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Samtalecafé om flygtningeliv

I en samtalecafé på Tværkulturelt Centers konference
i november blev overrabbiner Bent Melchior interviewet
om flygtningeliv dengang og i dag af den eritreanske
flygtning og tidligere journalist Abel Zehmret. Side 7
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Klangen af et menneske

Nåde og nærvær: Tænd lys for en flygtning
Redaktøren har ordet
Ved indgangen til et nyt år har vi brug for en ny fortælling om flygtninge og migranter. En fortælling, der sætter
mennesket i fokus i stedet for tal og statistikker. For den entydigt negative fortælling, der ofte vinder spalteplads, er ikke alene usand. Den er også ødelæggende for oplevelsen af nærhed, fællesskab og samhørighed
mellem mennesker.
I snart 25 år har Nyt på tværs givet stemme til flygtninge, asylansøgere og migranter, der har fundet vej til
Danmark. Menneskeskæbner er rullet hen over avisens spalter. Nogle var her kun en kort tid, inden de rejste
videre eller blev udvist til en uvis skæbne. Andre er i dag fuldt integreret i det danske samfund. Alle har de
været med til at gøre os klogere på, hvordan livet også kan være - set med andre øjne.
Ethvert menneske har sin egen klang og rummer en særlig historie. I mødet med et andet menneske starter
vi altid forfra. For vi kender ikke koden. Det gør kun den anden. Men vi kan lære at nærme os med ydmyghed
og være nærværende, lyttende og spørgende. Hvordan er det at være flygtning i en verden, hvor det bliver
stadig sværere at finde et sted at flygte hen? Hvordan er det at være den anden? Disse historier skal fortælles.
Og nogen skal lytte.
Vi lever i et samfund, der aldrig har været rigere. Derfor har vi overskud til at række hånden ud til mennesker
på flugt. Derfor har vi også råd til at modtage særligt sårbare FN-kvoteflygtninge. Mange af de mennesker, der
i årenes løb er blevet genbosat i Danmark gennem FN, er i dag velfungerende medborgere, der beriger vores
samfund og kirkeliv. Vi bliver ikke rigere ved at afslå at hjælpe mennesker i nød. Tværtimod.
Som kirke har vi ansvar for at samle viden om virkeligheden og være en stemme for dem, der ikke selv
har nogen stemme. For de flere hundrede afviste asylansøgere på danske udrejsecentre er det afgørende, at
nogen fortæller verden, at den eneste lov, de har overtrådt, er en udrejsefrist. De er ikke kriminelle. De er her,
fordi de er bange for at rejse hjem. Mange er kristne unge, der har et berettiget håb om i den kristne menighed
at finde forståelse og medmenneskelighed.
I en tid, hvor medfølelse med verdens flygtninge har trange kår, er det vigtigt med konkrete markeringer af
samhørighed. Derfor er det glædeligt, at Københavns Domkirke har tradition for at lade asylansøgere bære
lys ind i kirken ved en lysgudstjeneste i december med forbøn for verdens flygtninge. I år var processionen
længere end sædvanligt. For selv om antallet af nye asylansøgere er faldet markant det seneste år, er verden
ikke blevet fredeligere. De tavse ansigter i stearinlysenes skær minder os om vores ansvar for at give trøst,
opmuntring og nærhed, hvor det er menneskeligt muligt. Og så må vi sammen høre budskabet om, at nådens
Gud har tændt lys i vores mørke. Må adventstiden påny minde os om, at Gud selv blev menneske i et flygtningebarn og også i dag møder os i asylbarnet, flygtningen og den fremmede.
Birthe Munck-Fairwood
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Glimt fra Tværkulturelt Centers netværk 2017
Arabisk menighed i Vigerslev

Konferencer og sommerlejre

En søndag om måneden er der gudstjeneste på
arabisk i Vigerslev Kirke i menighedsfællesskabet
Greater Love, der støttes af sognemenigheder og
Valby-Vanløse Provsti. Også Christiansklirken i Aarhus
har et folkekirkeligt tilbud til arabisktalende.

400 danskere, flygtninge og migranter deltog i inspirationskonferencer, hvor Tværkulturelt Center var arrangør/tovholder, og over
700 deltog i sommerens syv tværkulturelle sommerlejre arrangeret af
kirkelige organisationer og sognekirker - heriblandt mange iranere.

Nabil Astafanos • 2993 4900 • greaterlove@mail.tele.dk

www.tvaerkulturelt-center.dk • Else Wiwe • 2578 6267 • ew@dlm.dk

Asylansøgere lærte om kristendom

Lektiecafé i Græsted

Flygtningebørn fra Syrien får hjælp til at lære dansk i Græsted
Kirkes lektiecafé, hvor frivillige i alderen fra 14 til 85 år træner
svære danske ord og støtter børnene i at bruge sproget.
Kirken har desuden startet en jobcafé for flygtninge.
Der findes omkring 65 kirkelige sprogcaféer ud over landet.

I Hjørring, Holstebro, Brønderslev, Hviding, Nørre
Løgum, Kolding, Hillerød, København, Rønne og
flere andre byer har iranske og afghanske asylansøgere deltaget i kristendomskurser i folkekirker.
Det skønnes, at mindst 500 er blevet døbt i folkekirken eller en frikirke inden for de seneste år.

Troels Toft • 4240 2489 • trt@km.dk

Carsten Ørum Jørgensen • 9742 3848 • coj@km.dk

Lysgudstjeneste for verdens flygtninge

Bibelcafé i Bording

Asylansøgere og herboende flygtninge
gik i lysprocession sammen med biskop Peter
Skov-Jakobsen og præster fra stiftet, da Københavns
Domkirke i december for 11. gang inviterede til
forbønsgudstjeneste for verdens flygtninge.

