiden. Jeg har altid
kunnet tilgive mine fjender. Derfor er jeg ikke en bitter
mand, siger Saw Soe Thein, der i dag er leder for en
burmesisk menighed i Odense under Myanmar Christian Fellowship.

Saw Soe Thein – Flygtning fra Burma

kom politiet og omringede fabrikken. Jeg gemte mig
og bad og bad, men de fangede os alligevel. Fordi vi
var under 16 år, sendte de os til en lukket lejr i stedet
for et rigtigt fængsel. Vi blev bundet sammen to og to.
Nogle blev slået i ansigtet og sparket. Vi var meget
bange. Vi havde ikke oplevet sådan noget før. Først
vidste vores forældre ikke, hvor vi var. Men min far ringede til FN, der hjalp os, og efter halvanden måned fik
vi lov at komme ud. Da vi kom hjem, kunne min mor
næsten ikke genkende os. Vi bare spiste rigtig meget!
Min far holdt en lille gudstjeneste, fordi vi var kommet
ud og ikke var syge. Mange blev smittet med HIV eller
malaria i lejren. Men da vi fik taget blodprøver, var der
ingenting.

Præsten sagde velkommen

For den burmesiske familie har kirken været en vigtig
indgang til det danske samfund.
– Vi var heldige, at vi hurtigt fandt en kirke, hvor
præsten sagde velkommen. I kirken hjalp de os med
at lære dansk og mange andre ting. Dengang var der
ikke så mange mennesker i kirken, men da der kom
flere asylcentre på Langeland, blev vi flere. I dag er vi
flest mørkhårede! Min far spiller guitar, og jeg hjælper
med børnekirken. Det var gennem kirken, at jeg kom
på en kristen højskole, hvor jeg fik danske venner, fortæller Orchid, der også gerne hjælper med børnene i
den burmesiske menighed i Odense.
– Min danske præst siger, at det er godt også at
have fællesskab med nogle fra sit eget land. Man skal
kende sin egen kultur. I dag går jeg på VUC og har en
Til Danmark
meget dansk hverdag. Men det er OK at have sin egen
På det tidspunkt vidste familien, at de skulle genkirke og ikke altid være dansk.
bosættes i Danmark. Alligevel gik der flere
Efter sommerferien håber
måneder, inden de kunne rejse, fortæller
Hver dag siger jeg Orchid at starte på pædagogOrchid.
assistentuddannelsen i Odense.
– Mens vi ventede, boede vi hos en af min Gud tak for det, jeg har.
– Jeg vil gerne hjælpe børn
mors venner. Vi var meget bange for politiet Orchid – 22 år
og unge, der har det svært, og
og turde næsten ikke gå ud. Endelig en dag
være et forbillede for dem. Derfor går jeg heller ikke ud
fik vi at vide, at vi skulle gøre os klar. Jeg bare græd af
glæde, husker hun og fortæller om flyveturen til Billund
og fester og drikker, som mange gør i Danmark.
og ankomsten til Rudkøbing den 29. april 2010.
Som andre unge drømmer hun om en dag at få sin
– Alt var bare så anderledes. Vi var meget glade og
egen familie.
taknemmelige for, at Danmark ville tage imod os og
– Når jeg engang skal giftes, tror jeg, at det bliver
give os vores egen lejlighed. Men det var en helt anden
med en burmeser. Men det vigtigste er, at han elsker
verden. Der var så meget nyt at lære. Ikke mindst
Gud. Og så skal han kende burmesisk kultur og have
sproget var svært i starten. Vi var også meget bange
det godt med min familie. Ellers går det ikke.
for politiet. Jeg kan stadig begynde at ryste, når jeg går
BMF
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Hvem er Yohana?

Hvem er Yohana? Den spinkle
25-årige kvinde stiller spørgsmålet med en blanding af smil og
alvor. I den lyse stue på første sal
i et ældre byhus i Nysted på Lolland fortæller billeder, ortodokse
ikoner og døråbninger draperet
med farvestrålende stoffer om
den eritreanske families rødder
i det gamle kristne kulturland på
Afrikas Horn. Efter to år i Danmark er det vigtigt for Yohana
Zemichael, at danskerne forstår
hvem hun er, og hvorfor familien
endte i Danmark. For der er uendelig langt fra hverdagen i et af
verdens mest undertrykkende
regimer til en fredelig dansk provinsby med nyudsprungne bøgetræer en tidlig sommerdag i maj.

Foto: BMF
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Eritreansk familie overlevede flugt gennem Saharas ørken

L

ivet har lært den eritreanske familie ikke at tage
hver morgen og aften. Når vi bad, sad vi på et tæppe
samlet op af et italiensk skib. Alle råbte og klappede af
hinanden for givet. Tre gange blev Yohana Zemipå gulvet vendt mod øst. Vi lærte at takke Gud for vores
glæde og sagde tak til Gud, husker Yohana.
familie, for maden og for livet, fortæller Yohana.
chael og hendes mand adskilt under flugten, der endte
Få dage senere lykkedes det parret at komme videre
Hun var kun 16 år gammel
i Danmark en julidag i 2014. Man mærker en
op gennem Europa.
og lige færdig med gymnasiet,
særlig taknemmelighed, så snart man træder
– Vi betalte penge til en mand, der ordnede det hele.
I ørkenen kan de
da hun blev gift med Guesh.
ind i den solfyldte lejlighed, hvor Yohana
Vi ved ikke, hvor vi har været. Vi var meget trætte og
– Vi havde kendt hinanden
Zemichael bor sammen med sin mand Guesh sælge dig som appelsiner.
kendte ikke Europa, fortæller Yohana.
i ni måneder. Guesh var politiYohannes, sønnen Peter på et år og Yohanas Yohana Zemichael
betjent og kom og drak te
lillesøster, der netop har fået asyl i Danmark. Flygtning fra Eritrea
Fængslet i Danmark
i vores restaurant. Derefter
Guesh Yohannes serverer kaffe og nybagt
I Danmark blev de tilbageholdt af politiet, der tog finbegyndte kærligheden! Kærlighed spørger ikke, hvor
pizza. Under flugten arbejdede den 31-årige tidligere
geraftryk og sendte dem videre til registreringscentret
gammel du er. Min far sagde, at jeg selv måtte bestemme.
politibetjent på en italiensk restaurant i Sudan og kan
Sandholm i Nordsjælland.
Hvis jeg ikke var blevet gift, var jeg blevet indkaldt til værsit håndværk. I dag er han ved at afslutte sprogskolen
– Men vi kendte ikke vejen og endte i Stockholm. Vi
nepligt i nationaltjenesten på ubestemt tid. Det bliver alle
og håber at komme i lære som mekaniker. Yohana ler:
troede, det var samme land. Efter halvanden måned blev
unge, når de er færdige med gymnasiet.
vi sendt tilbage til Danmark, hvor politiet satte os i fængsel.
– Min mand er ikke som andre eritreanske mænd.
I et fængsel tænker man mange tanker. Vi var meget nerI vores land arbejder mænd ikke i hjemmet. Men Guesh
vøse for at blive sendt tilbage. Men efter tre dage fik vi lov
hjælper mig. Vi hjælper hinanden med alting. Jeg er
Flugten
meget heldig. Mange mister hinanden under flugten.
Men allerede en måned efter brylluppet blev parret adskilt.
at komme ud og søge asyl, forklarer Yohana.
Vi fandt hinanden igen. Jeg siger tak til Gud hver dag.
– I vores land kan alt ske. Jeg har ikke lyst til at
En uge senere blev parret overflyttet til et asylcenter
huske. Men jeg vil gerne, at danskerne skal forstå,
i Nordjylland, hvor de fik asyl efter kun to uger. HalvHun taler allerede flydende dansk, selv om hun kun
hvorfor vi er her, siger Yohana og fortsætter:
anden måned senere fik de deres første lejlighed
har gået på sprogskole i syv måneder på grund af barsel.
– Det var ikke vores mening at komme til Danmark.
– Dansk er mit sjette sprog. Det er ikke så svært.
i Nysted på Lolland.
Da Guesh forsvandt, fik jeg mange problemer. Politiet
Vi er også begyndt at tale dansk herhjemme, fortæller
– Vi kunne næsten ikke fatte, at det gik så hurtigt for
kom og gennemsøgte vores hus. Min onkel betalte
Yohana, der starter på VUC til august. Planen er en
os. Andre venter i måneder og år. I Danmark er vores
penge. Efter to år fik min familie mig til Sudan, hvor
dag at søge ind på medicinstudiet.
liv blevet lyst igen. Det bedste er, at her er fred. Men vi
Guesh arbejdede på en restaurant. Vi var lykkelige for at
savner vores familie meget. Halvdelen af os er stadig
– Jeg har altid drømt om at blive læge. Her i Danmark
være sammen igen, men vi var meget bange for politiet,
i Eritrea. Vi drømmer om den dag, hvor vores land
ghar man mulighed for at uddanne sig og læse videre.
for vi havde ikke opholdstilladelse.
Hvis man ønsker noget, kan man arbejde på at opnå det.
bliver frit, så vi kan se vores familie igen.
Parret var i Sudan i et år, inden det lykkedes at skaffe
r
penge til at rejse videre gennem Saharas ørken til Libyen
Lærte at bede
Venner fra kirken
og derfra med båd til Italien.
Den kristne tro har altid været det faste holdepunkt
På Lolland fik familien kontakt med en kirke
– Turen gennem Sahara tog
mi Yohanas liv. Forældrene tilhørte den ortodokse kirke, og
efter et par uger.
I Danmark er
10 dage. Ude i ørkenen kan de
iYohana voksede op som den ældste af seks søskende
– En dame inviterede os. Selv om vi ikke
gøre hvad som helst. Nogle vores liv blevet lyst igen. forstod sproget, kunne vi læse fra danskernes
i en mindre by, hvor familien havde en restaurant.
bliver ofre for illegal organ- Yohana Zemichael
ansigter, at vi var velkomne. En dansk kirke er
– I vores by boede der både kristne og muslimer. Om
handel. De kan sælge dig som Flygtning fra Eritrea
lidt forskellig fra vores kirke, men det betyder
søndagen gik næsten alle de kristne familier i kirke. Vi var
appelsiner. Vi var 200, der rejste
imange børn, der gik i søndagsskole. Jeg husker det som
ikke noget. Til vores gudstjeneste er der flere
sammen i otte lastbiler. Nogle klarede ikke turen. I vores
præster og diakoner. I en dansk kirke er der kun én
noget dejligt og sjovt. Senere sang jeg også i kirkekor.
lastbil var vi 31. Efter nogle dage blev vi overgivet til libyske
præst. Men folk er meget venlige, og en familie hjælper
Jeg elsker at synge. Mine forældre lærte mig at bede
mænd, der tog alt fra os og efterlod os i ørkenen. Vi var
os med computer og papirer. Vi er heldige, at vi altid
meget sultne. Først efter flere dage kom de tilbage. De ville
n
har nogen, vi kan ringe til, siger Yohana.
tage pigerne. Mange bliver gravide i ørkenen og kender
n
Til jul og påske tager familien ind til den eritreanske
ikke deres børns far. Vi råbte og skreg og slog fra os med
menighed i København, der låner en kirke på Vesterbro.
flasker, som vi havde fyldt med sand. Jeg takker Gud for,
– I år var vi 1.200 påskenat. Vi startede lørdag aften
at der ikke skete mig noget. De tog kun min vielsesring.
og fortsatte indtil klokken fem næste morgen. Det gav os
– I ørkenen kan man blive dræbt, hvis man har et kors
.
en helt særlig følelse. En gang imellem har vi brug for at
om halsen. Alligevel havde vi alle vores kors. Vi vidste,
n
være sammen med andre fra vores land. I Nykøbing er
at Gud ville hjælpe os. Vi følte os aldrig forladt af Gud.
vi begyndt at samles søndag eftermiddag for at bede,
Bliv kontaktfamilie
– I Libyen tog de Guesh fra mig. I 45 dage vidste jeg
d
synge og lære hinanden om Bibelen. Bagefter spiser vi
23 nye kontaktfamilier på et år. Det er resultatet af et
ikke, hvor han var. Jeg så ham først igen den morgen, vi
sammen. Når man har været på den samme vej i livet,
skulle med båd til Italien. Det var et mirakel, at vi fandt
n nystartet tværkirkeligt projekt, Tværkulturelt Kirkeligt
forstår man hinanden. Mange eritreanere har været
Netværk i Kolding, hvor projektets frivillige koordinator
hinanden. Vi var 500 i båden. Vi lå oven på hinanden
fængslet. De husker den dag, de kom ud af fængslet.
og lignede ikke mennesker. Guesh blev tvunget ned
r Elsebeth Fischer-Nielsen samler kontaktfamilier til halvDen dag inviterer de deres venner og holder en fest. Men
i lastrummet, mens jeg var heldig og fik lov at komme
r årlige temaaftener med erfaringsudveksling. ”Kontaktselv om vi har vores egen menighed, vil vi gerne fortsætte
op på dækket. Vi bare bad til Gud og sang de sange,
e familieordningen er vigtig for at udlændinge oplever,
med at komme i en dansk kirke. I kirken møder vi vores
at vi vil dem, og at nogle er parat til at hjælpe dem med
vi kendte fra vores kirke. Selv om vores forældre ikke
danske venner. Og selv om vi er ortodokse kristne, er det
vidste, hvor vi var, vidste Gud det. Efter ni timer blev vi
F alt det praktiske og uforståelige i hverdagen,” siger hun.
den samme Gud og den samme bibel.
BMF
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Mere information: www.tvaerkulturelt-center.dk

Sammen

Gudstjenester og mødesteder for flygtninge, indvandrere og danskere
Gudstjenester og messer