Omkring 60 afviste asylansøgere fra Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast deltager
i ugentlig bibelcafé og gudstjenester
i Bording Kirke, der tilbyder fællesskab og
nærvær til mennesker i en usikker livsfase.
Transport koordineres af frivillige fra kirken
og Indre Mission. Mindst 40 kirker og mødesteder tilbyder bibelcaféer med samtale
om den kristne tro.

Thyra Smidt • 3321 2703 • ts@danmission.dk

Migrantpræster mødtes i Middelfart
70 migrantpræster og menighedsledere delte erfaringer
om at være menighed i Danmark, debatterede med
biskop Elof Westergaard og drøftede samarbejde med
folkekirken på årets inspirationsdage i Middelfart.
www.tvaerkulturelt-center.dk

Lindvig Osmundsen • 8686 1051 • lijo@km.dk

Danskundervisning på Israels Plads
1.400 udlændinge fra 110 nationer benyttede
Internationalt Kristent Centers tilbud om gratis
dansk- og engelskundervisning i missionshuset
Bethesda i København, hvor der også tilbydes
juridisk rådgivning. IKC er en del af Indre
Missions Tværkulturelle Arbejde og tilbyder
også sprogundervisning i Aarhus.

Persisk nytår i Ølby
I april inviterede kristne iranere til persisk verdensmiddag
med Haft-Sin bord i Ølby Kirke i anledning af det iranske nytår
Nowruz.
Nowruz Blandt deltagerne var også imamen fra en nærliggende
moské. Mindst 100 kirkelige mødesteder tilbyder
hvert år spisefællesskaber på tværs af kulturer.

Majken Rokni • 3332 5939 • majken@ikcenter.dk
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www.tvaerkulturelt-center.dk

International Strik på Østerbro

Der strikkes, snakkes og hygges på tværs af
kulturer og generationer i Nazaret Kirke, når
kirkens hollandskfødte kirke- og kulturmedarbejder
samler danske og nydanske kvinder fra sognet
til kreativ eftermiddag.
Els de Groot • 4248 9288 • edg@fredensognazaret.dk

Venskabskontakter i Kolding
Gennem Tværkulturelt Kirkeligt Netværk i Kolding har
40 flygtningefamilier og enlige fået en dansk venskabskontakt. Netværket koordinerer også middage på tværs
på skift i syv kirker og to IM-samfund i provstiet.
Elsebeth Fischer-Nielsen • 2015 0089
elsebethfischer@hotmail.com

Kolding International Voices
Praktikpladser i Holstebro

Et internationalt kor samler 50 sangglade danskere og nydanskere i Simon Peters Kirke i Kolding to gange om måneden.
Det populære kor er en aktivitet under Kolding International
Congregation, der støttes af Kolding Provsti.

Kirkernes Integrations Samarbejde (KIS) har formidlet 10 praktikpladser til flygtninge og asylansøgere og ni venskabskontakter
til nydanske familier. På fælles website findes samlet information
om kirkernes tilbud til flygtninge og nydanskere i Holstebro.

Elizabeth Padillo Olesen • 3045 0414 • bethpadillo5@gmail.com

Inge-Margrete Jacobsen - 5192 9056 – inge-margrete@webspeed.dk
Fotos: BMF

Min barndoms jul – på Taiwan, i Sarajevo og Kirkuk
“
“
“

Jeg voksede op på Taiwan i en kristen
familie, der tilhørte den presbyterianske
kirke. På Taiwan er julen udelukkende en
kommerciel fest, der handler om gaver, forbrug og
gode middage. Størstedelen af befolkningen er taoister og buddhister. Det kristne mindretal udgør kun
omkring fire procent. For de kristne var julen en meget
travl tid, for vi ville gerne vise, at julen handler om Jesus
Kristus. Mange kender ikke den kristne jul, så det var
vigtigt for os at tale om, hvad julen betyder. I december
inviterede kirkerne til forskellige aktiviteter hver aften,
og vi tog ud og sang julesange på hospitaler. I vores
hjem havde vi et lille plastikjuletræ. Vi sendte også
håndskrevne julekort til familie og venner, men ellers
var julen ikke en familiefest i hjemmene. I den kinesiske menighed i København er de fleste studerende
eller yngre graduates, der rejser i
julen, så vi har tidlig julegudstjeneste midt i december. Juledag
samler vi somme tider dem, der
bliver tilbage, og laver dumplings
og dampede boller.
Ruth Chia-Ying Lee
Østerbro (Taiwan)
Chinese Church in Copenhagen
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Jeg er født i Sarajevo i Bosnien i en serbiskortodoks familie. I vores kirke fejrer vi jul den
7. januar. Juleaften gik min far i kirke og kom
hjem med en badnjak - en egegren, som præsten havde
velsignet. Meget tidligt julemorgen kom et familiemedlem
med en håndfuld hvedekorn, som han kastede ind
i huset og råbte: ”Kristus er født!” Og vi svarede: ”Han er
sandelig født!” Så var det jul. Julemorgen gik alle til nadvergudstjeneste, og bagefter spiste vi julemiddag. Op til
jul fastede vi i seks uger, så julemåltidet var noget helt
særligt. Jeg kan stadig mærke glæden, når jeg tænker
på dengang. Da krigen kom, blev alt forandret. Mine forældre måtte flygte til Sverige i 1993, og selv har jeg boet
i Sverige i 20 år. Som præst for den serbisk-ortodokse
kirke i Danmark holder jeg bøn i kirken juleaften den 6.
januar. Børnene får små gaver, og alle får en egekvist
med hjem. Vi er gerne mellem 400
og 600. Juledag har vi nadvergudstjeneste. De traditioner, vi voksede
op med, kan stadig samle os, selv
om de fleste har boet her i mange år.