Herlev
Bethel World Mission Church, Mørkhøj Kirke, Amon Nkusi Kijana, tlf. 2927 9099
Emmanuel Evangeliske Kirke, LM, Nansensgade, Daniel Hailu Larsen, tlf. 3116 4347
Koreansk
København
Den Reformerte Kirke, pastor Dea Hwan Oh, tlf. 3251 1707
Etiopisk-ortodoks menighed, Lutherkirken, Markus Mina Pedersen, tlf. 5190 0315
Kroatisk
Kolding/Kbh
Sankt Michaelis Kirke / Jesu Hjerte Kirke, Anto, tlf. 7558 2378, og Nikita, tlf. 7554 2932
Mission for Nations Int. Ministry, Filippavej 3, Eselem, tlf. 2112 2060 (P)
Litausk
København
Jesu Hjerte Kirke, tlf. 2985 6080 (K)
Etiopisk-ortodoks menighed, Helligåndskirken, Kidane Amare, tlf. 3154 9687
Makedonsk
København
Skt. Kliment Ohridski, Mariendals Kirke, Dragi Trajkovski, tlf. 2066 8356
Amharisk/tigrinya
Etiopisk-Eritreansk menighed, Citykirken, Josef Keleta, tlf. 2093 4125 (P)
Malayalam
Hellerup
Skt. Therese Kirke, F. Eldhose (ortod.), tlf. 5299 8210/ / Fr. Thomas Pulickiyil, tlf. 5012 0570 (K)
Arabisk/assyrisk
Århus
Fountain of Life Ministries, Romel Shaol Yokhena, tlf. 6047 1831 (P)
Nepalesisk
Kbh./Flere byer
Nepalesiske menigheder, pastor Bir Tamang, tlf. 7144 7328
Arabisk
Brønderslev
Arabisk menighed, Brønderslev Kirke, Tarek Freiwat, tlf. 2062 8175
Norsk
København
Kong Haakons Kirke, pastor Magne Hoem, tlf. 3257 1103 (L)
København
Arabisk menighedsfællesskab, Greater Love, Vigerslev Kirke, Nabil Astafanos, tlf. 2993 4900
Polsk
Esbjerg/Haderslev/Sønderborg: Skt. Nikolaj Kirke, Jan Zalewski, tlf. 2129 1161 (K)
Næstved
Syrisk-ortodoks menighed, Fader Afram/Adnan Dahan, tlf. 3888 1888
Helsingør/Herning Sankt Vincent Kirke, pater Wienczyslaw Barwinski, tlf. 9712 4382 (K)
Tåstrup
Den Koptisk Ortodokse Kirke, St. Marie & St. Markus, Youssef G. Habashy, kontakt@koptisk.dk
Hvidovre
Sankt Nikolaj, Jesper Fick, tlf. 6162 2737, søndag kl.12.30
Aalborg
Verdens Lys, Margrethekirken, Elias Haddad, tlf. 2878 2202, www.aal-arabicchurch.dk
København/Brønshøj/Taastrup: Sankt Annæ Kirke, pater Leszek Kapusta, tlf. 3286 0724 (K)
Armensk
København
Sct. Andreas Kirke, Araxi Petersen, tlf. 4062 5654, eller Alex Ikilikian, tlf. 2851 6375
Nyk. F./Næstved/Odense Julian Bodnar, tlf. 5572 0985 / Skt. Albani Kirke, Jan Zalewski, tlf. 2129 1161 (K)
Odense
Armensk-ortodoks menighed, Odense Domkirke, Stephanos Hovhannisyan, tlf. 5018 8943
Aalborg/Århus
Pater Herbert Krawczyk, tlf. 8730 7042 (K)
Assyrisk
Århus/Nørre Uttrup/andre byer Mar Mari’s Assyriske Menighed, Helligåndskirken, Albert Panimeen, tlf. 8696 9189
Rumænsk
Isenvad, Esbjerg, Holstebro: Rumænsk-ortodoks menighed, Preot Casian, tel. 5013 5069
Århus/Silkeborg
Østens Gamle Kirke, Sanhereeb Georges, 2139 7048/Gellerup Kirke, Ashur Ishak, 2801 2012
København
Grøndalskirken, Gabriela Nistor, tlf. 6126 0155 (B)
Burmesisk
Bramming, Farsø, Odense, Kbh., Myanmar Chr. Fellowship, Ail Moses, tlf. 4242 0355 / Salai, tlf. 2618 3667
Rumænsk-ortodoks menighed, Mariakirken, Michael Radu, tlf. +46 4013 4654
Burmesisk/Chin
Esbjerg, Hjørring, Odense, Ringe, Rønne, Støvring, Sæby, Chin Chr. Fel., Khin Maung, tlf. 2947 3990
Odense, Roskilde
Rumænsk-ortodoks menighed, Mihai Hornicar, tlf. 5265 1703
Skjern
Chin Bethel Church, ChinChin Ren Tial Rhual Ngo, tlf. 4241 1684
Ordrup
Rumænsk-ortodoks menighed, Skt. Andreas Kirke, Fr. Octavian, tlf. 5360 8218
Burmesisk/ Kachin Svendborg
Betaniakirken, Marip Ja Ing, tlf. 9170 9650 (B)
Sønderborg
Rumænsk-ortodoks menighed, Christianskirken, Leon Iacob, tlf. 2796 7869
Dansk (da./fransk.) Amager
International Baptist Kirke, Korsvejskirken, pastor Gilbert Rukundo, tlf. 6070 1240
Viborg/Horsens/Kolding: Rum.-ort.menighed, Adrian Chitulescu / Horsens: Matei Gheorghe / Kolding: Marcel Coisin
Odense
Graabrødre Klosterkirke, Marianne Larsen tlf. 2423 7446, int. gudstj.
Aalborg/Skagen
Rumænsk-ortodoks menighed, Gheorghe Bighiu, tlf. 2364 4334
Engelsk
Albertslund
Presbyterian Church of Cameroun, Opstandelseskirken, Michael Taylor, tlf. 4275 2387
Århus
Rumænsk-ortodoks menighed, Vor Frue Kirke, Juliane Samsing, tlf. 8616 7119
Avedøre
God’s Ambassadors (ghanesisk), Avedøre Kirke, Samuel Koli Adjei, tlf. 3188 5909
Russisk
København
Københavns Kulturcenter, Adrass Maksims, tlf. 2734 8794 (P)
Brøndby
Christian Love Fellowship, Nygårdskirken
Rus./Kirkeslav./Da. Hobro
Russisk-ortodoks menighed, Taras Daniluk, tlf. 5190 0791
Brøndby Strand
Copenhagen Christian Fellowship, Brøndby Str. kirke, Stephen Osei Safo, tlf. 2849 2881
Kirkeslavonsk
København
Skt. Alexander Nevskijs Ortodokse Kirke, Serguei Plekhov, tlf. 3313 6046
Esbjerg
Skt. Nikolaj Kirke, Benny Blumensaat, tlt. 7512 1027 (K)
Kbh./Odense/Baagø Russisk-ort. menighed, Sømandskirken/Odense Domkirke, Sergiy Bondaerv, tlf. 5164 7057
Haderslev
Holy International Ministries Church, Kapinga Mushagalusa / Jan Joensen, tlf. 2299 7312
Serbisk
Brønderslev
Baptistkirken, Benjamin Nadj, tlf. 9890 0002 / 4041 7344 (A)
Herlev
Vor Frue Kirke og Sankt Antonii Kirke, pater Allen G. Corteau, tlf. 4494 7694 (K)
København
Bavnehøj Kirke, Aleksandar Samardzic, tlf. 2151 1304
Horsens
Church for all Nations, Apostolsk Kirke, Georg Bertelsen, tlf. 75618177, søn. kl.10 (oversæt.)
Odense
Sct. Hans Kirke, Vera Stanic tlf. 2646 0074 / F. Aleksandar Samardzic, tlf. 2151 1304
Ishøj
Arise and Shine, Vejleå Kirke, pastor Emmanuel Okoye, tlf. 2624 0135
Silkeborg
Alderslyst Kirke, Zeljko Savic, tlf. 2972 5966 / F. Alexander Samardzic, tlf. 2151 1304
Jelling
Jelling Kirke, Birgitte Møldrup, 2646 1285 / Christophe Ndikuriyo, 7141 2114. (F) Int. gudstj. d. 24. apr. kl.14
Spansk/Portugisisk København
Iglesia Latina de Copenhague, Marcelo Mora (spansk), tlf. 3011 1233 (P)
Kolding
Kolding Int. Church (KIC), Simon Peters Kirke, Michael Markussen, Gudstj. 1. søn. i md. kl.13
Solange Oliveira (portugisisk), 2696 3880, fofasolange@hotmail.com (P)
København
Alive Bible Congregation, Kingos Kirke, Chris Akwasi Oduro, tlf. 3131 8805
Kristuskirken, Digna Fernandez, tlf. 3331 0941 (B)
Bethel Missionary Baptist Church, Købnerkirken, pastor Gerry O. Calba, tlf. 3255 8926 (B)
Kbh./Fredericia
Mario Gonchoroski (portugisisk), tlf. 2559 2932 / Gert Rostrøm, tlf. 7620 0252
Christian Center, Kbh. Kristne Kulturcenter, tlf. 4010 9051 (P)
Kbh./Kolding
Pinsekirken, Alberto Orlando Malisani, tlf. 2276 9195 (P) / Simon Peters Kirke, Kolding
Christian Love Fellowship, Nygårdskirken, pastor Kats Kato Yusuf, tlf. 2847 5646
Kbh./Århus
Sct. Ansgar, Daniel J. Raya, tlf. 3086 9458/Vor Frue Kirke, Bernado Petrini, 8730 7044 (K)
Church on the Rock, Timotheuskirken, James og Miriam Lubega, tlf. 2636 8134/2735 9202
Svensk
København
Svenska Gustafskyrkan, Per Lidbeck, tlf. 3315 5458 (L)
Copenhagen Community Church, Nørre Farimagsgade 45, David Bjerre, tlf. 5155 5376
Swahili/Dansk
Løgstør
International menighed, Løgstør Frikirke, tlf. 9666 0054
Copenhagen Miracle Center (ugandesisk), Valby Kulturhus, Sendege Geofrey, tlf. 6082 3387
Skanderborg
International Evangelisk Menighed, IM Missionshus, pastor Pierre Birunga, tlf. 7143 8278
Disciples Assembly Church, Skt. Johannesgården, Iyere Igbogbo (William), tel. 7163 7080
Swahili/Eng.
Holstebro
Int. Chr. Fellowship (congolesisk), IM missionshus, M. Sigala, tlf. 9741 3717 / 5123 5862
Filippinsk menighed, Kbh. Kristne Kulturcenter, Raymond Osias, tlf. 3531 0328 (P)
Tamilsk
Frederikshavn/Herning/Holstebro/Horsens/Kolding/Lemvig/Næstved/Randers/Svendborg/Vejle/Aabenraa/
Gospel Church International, Apostelkirken, Stan McCuien, tlf. 3322 6267
Aalborg/Århus
Jude Kulas, tlf. 9812 2644 / Svendborg: Skt Knuds Kirke, Alren Soosaipillai, tlf. 2814 1970 (K)
Grace and Truth Ministry, Godsent Ejemai, tlf. 5347 2317
Fredericia
Apostolsk Kirke, Printtans Mathiws, tlf. 7594 1150 (Ap)
Great Commision Ministries Int., Haraldskirken, Enoch Odumade Oluwatosin, tlf. 6052 7054
Herning
Smyrna Tamil Church, pastor Jeyarajan Vyravipillai, tlf. 9721 5023 / 2342 9987
Haraldskirken, Morten Miland, tlf. 2462 3969. Int. gudstj. d. 19. juni og 11. sept. kl. 14.30
Herlev, Holbæk
Enok Aruthavaraj, tlf. 4916 3345 (B)
Helligåndskirken, natkirkeleder Signe Toft, til. 2940 3925 (F) Int. evensong fredage kl.19
Holstebro
Baptistkirken, Sudhakaran Kathiresu, tlf. 9740 6369 / 2695 1014 (B)
International Central Gospel Church, Akwasi Oppong Amoabeng, tlf. tlf. 2281 6564/ 4844 7001
Odense/Svendborg Betaniakirken, Bala Sinnathurai, tlf. 6221 8109 (B)
International Church of Cph., Sct. Andreas Kirke, pastor Timothy Stewart, tlf. 3962 4785, Sun. at 10.30
Sønderborg
Apostolsk Kirke, Nava Arumugam, tlf. 7465 3941, eller Linel Chachi, tlf. 7444 0969 (Ap)
International Christian Community, Fredens Kirke, Ravi Chandran, tlf. 3672 6058/2345 0939
Aalborg
Almighty God´s Church, Christu F. Nadadam, tlf. 9813 8758 (Ap.)
Int. City Baptist Church, pastor Tony Acheampong, tlf. 4352 8440 / 6138 2037 (B)
København
Thai Menighed, Kbh. Kristne Kulturcenter, Drejervej, June Sikhanin, tlf. 6136 1339 (P)
International Harvest Chr. Centre, Valby Frikirke, pastor James Commey, tlf. 2667 3286/3262 9664 Thai
Tigrinya
Kbh./Flere byer
Mariakirken (Kbh.). menighedsrådsformand Yohannes Teclu, tlf. 5048 4573
Kbh./Odense
Jesus Centre, Amagerbrogade, Adeboye Olushola, tlf. 2834 4497
Tysk
København
Sankt Augustins Kirke, Andr. Papuga, 2818 4725 (K) / Sankt Petri, P. Krogull, 3313 3834 (F)
Jesus Is Lord Church, Allehelgens Kirke, jildenmark@yahoo.com
Tysk Reformert Kirke, pastor Axel Bargheer, tlf. 3313 8753
Jerusalemskirken, Joshua Kyeremeh, tlf. 2647 2608 (M)
Sønderjylland
Nordslesvigske menigheder, kontakt pastor Sylvia Laue, tlf. 7465 1834 (L)
Kingos Kirke, Arne Kappelgaard, tlf. 4029 5126, Int. gudstj. d. 18. sept. kl. 14.30 (F)
Tyske gudstj. i danske folkekirker: Christa Hansen, Haderslev Domkirke, tlf. 7452 3655
Kristuskirken, First International Baptist Church, pastor Niels Erik Nielsen, tlf. 3963 7222 (B)
Ukrainsk
København/Vejle/Aalborg: Sankt Ansgar Kirke/Sct. Norberts Kirke, pater Vasyl Tykhovych, tlf. 2085 3958 (K)
Narrow Gate Church (tanzaniansk), Bethesda, Israels Plads, Felix Mgonja, tlf. 5280 1475
Urdu/Hindi
Vanløse
Pakistansk menighed, Adventskirken, Robena Michael William, 3123 8332
Nathanaels Kirke, Ellen Gylling, tlf. 3948 5880 (F) Int. gudstj 1. sønd. i md. kl.17
Vietnamesisk
Fyn/Jylland
Ngog Tuyen Nguyen, tlf. 2244 1306 (K) / Jylland, Ngoc The Nguyen, tlf. 3730 7043 (K)
Nazaret Kirke, pastor Niels Underbjerg, tlf. 3543 1996. Int. gudstj. d. 10. juli kl. 14.30
Sjælland
Pater Kim Thang Nguyen, tlf. 5383 7171 (K)
Redeemed Christian Church of God/Cphgn. Gospel House, Nelson Uchechumere, tlf. 2170 0858
Odense
Odense Baptistmenighed, Noh Dieu, tlf. 2132 4652 (B)
Sakramentskirken, Fr. Joy Fernando Santhiyogu, tlf. 5124 8422 (K)
Slagelse
Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed, pastor Huynh Dieu, tlf. 2241 9510
Sankt Annæ Kirke, Andrzej Szorc, tlf. 3286 0729 / 9119 9793 (K)
(A) Syvende Dags Adventistkirken (Ap) Apostolsk Kirke (B) Baptistkirken (F) Folkekirken (K) Den katolske kirke (L) Luthersk kirke (M) Metodistkirken (P) Pinsekirken
Kbh./Aarhus
St. Alban’s Anglican Church, revd. Darren McCallig, tlf. 3962 7736 – Gudstj. kl.10.30
The Lord´s Chosen Charis. Revival Ministry, Romanus Nwankwo tlf, 2286 9340
Middage på tværs
Victory Chapel (nigeriansk), Ola Jones, tlf. 2098 5401
Ebeltoft
Det Internationale Hjørne, Kirsten Trollegaard Jørgensen, tlf. 8636 2511
Køge
Køge Internationale Kirke, Jan Joensen, tlf. 2299 7312 Gudstj. kl.10.30
Esbjerg
Pinsekirken, Atula Masa, tlf. 4167 5662 / 7512 0100 (kirken)
Lyngby
Skt. Knud Lavard Kirke, pater Allan G. Courteau, tlf. 4587 5688 (K)
Gellerup
Gellerup Kirke, Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800. International aften d. 9. sept.
Living Word Empowerment Center, Christianskirken, Richard Ssebuggwawo, tlf. 5354 2867
Haderslev
Gl. Haderslev Kirke, Kirsten Münster, tlf. 7452 3945/Kulturmøde, Else Wiwe, tlf. 2578 6267
Nykøbing F.
Helligkors Kirke, tlf. 5485 0739 (K)
Herning
Luthersk Mission, Børge Dubgaard Pedersen, tlf. 9712 3994
(eng./da./fr.)
Odense
Mission Evangeliste (Elfenbenskysten), Godthåbskirken, Natalie Marie, tlf. 5399 4503
Hirtshals
Hirtshals Kirke, Ole Valsson, tlf. 2752 0369
RCCG Jubilee Centre Int. Church of Odense, pastor Olu, tlf. 2234 7482 (P)
Hjørring
Emma Stenbjerg, tlf. 9892 9090
Roskilde
Roskilde Domkirke, Ulla Th. Hansen, tlf. 2423 8012. (F) Int. gudstj. d. 12. juni kl. 17
Holstebro
Luthersk Mission, Inge Margrethe Jacobsen, tlf. 9746 1929
Rødovre