Da jeg var barn i Kirkuk i det nordlige Irak,
havde de kristne stor frihed. Jeg husker julen
som en ganske særlig tid med masser af
glæde, nyt tøj og gaver til børnene, julemad, blomster,
lys og dekorationer. Mange familier havde et juletræ
- også muslimer. Alle kristne havde fri to dage i julen.
Den 24. december gik vi til midnatsmesse i den kaldæiske kirke. Kirken var helt fuld. Det var meget spændende for os børn at være oppe så sent. Jeg husker
alle lysene i kirken, den særlige duft og præsten, der
fortalte, at Jesus blev født julenat. Julemorgen lå der
gaver under hovedpuden eller sengen. Vores forældre
sagde, at det var gaver fra Jesus. Efter julegudstjenesten spiste vi kalkun med ris og særlige kubba.
I julen besøgte familierne hinanden. Vores muslimske
naboer kom også og ønskede glædelig jul. I dag er
min familie spredt i mange lande,
men vi fejrer stadig Jesu fødsel.
I Danmark har vi fået en ny familie
i kirken og missionshuset. Deres
julefest er også vores julefest.

Aleksandar Samardžić
Malmø (Sarajevo)
Præst for Saint Gheorge´s SerbiskOrtodokse Menighed i Bavnehøj Kirke

Zina Rassam
Birkerød (Irak)
Portner i Indre Missions Hus i Birkerød
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Min far havde kun mig
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17-årig iraner flygtede til Danmark sammen med sin far

Flygtede sammen

Da Amins far efter fem år vendte tilbage til Iran, var han
tydeligt mærket af det lange ophold i den australske
interneringslejr. Samtidig blev det hurtigt klart, at han
som tidligere muslim ikke kunne blive i Iran.
– Det var meget farligt for min far. I Iran må muslimer
ikke skifte religion. I lufthavnen blev han tilbageholdt af
politiet og udspurgt om en masse ting, men heldigvis
spurgte de ikke, om han var blevet kristen. Så var han
kommet i fængsel med det samme. Min far havde ikke
længere kontakt med sin familie, så han havde kun
mig. Der skete en masse ting. Jeg var midt imellem
mine forældre og skulle vælge, hvem jeg ville være
hos. Jeg valgte min far, fordi han var alene, og fordi
han var blevet kristen.
– Vi rejste til Tyrkiet 27 dage efter, at min far var
kommet tilbage. Jeg nåede ikke at sige farvel til min
mor. Jeg savner min mor meget. Vi taler tit sammen
på Viber og Skype, men jeg ønsker rigtig meget at se
hende igen.

Foto: BMF

Et tilfældigt møde i en park i Tyrkiet fik afgørende
Amin kan ikke rigtig huske, hvordan det er at være
betydning for Amins trosrejse mod kristendommen.
barn. Han sidder på en stol mellem de to senge på
– I parken var der mange flygtninge som os.
det lille værelse, han deler med sin far i en af de blågrå
En venlig mand gik rundt og legede med børnene.
barakker på Bredballecentret i Jelling, og prøver at
Vi snakkede lidt, og han spurgte, om jeg ville have
genkalde minder fra dengang, da han boede i en stor
en bog som gave. Det var en
lejlighed i Irans hovedstad Teheran. Moren
bibel. Hver aften læste jeg på
var jurist og faren restauratør. Dengang da
På en efterskole
vores værelse. Jeg læste hele
livet var godt. Før alle årene med frygt og
lærer man en masse dansk. historien om Jesus og tænkte
usikkerhed.
meget. I Bibelen stod der, at
– Min far havde en restaurant, hvor jeg Amir Allah Bakshi, iransk asylansøger
Jesus var død på korset for
gik hen hver dag og spiste kebab og kylvores synder. Det var meget anderledes end i Koranen.
ling. Min far lavede rigtig god mad. Jeg inviterede også
Mit hoved havde meget travlt.
mine venner, for vi kunne spise gratis hos min far. Mine
– Jeg begyndte at bede til Gud: Gud, hvis du elsker
bedsteforældre boede lige i nærheden. Jeg plejede at
mig, så lad mig komme til et sikkert land. Jeg vil ikke
besøge min farmor hver torsdag. Så spiste vi sammen
dø her. Hvis jeg får lov at fortsætte mit liv, vil jeg være
og snakkede. Jeg elskede min familie meget. Da jeg
kristen og tro på Jesus.
var seks år, døde min farfar. Han var en meget venlig
Efter halvanden måned lykkedes det far og søn at
mand og en rigtig god person, fortæller Amin.
komme videre til Grækenland. Herfra fulgte de den
såkaldte Balkanrute op gennem Makedonien, Serbien
Interneringslejr
Da Amin var 10 år, rejste hans far til Australien. Derefter
blev alt anderledes. To år senere blev forældrene skilt.
– Min far fik dårlige venner og mistede mange
penge. Hans venner foreslog, at han skulle rejse til
Australien. Min far var væk i fem år. I Australien oplevede han meget dårlige ting og forandrede sig meget.
De første år havde han to jobs hver dag og arbejdede
meget hårdt. Senere blev han interneret i en af de store
lukkede flygtningelejre på en lille ø – Christmas Island.
Det var meget slemt. Min far var i lejren i to år og fik
mange psykiske problemer.
Efter forældrenes skilsmisse blev Amin boende hos
sin mor i Teheran men havde fortsat kontakt med faren
i Australien.
– I min familie var vi
muslimer, men vi havde
Lige nu drømaldrig været meget tromer
jeg
bare om at få
ende. I Australien blev
min far kristen og døbt. opholdstilladelse og
Når vi ringede til ham,
at se min mor igen.
fortalte han mange ting
om Bibelen og kristen- Amir Allah Bakshi
dommen. Det lød underligt. Jeg tænkte meget over det, han sagde. Jeg blev
helt svimmel! Vi kunne ikke taler frit, for i mit land ved
man aldrig, om telefonen bliver aflyttet. Alligevel blev
min far ved med at snakke om Jesus, fortæller Amin.

og Slovenien og videre til Østrig og Tyskland.
– Vi kørte med bus og tog eller gik. Somme tider
sov vi på jorden. Det var en rigtig hård rejse. Jeg var
virkelig bange. Jeg vil ikke huske. Vi betalte en mand
for at hjælpe os. Endelig en dag stod vi i Danmark.
Jeg kan huske, at det var meget koldt, og at jeg var
meget, meget træt. På det tidspunkt havde jeg ikke
sovet i to dage.

Døbt i Haderslev

I Danmark blev Amin og hans far sendt til Haderslev,
hvor de snart efter ankomsten fik kontakt med en af
byens kirker.
– På asylcentret var der mange, der kom i kirken.
De inviterede os med. I kirken fortalte jeg, at jeg gerne
ville forstå mere og døbes. I fem måneder gik jeg til
undervisning hver uge. På centret fik vi også besøg
af en iransk dame, der havde boet i Danmark i mange år og virkelig troede på Jesus.
Hun snakkede med os om livet og gav os en
masse håb og tro på fremtiden.
– Vi var 20 iranere, der blev døbt i kirken
i juni sidste år. Vi var bare så glade. Nu var vi
kristne. Vi behøvede ikke at være bange længere. Jesus gav os et nyt liv. Jeg ved godt, at
det er farligt at rejse tilbage til Iran som kristen, men jeg vil selv bestemme min religion,
siger Amin.

GLÆDELIG JUL

OG GODT NYTÅR 2018
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Dansk efterskole

Gennem kirken fik Amin tilbud om at blive elev i 9.
klasse på Løgumkloster Efterskole. For den unge
iraner var det en helt ny verden, der åbnede sig.
– I mit land har vi ikke efterskoler. På efterskolen fik
jeg en masse danske venner. Det bedste var at spille
fodbold med mine venner. Jeg har altid været god til
sport. En gang spillede vi fodbold i sneen! Jeg kunne
også godt lide at lære tysk og engelsk. Det sværeste
var at læse H.C. Andersen, griner Amin, der var den
eneste elev fra Iran.
– I begyndelsen var det lidt svært med sproget, for
unge snakker meget hurtigt. Jeg kan også snakke mit
eget sprog meget hurtigt! Men man lærer en masse
dansk på en efterskole, og jeg har stadig kontakt med
mange af mine venner. Selv om de bor langt væk, deler
vi billeder på Snapchat.
Efter syv måneder på efterskolen var det en stor
omvæltning for Amin at vende tilbage til hverdagen på
et asylcenter.

Han har ikke sin egen asylsag.
Som størstedelen af de knap
3.000 børn og unge under 18 år,
der bor på danske asylcentre,
er Amin Allah Bakshi fulgt med
en forælder på flugt. For snart
to år siden kom han til Danmark
sammen med sin far. Siden har
Amin, der i dag er 17 år, boet på
fem forskellige asylcentre. Efter
10. klasse på Røde Kors’ asylskole i Jelling har han fået lov
at gå på sprogskole og håber
at starte på VUC næste år. Amin
taler flydende dansk og kan ikke
forestille sig fremtiden andre
steder end i Danmark. Men så
længe hans far stadig er i asylprocessen, er Amins liv sat på
standby.
– På efterskolen havde jeg levet som andre unge.
Nu var det slut. Det var meget træls. På et asylcenter
har alle problemer. Mens jeg var væk, var min far flyttet
til et andet center, hvor vi heldigvis hurtigt fik gode
venner i kirken og missionshuset. Men efter nogle
måneder lukkede centret. Så skulle vi flytte igen.
I Jelling hjælper Amin med at oversætte fra dansk
til farsi i kirken, hvor far og søn kommer til gudstjenester og også deltager i bibelundervisning og et spisefællesskab.

Mange drømme

Efter knap to år i ingenmandsland har Amin ikke
opgivet håbet om at få et liv som andre unge og fortæller med varme i stemmen om kæresten, han har
mødt på asylcentret.
– Hun er fra Syrien og en rigtig sød pige. Hun tror
også på Jesus. Jeg har mange drømme i mit hoved.
Hvis min far og jeg får opholdstilladelse, vil jeg gerne
være politibetjent. I Iran var jeg livredder. Jeg vil gerne
mange ting. Men lige nu drømmer jeg bare om at få
opholdstilladelse - og at se min mor igen.
Interviewet er ved at være slut. Amin rejser sig og
går ned i fælleskøkkenet. Et øjeblik efter kommer han
tilbage med salat og nylavede kebabber.
– Skal vi synge et bordvers, spørger han og synger
for med klar stemme: Alle gode gaver, de kommer
ovenned, så tak da Gud, ja pris dog Gud, for al hans
kærlighed. 
BMF
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Solen titter frem gennem de
tunge novemberskyer over
Asylcenter Holstebro, hvor
Hagos Tesfay Gebremikael
byder velkommen på næsten
fejlfrit dansk.
– Jeg bor lige derhenne,
siger han og peger med tommelfingeren over skulderen
på en nærliggende bygning
på det tidligere kursuscenter,
der har været hans hjem det
sidste halve år. Den 32-årige
familiefar fra Eritrea kom til
Danmark som asylansøger
tidligere på året og er blandt
de 279 eritreanere, der har
søgt asyl pr. 31. oktober. På
en café inde i byen fortæller
han sin historie.
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Hagos betyder glæde

Tekst og foto:
Ann Juul Kjestrup
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å den korte tid, Hagos Tesfay Gebremikael har været
i Danmark, er det næsten lykkedes ham at knække
koden til det svære danske sprog. Og selv om det stadig
kan være svært at finde de rigtige gloser, er han ikke sen
til at demonstrere sine nyerhvervede sprogkundskaber.
Værelset på asylcenteret deler han med to landsmænd og en mand fra Afghanistan, så der er ikke meget
plads til gæster eller privatliv på de få kvadratmeter.
Derfor foretrækker han at mødes et andet sted. Men det
afholder ikke Hagos fra at være en gæstfri vært for den
tilrejsende.