International Temple Bridge Bible Ministry (ghanesisk), Atto Smith, tlf. 2373 5263
Nørrelandskirken, Marianne Skjølstrup tlf. 9742 2686, tværkulturel aften én lørdag i md.
Vejle
Vejle Kristne Kirke (afrikansk menighed), Théoneste Habyarimana, tlf. 5191 2077
Jelling
Jelling Kirke, Birgitte Møldrup, 2646 1285 / C. Ndikuriyo, tlf. 7141 2114. Eat, sing, pray
(da./eng)
Viborg
Viborg Internationale Pinskekirke, Ruben Moore Højer, tlf. 8660 0233
København
Fredag d. 24. juni: Sommerfest i Internationalt Kristent Center, Anders Graversen, tlf. 3332 5939
Aalborg/Brønderslev International menighed, Apostolsk Kirke, Martin Mutale, tlf. 2616 1439 / 3042 8476 (Ap)
Fredag d. 5. august kl. 17.30: Int. aften i Herlev Kirkes Sognehus, Leif Kjøller Rasmussen, tlf. 4494 0052
Aalborg
International Christian Fellowship, Karmelkirken, Lee Hanson, tlf. 2622 2667 (B)
Fredag d. 9. sept. kl. 17.30: Indonesisk aften i Jesuskirkens Sognegård, Hanne Rosenberg, tlf. 3617 7827
Sct. Mariæ Kirke, tlf. 9879 6349, pater Jude Kulas, tlf. 9879 6347 (K)
Silkeborg
Silkeborg Kirke, Jette Lykke Nielsen, tlf. 8681 00241 Første fredag i md.
Mount Zion – AMC, International menighed, Jan Penuel, tlf. 2895 3128
Skjern
Luthersk Mission, Hans Lundby, tlf. 4054 2099
Åbyhøj
Christian International Fellowship, cif@valgmenighed.dk Gudstj. 1. søndag i md. kl.10.30
Toftlund
Kulturmøde, Luthersk Mission, Møller Schmidt, tlf. 7483 1114
Århus
Gellerup Kirke, tlf. 8625 1035 (F) Int. gudstj. d. 5. juni og 21. aug. kl 10
Videbæk
Luthersk Mission, Villy Juul Mikkelsen, tlf. 9717 2403
International Harvest Christian Center, pastor Frank Appiah, tlf. 6181 4754
Aalborg
Missionsforbundet, Steen Nygaard, tlf. 9818 4975
Vor Frue Kirke, pater Herbert Krawczyk, tlf. 8730 7042 (K)
Århus
Venskabsmiddage, Luthersk Mission, Gravers Bøge, tlf. 2621 2671
Estisk
København
Hans Tausens Kirke, pastor Heiner Erindi, tlf. 3322 5288 eller 2231 2766
Farsi/persisk
Hillerød
Grønnevang Kirke, Claus Øland-Christensen, tlf. 2627 9916 (oversættelse)
Andre internationale mødesteder / Kirkeligt integrationsarbejde
København
Apostelkirken, indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, 2348 0481 (F) (oversættelse)
Café Cadeau
Frederiksberg Café og Drop in Center, tlf. 3326 2028, www.cafecadeau.dk
Netværkskirken Metropol, Benjamin Sarkez, tlf. 3295 2353 / Kenneth Kühn, tlf. 6120 1009
Folkekirkens Asylsamarbejde
København
Koordinator Søren Dalsgaard, tlf. 3020 8247
Kbh/Odense
Valgmenigheden Church of Love, Solvang Kirke/Skt Hans Kirke, Fouroozandeh, tlf. 4053 2523 Folkekirkens Tværkulturelle Center
Ribe Stift
Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen, tlf. 2947 1909
Århus/Aalborg
Church of Love, Ravnsbjergkirken/Bethaniakirken, Houshang Samadi-Kosha, tlf. 2844 3005
Folkekirkens Tv. Samarb. (FTS)
Odense
Jesper og Marianne Hougaard Larsen, tlf. 6312 0873 / 2423 7446
Finsk
København
Garnisonskirken, Marja Silvonen-Hansen, tlf. 3811 5245 / 2759 1503 (L)
Holstebrokirkernes Flygtningearbejde Holstebro
Sognemedhjælper Marianne Skjølstrup, tlf. 9742 2686
Fransk
Brøndby Strand
Resurrection Int. Chr. Center, Brøndby Str. Kirke, Jacques Musungay Kalala, tlf. 5137 2792
Internationalt Kristent Center (IKC)
København
Dansk- og eng.undervisning m.m., Anders Graversen, tlf. 3332 5939
København
Eglise International du Saint-Esprit, Lutherkirken, Crepin Yapo, tlf. 7143 0286
Århus
Danskundervisning m.m., Peter Mikkelsen, tlf. 6178 9988
København
EPOM (EPBOMI), Skt. Johannes Gården, Jonas Kouassi-Zessia, tlf. 2926 4791
Int. Students Christian Fellowship
Cph., Århus, Aalb.,Odense KFS, tlf. 3543 8282
Fransk Reformert Kirke, Philip Maury, tlf. 3111 3218
Kalejdoskob
København
Frelsens Hær, Thorsgade 48A, Helle Fik, tlf. 3585 0087
CIFMC CPM JCC, Vibevej 7C, 2400 NV, Jean Pierre og Vinnie Muganza, tlf. 5810 5021
Kirkens Korshær
København
Inger Marie Warncke, tlf. 3581 2880
Sakramentskirken, f. Robert Culat, tlf. 2670 4676 (K)
KIT
København
Kirkernes Integrations Tjeneste, Hans Henrik Lund, tlf. 3284 6016
Fransk/Swahili
Skive
Living Water Church, IM Missionshus, Maronko Kagigi og Bienvenue, tlf. 6197 7119
Kolding International Congregation (KIC) Kolding
Kirke- og kulturmedarbejder Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 3045 0414
Færøsk
København
Hans Egede Kirke, Bergur Jacobsen, 3879 6146 (F) / Kristnastova, N.P. Nonstein, 3255 1809
Kulturcaféen
Brande
Ellen Andersen, tlf. 9718 7132
Ghanesisk/Twi
Vanløse
Church of Pentecost, William Osae, tlf. 2072 3463 / 8134 6045 (P)
Kvinder møder kvinder
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Inge Skjølstrup, tlf. 2988 3406
Købehavn
Presbyterian Church of Ghana, Den Reformerte Kirke, Gothersgade, Kwame Danguark, tlf. 2329 6374 Kvinder møder kvinder
Haderslev
Luthersk MIssion, Else Wiwe, tlf. 2578 6267
Græsk
København
Græsk-ortodoks menighed, Metropolit Cleopas Strongylis (Stockholm)
Kvinder møder kvinder
København
Bethlehemskirken, Jane Christiansen, tlf. 3535 0028
Grønlandsk
København
Helligåndskirken, pastor Jens Kristian Kleist, tlf. 4593 6737 (F)
Kvindeligt Voksenarbejde
Herning
Anna Thise Pedersen, tlf. 9712 4137
Indonesisk
København/Viborg PERKI, Enghave Kirke, Betha Apriana, tlf. 2977 2290 / Ind. Kr. Fellowship, Jeanny, tlf. 5010 0033 Lørdage på tværs
Ølstykke
Fælleskirken, tlf. 7026 5350
Islandsk
København, Horsens, Nr. Tranders: Sct. Pauls Kirke, Nyboder, www.jonshus.dk
Mandeklub (international)
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Poul Martin Nielsen, tlf. 5040 4087
Italiensk
København
Jesu Hjerte Kirke, Maria Giudetta Rasmussen, tlf. 6130 7477 (K)
Mødested Amager
Amager
Ellen Gylling, tlf. 3948 5880, og Jens Lind Andersen, tlf. 2360 2557(F)
Kaldæisk
Esbjerg, Horsens, Næstved, Søborg, Aalborg, Århus (Skt. Nikolaj Kirke): Faris Toma Moshe, tlf. 6193 9093 (K)
Mødestedet Vesterbro
København
Thyra Smidt, tlf. 3321 2703
Kinesisk
København
Chinese Church in Cph., LM, Kirkegårdsvej 21, Peter Lam, tlf. 3887 4570
Sport på tværs
Skjern
Luthersk Mission, Enok Sørensen, tlf. 9735 0186
Kinyarwanda
Amager
Zion Temple Celebration Center, Bethel Kirken, Tea-Jeni Misago, tlf. 4593 9355/2698 4852
Verdenscafé
Samsø
Tranebjerg sognegård, Camilla Lind, tlf. 2578 1042
Amharisk

København

København
Århus

på
tværs

FESTKALENDER

TIL KALENDEREN
Regnbuekonference

Mød københavnske migrantmenigheder
Københavns Domkirke
Onsdag d. 28. september kl. 17

Inspirationskonference

og repræsentantskabsmøde
København
d. 17.-18. marts 2017

Efterårskonference

Den gode integration
Aarhus
d. 4.-6. november

Tværkulturelle sommerlejre

Hørby Efterskole d. 27. juni-1. juli
Hestlund Efterskole d. 6.-10. juli
LMH, Hillerød, d. 4.-8. juli og 11.-15. juli (farsi)
Løgumkloster Efterskole
d. 27. juni-1. juli og 4.-8. juli

Tværkulturelt Center · tlf. 3536 6535
www.tvaerkulturelt-center.dk/kalendarium
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Fremmedsprogede bibellæseplaner
www.blr.dk
Meddelelser angående gudstjenester og arrangementer
i september, oktober og november modtages senest 1. august
Næste Nyt på tværs udkommer september 2016.

6. juni
9. juni
12.-13. juni
19. juni
24. juni
26. juni
3. juli
5.-7. juli
15. juli

Ramadan: Fastemåneden begynder
Muslimer
Kristi himmelfart
Ortod. kristne
Ugefesten (Shavout)(7 uger efter påske)
Jøder
Ortod. kristne
Pinsedag
Katol. og angl.
Johannes Døberens fødsel
Ortod. kristne
Alle hellige / Allehelgen
Muslimer
Den Store Nat (Lailat al-Qadr)
Muslimer
Fest ved fastens afslutning (Eid al-Fitr)
Buddhister
Rosefest / Afdødes dag

19. juli

Asela Dharma Dag

(Vu Lan / Ullambana)

(Buddhas første prædiken)

Buddhister

14. aug.
Jøder
Templets ødelæggelse (Tishah B´Av)
14./21. aug. Jomfru Marias optagelse i Himlen Katol. og angl.
25. aug.
Hinduer
Krishnas fødsel (Krishna Janmashtami)
5. sept.
Fest for guden Ganesh (Ganesh Chaturthi) Hinduer
10. sept.
Muslimer
Pilgrimsrejsen begynder (Hajj)
11. sept.
Ortod. kristne
Geez Nytår (etiopere og eritreanere)

Indberetning af gavebeløb og CPR-nummer
Tværkulturelt Center skal indberette gavebeløb og CPR-nummer,
hvis giveren ønsker skattefradrag for beløbet. Oplys derfor venligst
CPR-nummer, når du giver en gave til Tværkulturelt Center.

Nyt på tværs nr. 2 – juni 2016

Rumænerne i Isenvad

Rumænsk-ortodoks menighed har købt nedlagt missionshus

F

De ortodokse kirker kan ses som den

Han var 8 år, da den rumænske diktator Ceausescu
blev afsat i 1989. Herefter var der større frihed, og allerede som 14-årig vidste Fader Casian Silviu, at han ville
være præst.
– Gennem et kursus i kirken for børn og unge fik jeg
et nært forhold til præsten, som jeg blev meget inspireret af, fortæller Fader Casian, der har en mastergrad
i teologi og har taget en del af sin teologiske uddannelse
i byen Sibiu i Transsylvanien, hvor han også mødte
studerende fra Vesten. Han er levende interesseret
i mødet mellem forskellige kirketraditioner og håber, at
den rumænske menighed med tiden vil kunne inspirere
danskernes trosliv.
– Noget særligt i vores tradition er respekten for kirkens hellige mænd og kvinder. Gennem dem kan vi lære
Gud bedre at kende. Med deres eksempel kan de lære
os at kæmpe mod synden og leve, så vores liv bærer

Når vi tænder det hellige lys
påskenat, falder livet på plads.
Fader Casian Silviu