Tidligere soldat fra Eritrea genfandt
glæden i sognekirke i Holstebro

– Igen gjorde jeg, hvad der forventedes af mig. Jeg
gjorde min pligt. Endnu et år gik, men efterhånden blev
det klart for mig, at jeg ikke kunne forliges med livet
som soldat. Jeg besluttede mig for at flygte, selv om
det var meget farligt. Jeg stak af og begav mig tilbage
til min hjemegn, hvor jeg levede skjult de næste fire år,
forklarer Hagos.

Flygtede om natten

Eritreanere i Danmark
Af eritreansk herkomst: 4.754
Heraf danske statsborgere: 304
Asylansøgere 2015/16: 2.014

– Men vi vidste, at vi altid skulle holde lav profil
og ikke skabe opmærksomhed omkring os selv eller
beklage os over noget. Gør man dét som eritreaner
i Etiopien, kan man være sikker på at blive sendt tilbage. Der var hele tiden en stor risiko. Det var et liv
uden fremtid.
Efterhånden blev situationen så uholdbar, at Hagos
besluttede at prøve at komme til Europa.
– Mine fætre i USA sendte penge og finansierede
menneskesmuglere, der skulle hjælpe mig med at
komme afsted. De sørgede for de papirer, der sammen
med et falsk id-kort fik de etiopiske myndigheder til at
udstede et pas til mig. Jeg fik også visum til Danmark.
Hvis man har penge, kan alt lade sig gøre i Etiopien.
På det tidspunkt var min kone gravid med vores datter.
En tidlig morgen tog jeg afsked med min familie og gik
om bord på et fly til Danmark, fortæller han.

Han fortsætter med at fortælle, hvordan et liv kan
udforme sig, når man lever skjult i sit eget land.
– Det bedste, der skete, var, at jeg mødte min kone
Abiot. Vi blev gift og fik en søn.
Nationaltjeneste
Jeg havde arbejde inden for landHan fortæller om barndommen i en lille by
en times kørsel fra hovedstaden Asmara.
Hvis politiet havde bruget, og i flere år havde vi et
godt liv. Men så ændrede alt sig.
– Her boede jeg sammen med mine
I 2013 fik politiet nys om, hvor jeg
forældre i et hus, hvor mine forældre også opdaget os, var vi blevet
gemte mig, og en dag kom de til
drev en lille forretning i vores dagligstue. skudt.
vores hus og tog mig med.
De solgte alverdens småting og tjente på Hagos Tesfay Gebremikael
Troen giver styrke
Det næste halve år var Hagos
den måde til dagen og vejen. Jeg gik i skole Asylansøger fra Eritrea
På asylcenteret i Holstebro drømmer Hagos om at se
under skarp bevogtning. De
til 11. klasse og var rigtig god til fysik og
sin familie igen. Hans lille datter Aida har endnu ikke
første fire måneder var han
matematik, husker Hagos, der drømte om
mødt sin far, og Hagos har kun et billede af den fire
fængslet. Han fortæller om de umenneskelige foren fremtid som elektriker. Drømmen har han stadig.
måneder gamle baby at forholde sig til. Når savnet
hold i de berygtede eritreanske fængsler, hvor tortur,
Men i 2008 blev han indkaldt til den tvungne militærbliver ubærligt, sætter han høretelefoner i ørerne og
mishandling og alle tænkelige ydmygelser er udbredt.
tjeneste, som alle unge eritreanske mænd og kvinder er
lytter til kristne sange på tigrinya.
– Til sidst var min krop så medtaget, at jeg endte
forpligtet til. Det betød, at de personlige drømme blev sat
– Sangene fra min kirke derhjemme beroliger mig
på hospitalet. Der lå jeg i to måneder, indtil min krop
på standby.
og giver mig håb. Mit navn Hagos betyder glæde,
var helet så meget, at jeg kunne handle.
– Jeg gjorde min pligt og håbede, at jeg derefter selv
siger han med et smil og fortæller, hvordan han om
Så flygtede Hagos igen. Det lykkedes ham at
kunne få lov at bestemme over mit liv. Men efter endt
søndagen med glæde deltager i gudstjenesterne i en
komme tilbage til sin fødeegn, hvor en moster tog
militærtræning fik jeg besked på, at jeg skulle være
nærliggende kirke i Holstebro. Selv om han er vokset
ham ind i sit hjem og plejede
soldat på ubestemt tid. Det var ikke det, jeg ønskede,
op i den ortodokse kirke, havde han allerede
ham.
men jeg fik at vide, at sådan skulle min fremtid se ud.
som ung kontakt med en protestantisk kirke,
– Min kone var flygtet til EtioI mit hjemland bliver man ikke spurgt, hvad man har
som han følte sig draget til.
I mit hjemland
pien og havde taget vores lille
lyst til.
– Jeg har haft mange stærke oplevelser
bliver man ikke spurgt,
dreng med. Jeg vidste ikke,
i den protestantiske kirke i Eritrea. Da jeg
hvornår eller hvordan vi kunne hvad man har lyst til.
kom til Danmark, havde jeg endnu en oplevære sammen igen. Efter et Hagos Tesfay Gebremikael
velse, der viste mig vej til den lokale kirke her.
stykke tid planlagde jeg sammen Asylansøger fra Eritrea
Da jeg lå i min seng på asylcenteret, fik jeg
Clement Dachet (42) er ansat som
med to venner at flygte til Etioøje på en sætning skrevet på mit modersmål
partnerskabskoordinator i Mission Afrika
med ansvar for tværkulturelt engagement
pien. På det tidspunkt havde jeg ikke set min kone
på undersiden af køjen over mig: ”Kun ved Jesus kan
i Danmark. Han er født i Nigeria, teolog,
og min søn i over et år. Vores by lå tæt ved den
vi læges,” stod der. Jeg vidste, at det måtte være
foredragsholder og tidligere præst i Den
etiopiske grænse, og som mange andre før os forlod
skrevet af en protestantisk kristen. Da jeg spurgte mig
Evangeliske Kirke i Vestafrika. Siden 2009
vi
vores
fædreland
i
ly
af
natten
og
gik
over
grænsen.
for på asylcentret, fandt jeg ud af, hvem der havde
har han boet i Aarhus sammen med sin
Hvis politiet havde opdaget os, var vi blevet skudt.
haft køjen før mig. Det var en eritreaner, der var blevet
kone Louise og parrets to børn.
Heldigvis gik det godt. Vi nåede over grænsen til
sendt tilbage til Italien. Det lykkedes mig at få kontakt
Etiopien, hvor vi foreløbig var i sikkerhed.
til ham, og han fortalte mig om den
kirke, hvor jeg nu kommer. I kirken
Kender du en udlænding, som ...
finder jeg trøst og styrke til at møde
Genforenet med familien
• er interesseret i kristendom?
Tolkning til farsi
fremtiden.
I Etiopien blev Hagos genforenet med sin kone og
• ønsker at blive bedre til dansk?
• vil lære mere om det danske samfund?
lille søn, og for en tid prøvede de at få en hverdag
• vil være sammen med ca. 50 kristne danske unge i 5 mdr?
til at fungere i et land, hvor de levede på tålt
T
Så er vores integrationslinje måske noget!
ophold. Hagos fik job som tjener på et hotel,
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Den ungdom jeg aldrig fik
21-årige Shirin har været på flugt i fire år