Foto: BMF

Foto: BMF

or tre år siden købte menig– Mange familutherske kirkes bedsteforældre. Derfor er der
heden det nedlagte mislier arbejder meget
inspiration at hente i den ortodokse tradition og har ikke fri
sionshus i den lille midtjyske by
også for folkekirken. Det mener Fader Casian
hver søndag. De
Isenvad. Fader Casian Silviu
kommer, når de
viser med tydelig stolthed
Silviu, der kom til Danmark for seks år siden
kan. I Rumærundt i det ombyggede kirkesammen med sin kone Gabriela Casian for
nien gik nogle
rum, der med forgyldte ikoner
at opbygge en rumænsk-ortodoks menighed
i kirke på grund
og ortodoks ikonostase hver
af deres bedstesøndag danner rammen om
i Midtjylland. I dag er omkring 500 rumænere
forældre. I Danden tre timer lange gudstjetilknyttet menigheden, der har egen kirkebygmark kommer de,
neste på rumænsk. Menigning i Isenvad ved Herning.
fordi de oplever et
heden har for nylig fået tillabehov indefra – fra
delse til at bygge ud, så det
hjertet, siger Fader Casian Silviu, der glæder sig over
røde murstenshus om kort tid også udefra vil ligne en
de mange børnefamilier i menigheden. Han forklarer, at
rigtig kirke med tårn, apsis og tre kors på muren.
mens rumænere i Sydeuropa ofte lader deres børn blive
Selv om den hundrede år gamle bygning havde
i hjemlandet, er mønstret anderledes i Nordeuropa. Her
behov for omfattende istandsættelse, er det en stor
kommer hele familier. For mange vil
lettelse for den rumænske menighed at være herre
Danmark blive deres nye hjemland
i eget hus, fortæller Fader Casian. Hans kone supplerer:
– Familierne ved, at de altid kan
– Det er lidt svært altid at være gæster. Når man låner
kontakte præsten, hvis de har proen kirke, skal man hele tiden passe vældig meget på, at
blemer. At være præst er ikke bare
der ikke er noget, der går i stykker, eller der kommer steaet job. Det er 24 timer i døgnet og et
rin på gulvet. Nu slapper vi mere af, forklarer Gabriela
livskald. Jeg går altid i præstedragt,
Casian, der er ansvarlig for mange af de praktiske
så alle kan se, at jeg er præst. Det er
opgaver i menigheden. Den 33-årige præstekone er
danskerne ikke vant til, men mange
uddannet tekstilingeniør og arbejder i dag som selvsmiler og hilser på gaden. Også musstændig skrædder med speciale i rumænske folkelimer genkender mig. Hvordan går det
dragter. Det kan bedre end et ingeniørjob forenes med
med kirken, spørger de.
et travlt præsteliv, forklarer hun med et smil.
Det ombyggede kirkerum dannede
for nylig rammen om en ungdomsStartede fra nul
konference, der samlede 150 unge
For seks år siden kendte det rumænske præstepar
fra menigheder i Danmark, Norge og
ikke meget til Danmark. Blot at det var deres biskops
Sverige til gudstjenester, trossamtaler
ønske, at de skulle opbygge en menighed i Midtjylland
og sociale aktiviteter. Menigheden
for de mange rumænere, der var taget til Danmark for
i Isenvad har nær kontakt med andre
at arbejde, siden Rumænien i 2007 blev medlem af EU.
rumænsk-ortodokse
menigheder
– Vi valgte ikke Danmark. Biskoppen valgte. Inden vi
Skandinavien, og netop sammenholdet mellem de
rejste, var jeg i praktik hos biskoppen i Stockholm i to
unge er vigtigt for kirkens fremtid, understreger Fader
måneder for at lære om livet og mentaliteten i SkandiCasian Silviu.
navien, fortæller Fader Casian Silviu.
- I Danmark startede vi helt fra nul uden hverken
menighed eller kirke og kun med en enkelt kontaktBarn i kommunisttiden
adresse. Gennem en dansk præst fik vi lov at leje sogHan voksede op i kommunisttiden i en mindre by nær
nehuset i Faurholt. Til den første gudstjeneste var vi fem
grænsen til Moldova. Faren var brandmand, men selv
personer. Vi havde ikke bil, så vi gik de syv kilometer
om det ikke var tilladt for offentligt ansatte at gå til gudsderud med ikoner og alt, hvad vi skulle bruge.
tjeneste, kom familien ind imellem i kirken.
– Min far var ikke bange for at gå i kirke. Men regeSiden er der sket meget. For fire år siden blev den
ringen havde informanter alle vegne, så vi snakkede
rumænsk-ortodokse kirke godkendt som trossamfund
ikke om kristendommen derhjemme. Det var også fari Danmark, og året efter købte menigheden i Midtjylland
ligt at bede. Hvis børn fortalte om det i skolen, blev det
det nedlagte missionshus. I dag deltager mellem 40 og
betragtet som indoktrinering og straffet.
60 rumænere i den ugentlige gudstjeneste.

frugt for Gud. Det er ikke nok at kende Gud i Det gamle
og Det nye Testamente. Vi må også mærke Gud inde i os.
– I den ortodokse kirke er påsken den vigtigste højtid.
Når vi tænder det hellige lys påskenat, falder livet på
plads. Kristus er opstået. Opstandelsen giver alle mennesker håb. Påskenat ved vi, at der er en løsning på
alle vores problemer. I år var vi 450 til gudstjenesten
påskenat. Det er et helt særligt øjeblik, som vi meget
gerne vil dele med danskerne.
BMF

Der bor godt 23.000 rumænere i Danmark. Langt de fleste er
ortodokse kristne. De betjenes af otte præster, der holder gudstjenester i 14 menigheder ud over landet. Menighederne hører
under det rumænsk-ortodokse patriarkat i Skandinavien.

Det startede med en sms
Sognepræst byder afviste asylsøgere velkommen

D
Pinse på 50 sprog
Ved pinsens gudstjenester blev der læst tekster på
mindst 50 forskellige sprog i kirker ud over landet.
I Ølby Kirke ved Køge var Renmei Kokholm, der er
lærer på en nærliggende privatskole, en af syv læsere.
”Da jeg var henne i kirken for at aftale vores
søns dåb, spurgte præsten, som jeg ville
læse på kinesisk pinsedag. Jeg blev meget
glad! Jeg er kristen, så selvfølgelig ville jeg
det. Mine bedsteforældre flygtede i sin tid
til Danmark, fordi de var kristne og blev
forfulgt. Det var dejligt at få lov at læse
i kirken. Jeg tror, vi vil komme lidt oftere i kirken
Renmei Kokholm
fremover.”
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a de første afviste asylsøgere flyttede ind på det
nyåbnede udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland i april som en del af udmøntningen af regeringens seneste asylpakke, bippede en sms fra København ind på mobiltelefonen hos Lindvig Osmundsen,
sognepræst i Bording syv kilometer fra det tidligere
åbne fængsel. Flere af de nye beboere havde i længere
tid haft deres gang i en kirke, hvor de havde deltaget
i dåbsundervisning og var blevet døbt. Kunne han
tage kontakt? Siden er det gået stærkt i det lille midtjyske sogn, fortæller sognepræsten.
– De første beboere var kristne iranere fra et udrejsecenter i Nordsjælland. Jeg tog ud og fik en snak med
dem. De ville meget gerne i kirke, så vi hentede dem
den næste søndag. Ved gudstjenesten havde jeg dem
fremme og bød dem velkommen i kirkens fællesskab.
Jeg præsenterede dem ved navn og fortalte, hvem de
var, hvor de nu boede, og at de var vant til at komme
i kirken. Siden har 10-15 asylsøgere deltaget i gudstjenesten. En frivilliggruppe fra menigheden henter
dem i privatbiler, for de har ingen transport derude.
Det er ikke noget problem at få frivillige. Folk gør det
med glæde og entusiasme, for nu sker der noget

med god mening i. Nogle har allerede inviteret asylsøgerne hjem til kaffe eller frokost. Vi er også begyndt
med bibelstudium torsdag eftermiddag, hvor vi
læser Lukasevangeliet. De læser på farsi og vi læser
på dansk. Så taler vi om teksten, forklarer Lindvig
Osmundsen, der tager opgaverne i den rækkefølge,
de melder sig.
– Vi har haft et møde med ledelsen på centret, der
er positive over for kirken. De kan mærke, at beboerne bliver gladere, når de har været hos os. På centret har de meget stramme rammer. De beboere, der
ikke skriver under på en kontrakt om frivillig hjemsendelse, har ikke mange muligheder. De har et sted at
være, får tre måltider om dagen og kan komme og gå,
som de vil. Men ingen lommepenge. Ingenting.
– Som kirke er vi velkomne til at lave aktiviteter for
beboerne, så længe det sker uden for centret. Det gør
vi så. Om vi med tiden kan løfte en større opgave, tør
jeg ikke sige. Foreløbig har jeg 20 navne på kristne
derude. Det er mennesker, der ikke har gjort andet,
end at Danmark ikke vil have dem. Lige nu holder vi
på med det, vi kan - at tage imod asylsøgerne i vores
fællesskab og skabe små frikvarterer for dem. BMF
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Menighed inviterer flygtninge
Integration er fælles ansvar, mener dansk-irakisk
socialrådgiver fra Aarhus