”Det var ikke sådan,

Shirin Zahmatkesh har stadig det hvide dåbslys, som
hun fik af præsten, da hun blev døbt i en hvidkalket
landsbykirke i Sønderjylland den 9. april. Tre uger
senere blev den 21-årige kurdiske pige overflyttet
til Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland sammen
med sin mand Mehrdad Alimoradi (28). Parret har
fået afslag på asyl, men da de ikke samarbejder om
hjemsendelse, kan de ikke umiddelbart udsendes.
På mobiltelefonen viser Shirin billeder fra farens
50-års fødselsdag i hjemmet i Teheran ugen før.
Fødselsdagskage og familiefest i en højloftet stue
med elegante møbler og fyldte bogreoler. Familien
er tydeligvis velhavende. ”Vi kom ikke til Danmark for
at få penge. Vi kom for at få sikkerhed. Hvis vi kunne
rejse tilbage, sad vi ikke her,” siger Shirin og slukker
mobiltelefonen.

jeg havde forestillet mig
min ungdom. Der var så
meget, jeg ville med mit
liv. Hvor blev alle drømmene af? I dag er jeg 21
år. I fire år har vi været
på flugt. Nu er vi her.
På et udrejsecenter ved
man ikke, hvad der sker
i morgen.
Engang drømte jeg om
at komme på det iranske
landshold i kickboxing.
Jeg var meget tæt på.
Jeg har dyrket kampsport, siden jeg var ni år,
og vundet flere guldmedaljer. Min far støttede
jeg vågnede. Bange hvert minut. Når jeg tænker på
mig meget. Jeg kunne mærke, at mine forældre var
det, kan jeg stadig mærke angsten.
stolte af mig – deres ældste datter.
Kort tid efter at vi var kommet til Danmark, blev vi
Mens jeg gik i gymnasiet, blev jeg forelsket. Mehrsendt til Samsø. Da jeg opdagede, at Samsø var en ø,
dad var syv år ældre og rigtig sød. Vores familier
og at vi skulle sejle derover, ville jeg ikke med. Men vi
kommer fra den samme landsby i Kurdistan, så vi har
kunne ikke vælge. Det år, vi boede på asylcentret på
leget sammen som børn og kendt hinanden altid. Da
Samsø, var jeg aldrig nede på stranden.
jeg var lille, rejste min familie til Teheran, men hver
sommer holdt vi ferie hos vores familie i Kurdistan.
Da Mehrdad flyttede til Teheran i forbindelse med
Det var på Samsø, at jeg for første gang var inde
sit arbejde, begyndte vi at ses ofte. Vi blev glade for
i en kirke. I Iran havde jeg aldrig haft den mulighed.
hinanden og besluttede at gifte os. Jeg var 17 år og
Som barn opfattede jeg mig selv som både yari og
Mehrdad 24. I Iran er det almindeligt,
muslim. I vores familie havde vi tre
at man gifter sig tidligt. Vi fik vores
særlige fastedage, og min far havde
Vi beder om, at Gud sin religionsbog, men vi holdt også
egen lejlighed og skulle til at opbygge
en fremtid sammen. Vi var unge og vil give os håb, så vi ikke
ramadan, og i skolen var der ingen,
forelskede. Jeg drømte om at blive
der vidste, at jeg ikke var muslim.
tandlæge, og Mehrdad arbejdede som giver op.
Ikke engang min bedste veninde.
Shirin Zahmatkesh
transportør.
I Iran skal alle være muslimer.
Men efter to måneder fik Mehrdad
På asylcentret kunne vi høre kirpolitiske problemer. Det blev meget farligt for ham. Vi
keklokkerne. Jeg var nysgerrig. Hvordan så en kirke ud
havde under et døgn til at komme ud af Iran. Alt var
indvendigt? Fra Iran vidste jeg lidt om kristendommen.
kaos. Vi kørte med bus om natten over bjergene til TyrI skolen havde vi lært, at der var en profet, der hed
kiet. Det var det nærmeste land. Vores familie hjalp os
Jesus, at han var Marias søn, og at Maria var jomfru.
med penge.
Så en søndag gik jeg ind i kirken. Jeg var begyndt at
forstå lidt dansk og kunne høre, at de snakkede om
Jesus, og at han gjorde rigtig gode ting. Jeg ville gerne
Vi var i Tyrkiet illegalt i to år. Vi levede fra dag
vide mere. På centret fik jeg en bibel på farsi fra en ven
til dag. Somme tider fik Mehrdad nogle timers rengøog begyndte at læse.
ringsarbejde på en restaurant. Vi boede i et muslimsk
Men så en dag fik vi at vide,
område, men vi er ikke muslimer. Vi er kurdere og
at Mehrdads far var død i Iran.
yarier. Efterhånden fik vi mange problemer.
Omkring samme tid fik vi afslag
I 2015 søgte store flygtningestrømme mod Europa.
på asyl. Vi bare græd hele
Vi havde ikke noget ønske om at flygte langt, men det
tiden. Jeg holdt op med at læse
var ikke længere sikkert for os i Tyrkiet. Vores familie
i Bibelen. Jeg var meget ung og
sendte penge, og efter knap en måned nåede vi til
kunne ikke forstå, hvorfor livet
Danmark. Vi kunne lige så godt være endt i et andet
skulle være så svært.
land. Vi vidste ingenting om Danmark. Vi fulgte bare
med alle de andre.
Turen med båd til Grækenland tog seks timer.
Efter et år blev vi flyttet til
Vi sejlede om natten. Det var en meget lille båd.
et center i Sønderjylland, der
Vi var syv personer i båden. Der var kun plads til, at vi
lå nabo til en kirke. Mehrdad
kunne sidde på knæ. Det var de værste timer i mit liv.
havde det stadig meget dårligt.
Vi nåede frem klokken seks om morgenen. Da vi stod
Hans sorg var meget stor. Jeg
på stranden, havde vi ingen tanker tilbage.
begyndte at komme i kirken
Som barn drømte jeg om at gå på en strand og lytte
flere gange om ugen. I kirken
til havet og bølgerne. I dag er stranden det værste, jeg
faldt jeg til ro. Jeg spurgte
kan forestille mig. Somme tider drømmer jeg, at jeg
i kirken, om de ville bede
forsvinder som en vanddråbe i havet. Borte for altid.
for Mehrdad, og efter en tid
Vi rejste op gennem Balkan og videre til Østrig og
begyndte han også at komme i
Tyskland. Kun dem, der har prøvet det, forstår. Somme
kirken. På vores værelse læste
tider sov vi på jorden i en skov. Jeg husker bare, at jeg
jeg højt fra Bibelen. Det gav os
var bange hele tiden. Bange, når jeg sov. Bange, når
en ro, som vi ikke havde kendt
før. En dag spurgte præsten,
om vi ville døbes. Jeg blev
enormt glad. Det ville jeg bare
gerne. På det tidspunkt var vi
GIV E N JULEG AVE
enige om, at kristendommen
Gaver til Tværkulturelt Center er med til at give flygtninge og
skulle være vores religion, men
migranter en stemme og er helt nødvendige for Centrets arbejde.
Mehrdad ville først lære mere,
Hjertelig tak • Merci • Shukran • Thank you
inden han blev døbt.
Alle gaver er fradragsberettigede.
For mig var det ikke nogen
Netbank: Reg.nr. 1551 Kontonr. 7707231 . Giro 770 – 7231
svær beslutning. Jesus havde

hjulpet os gennem en meget svær periode. I kirken
kunne jeg se, at kristendommen styrkede kærligheden og tilliden mellem mennesker. De kristne hjalp
hinanden. Jeg troede på Jesus. Kort før vi blev flyttet
til Sjælsmark, blev jeg døbt i kirken. Der var bare os,
præsten og vores venner.

Nu har vi været i Sjælsmark i syv måneder.
En gang om måneden skal vi møde hos politiet. Så
forsøger de at overtale os til at rejse hjem. ”I lyver,”
siger de. ”I har ingen problemer i Iran. Vi tror ikke på
jer. I er bare kommet for at få et bedre liv.” Men hvorfor
skulle vi blive her, hvis vi ikke havde problemer i vores
land? Det her er ikke det liv, vi ønsker os. Selvfølgelig
tog vi tilbage, hvis vi kunne. Vi er ikke kriminelle. Vi er
bare bange.
Det er vigtigt for os, at nogen lytter til os. I Danmark er det, som om vi ikke eksisterer længere. På et
udrejsecenter får man ingen penge og må ikke lave sin
egen mad. Men kirken hjælper os meget og giver os
mulighed for at komme ud, selv om vi ikke har penge.
Flere gange om ugen hjælper vi med at lave mad i en
sprogcafé og et kirkehus, og om søndagen kommer vi
i den kirke, hvor Mehrdad snart skal døbes. Vi har også
frivillig praktik i et aktivitetshus. At komme ud giver os
en følelse af, at vi stadig er mennesker.
Hvis vi får lov at bo i Danmark, vil jeg læse til tandlæge. Jeg vil gerne hjælpe mennesker, der ikke har
penge, gratis. I min familie er vi vant til at hjælpe andre.
Da der for nylig var jordskælv i Kurdistan, pakkede min
far bilen og kørte de otte timer fra Teheran med mad,
vand og tæpper for at hjælpe.
Jeg tænker meget på min familie - min stærke far,
min dejlige mor, min lillesøster på 18 år og min lillebror på 10. Vi snakker næsten hver dag på de sociale
medier. Jeg har fortalt min mor, at jeg er blevet kristen.
Hun siger, at hvis vi har det godt i kirken, skal vi bare
tro på Gud og kirken og Jesus. Jeg beder Gud om at
passe på min familie.
Hver dag beder vi meget til Gud. Vi beder om, at han
vil give os håb, så vi ikke giver op. I dag har vi Jesus
i vores hjerter. Vi tror på, at Gud vil åbne en fremtid for
os. Jesus vil hjælpe os. Det er ikke så svært for ham.
Fortalt til BMF
Yari religionen: Kurdisk monoteistisk religion stiftet i 1400-tallet af
Sultan Sohak. Omkring 500 kurdere i Danmark har yari-baggrund.