D

Socialrådgiver – født i Irak

8

Foto: BMF

er var både brun sovs og humus på menuen, da
Aftensmad og bingo
Farah Karyo for tre år siden blev gift med danske
For snart et år siden fik Farah Karyo Maagaard sammen
med sin mand idéen til at starte en ungdomsgruppe
Anders Maagaard.
(klynge) for flygtninge og danskere ud fra Aarhus Valg– Vi ønskede at blande de to kulturer. I min kultur
menighed, hvor parret er aktive medlemmer. Fra sit
holder man for eksempel ikke taler til et bryllup, men
arbejde vidste Farah, at mange flygtninge savner reladet er vigtigt i Danmark, så de danske taler blev oversat
tioner med jævnaldrende danskere.
til arabisk på storskærm. Senere dansede vi arabisk
– Vi er en stor menighed
kædedans, fortæller Farah
med et smil, mens hun skænker Integration er ikke kun flygtninges ansvar. med en masse unge, men
frisklavet te i taglejligheden Ansvaret går begge veje. Det mener Farah det er sjældent, at man
i Aarhus Midtby.
Karyo Maagaard, socialrådgiver i integra- ser udlændinge. Vi ville
I mange år brugte den tionsafdelingen i en østjysk kommune og født gerne være med til at tage
ansvar for, at flygtninge
28-årige dansk-iraker megen
i Irak. Sammen med sin danske mand tog hun
får et godt liv i Danmark.
energi på at blive så dansk som
i efteråret initiativ til ungdomsgruppen ”Ahlan”, Derfor tænkte vi, at det
muligt.
– Jeg var 11 år, da jeg kom til hvor flygtninge møder jævnaldrende danskere. ville være godt, hvis flygtDanmark fra Jordan sammen Gruppen er en såkaldt klynge under Aarhus ninge kunne lære nogle
med min mor og lillesøster. Valgmenighed og samler 20-25 danskere og flinke danskere i menigheden at kende. Vi kalder
Min far havde fået asyl året
før. I den by, hvor vi boede de flygtninge fra Syrien og Eritrea til aktiviteter på vores klynge ”Ahlan”, der
første år, var alle de andre børn tværs af kultur og religion. ”Min familie kom i betyder velkommen på
på skolen danskere, så det gik sin tid hertil som flygtninge. Derfor vil jeg gerne arabisk. I dag er vi 20-25
danskere og flygtninge,
stærkt med at lære sproget. hjælpe dem, der kommer i dag,” siger hun.
de fleste fra Syrien og
Det var vigtigt for mig at være
Eritrea. Inden vi startede, tog vi kontakt til Dansk Flygtsom de andre og ikke skille mig ud. I mange år syntes
ningehjælp og fik en liste med telefonnumre på unge
jeg, at det var pinligt at tale arabisk foran mine venner.
flygtninge, der havde lyst til at møde andre unge. Jeg
I dag oplever hun det ikke længere udelt positivt,
ringede rundt og inviterede dem til aftensmad og bingo
når danske venner fortæller, at de ikke kan mærke på
hjemme hos os. Første gang kom der 12 flygtninge.
hende, at hun kommer fra et andet land.
I dag er vi så mange, at vi er flyttet over i kirken. Selv
– Hvorfor er det noget positivt? Selv om jeg ved,
om de fleste er muslimer, er det ikke noget problem.
at det er velment, bliver jeg lidt provokeret. Min mand
Somme tider kommer flygtningene med lektier, som
arbejder på en skole for asylbørn og er meget interesvi hjælper med. Nogle har spontant dannet venskaber
seret i Mellemøsten. Han synes, det er rigtig sejt, at jeg
på tværs, hvor man besøger hinanden privat. For dem,
kommer fra en anden kultur. Det har fået mig til at åbne
der taler arabisk, betyder det meget, at jeg kan tolke.
mere op. I og med at min egen kultur er blevet en større
De oplever, at jeg er en af dem. Nogle gange sætter vi
del af mig, ønsker jeg også, at mine danske venner ser
arabiske sange på og danser. Det synes jeg er dejligt.
det. For det er jo hverken forkert eller flovt at have en
– Når jeg sidder i en stor gruppe og taler arabisk, ser
anden kultur.
mine danske venner en anden side af mig. Det har været
sundt for mig. Gennem det her lærer jeg mig selv bedre
To kulturer
at kende og kan kombinere de to sider af mig selv.
De seneste års intense debat i medierne om flygtninge
har gjort, at Farah Karyo Maagaard er begyndt at tænke
mere over sin egen baggrund.
Beder for flygtninge
– Debatten påvirker mig meget. Jeg synes, at den
For Farah er den kristne tro en hjælp til at kunne rumme
de mange menneskeskæbner, hun møder i kontakten
måde, flygtninge bliver omtalt på, er unfair. Jeg ser en
med flygtninge både professionelt og i menigheden.
helt anden side. De her mennesker har oplevet store
– Når jeg hører om alt det, der sker med mennesker
lidelser. Somme tider tænker jeg, at det lige så godt
ude i verden, er der en, jeg kan bede til. Jeg kan også
kunne have været mig, der havde skullet flygte over
bede konkret for de flygtninge, jeg møder. Fordi jeg tror
havet. Med min baggrund har jeg let ved at identificere
på Gud, har jeg et håb.
mig med dem, der kommer i dag.
– Min mand og jeg kunne godt tænke os at tage
Egentlig er det lidt af en tilfældighed, at hun i dag
til Jordan i en længere periode og lave noget frivilligt
arbejder professionelt med integration.
arbejde. Der er så meget liv og energi i Mellemøsten.
– Jeg havde været frivillig på Blå Kors sommerlejre
Mange kristne har mistet meget, fordi de tror på Gud,
i flere år og havde lyst til at arbejde med misbrugere.
men de er ikke vrede eller bitre. Deres stærke vidnesDerfor læste jeg til socialrådgiver. Da jeg blev færdig,
byrd er meget opmuntrende. Vi kan lære en masse af
søgte jeg lidt bredere – og endte i en integrationsafdede kristne i Mellemøsten.
BMF
ling. Her oplevede jeg pludselig, at min baggrund var en
ressource. Mange flygtninge fra Syrien er rigtig glade for,
at jeg taler arabisk. Så behøver vi
ikke tolk, og de kan være mere
fortrolige. Det er meget de samme
ting, der fylder for dem som for irakere – ISIS og de mange bombeangreb. Når syriske forældre er
bekymrede for, om deres børn
kan klare sig her, kan jeg bruge
mig selv og fortælle, at jeg selv
kom hertil som barn og har taget
en dansk uddannelse. Jeg kan
mærke, at mange har tillid til mig.
Jeg står lidt midt imellem, fordi jeg
kender to kulturer indefra og ved,
når der er nogle ting, som måske
lige skal forklares lidt ekstra.
– De fleste syrere er muslimer.
For mange er det noget positivt,
Med min baggrund har jeg
at jeg er kristen. De er vant til at
let ved at identificere mig med de
bo sammen med kristne og kan
flygtninge, der kommer i dag.
ofte bedre relatere til kristne end
Farah Karyo Maagaard
til folk, der ikke har nogen religion.
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