Fotos: BMF
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Hvis vi får lov at bo i Danmark,
vil jeg læse til tandlæge.
Shirin Zahmatkesh, afvist kurdisk asylansøger

5

Flere gudstjenester og mødesteder: www.tvaerkulturelt-center.dk

Sammen

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

Litausk
København
Jesu Hjerte Kirke, Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118 (K)
Amharisk
København
Emmanuel Evangeliske Kirke, LM, Nansensgade, Daniel Hailu Larsen, tlf. 3116 4347
Makedonsk
København
Skt. Kliment Ohridski, Mariendals Kirke, Pece Dimitrijevski, tlf. 4031 1068
		Etiopisk-ortodoks menighed, Zemichael Deressa Seboka, tlf. 5284 7624
Malayalam
Hellerup
Skt. Therese Kirke, F. Eldhose (ortod.), tlf. 5299 8210/ / Fr. Thomas Pulickiyil, tlf. 5012 0570 (K)
		
Mission for Nations Int. Ministry, Filippavej 3, Mathew (P), 3140 9206
Nepalesisk
Kbh./Flere byer
Nepalesiske menigheder, Ole Kirchheiner, tlf. 2684 1468/ Arjun Ghatani, tlf. 2985 3101
Aarhus
Etiopisk-ortodoks menighed, Helligåndskirken, Kidane Amare, tlf. 3154 9687
Norsk
København
Kong Haakons Kirke, Pål Kristian Balstad, tlf. 3035 4151 (L)
Amharisk/tigrinya		
Etiopisk-Eritreansk menighed, Citykirken, Josef Keleta, tlf. 2093 4125 (P)
Polsk
Esbjerg/Haderslev/Sønderborg: Skt. Nikolaj Kirke, Jan Zalewski, tlf. 2129 1161 (K)
Arabisk/assyrisk
Aarhus
Fountain of Life Ministries, Romel Shaol Yokhena, tlf. 6047 1831 (P)
Helsingør
Skt. Vincent Kirke, pater Andrzej Papuga, tlf. 2818 4725 (K)
Arabisk
Brønderslev
Arabisk menighed, Brønderslev Kirke, Tarek Freiwat, tlf. 2062 8175
Herning
Sankt Vincent Kirke, pater Wienczyslaw Barwinski, tlf. 9712 4382 (K)
København
Arabisk menighedsfællesskab, Greater Love, Vigerslev Kirke, Nabil Astafanos, tlf. 2993 4900
Hvidovre
Sankt Nikolaj, pater Wladyslaw Zdunek, tlf. 3678 2790, søndag kl.12.30
Tåstrup
Den Koptisk Ortodokse Kirke, St. Marie & St. Markus, Youssef G. Habashy, tlf. 4276 4946
København/Brønshøj/Taastrup: Sankt Annæ Kirke, pater Leszek Kapusta, tlf. 3286 0724 (K)
Aarhus
Den glade nyhed, Christianskirken, Manilla Kuriakous, tlf. 4032 3964
Nyk. F./Næstved/Odense Julian Bodnar, tlf. 5572 0985 / Skt. Albani Kirke, Jan Zalewski, tlf. 2129 1161 (K)
Armensk
København
Sct. Andreas Kirke, Alex Ikilikian, tlf. 2851 6375
Aalborg/Aarhus
Pater Herbert Krawczyk, tlf. 8730 7042 (K)
Odense
Armensk-ortodoks menighed, Odense Domkirke, Stephanos Hovhannisyan, tlf. 5018 8943
Rumænsk
Isenvad, Esbjerg, Holstebro: Rumænsk-ortodoks menighed, Preot Silviu Casian, tlf. 5013 5069
Assyrisk
Tilst
Mar Mari’s Assyriske Menighed, provst Albert Panimeen, tlf. 8696 9189
København
Nordvestkirken, Gabriela Nistor, tlf. 6126 0155 (B)
Aarhus
Østens Gamle Kirke, Sanhereeb Georges, 2139 7048/Gellerup Kirke, Ashur Ishak, 2801 2012
		
Rumænsk-ortodoks menighed, Mariakirken, Michael Radu, tlf. +46 4013 4654
Burmesisk
Esbjerg, Odense, Kalundborg, Myanmar Chr. Fellowship, Ail Moses, tlf. 4242 0355 / Salai Thawng, tlf. 2618 3667
Odense, Roskilde, Svendborg Rumænsk-ortodoks menighed, Mihai Hornicar, tlf. 5265 1703
Burmesisk/Chin
Sæby, Støvring, Skjern, Esbjerg, Ringe, Rønne, Chin Association in DK (CCADK): Emmanuel Cinzeh, tlf. 4844 2908
Ordrup, Bornholm, Nyk. F. 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. 5859 6133
Viborg, Kolding
Rum.-ort.menigh., Viborg: Adrian Chitulescu, tlf. 9175 9185, Kolding: Marcel Coisin, tlf. 9162 2395
Engelsk
Albertslund
Presbyterian Church of Cameroun, Opstandelseskirken, Michael Taylor, tlf. 4275 2387
Aalborg/Skagen
Rumænsk-ortodoks menighed, Gheorghe Bighiu, tlf. 2364 4334
Avedøre
God’s Ambassadors (ghanesisk), Avedøre Kirke, Samuel Koli Adjei, tlf. 3188 5909
Aarhus
Rumænsk-ortodoks menighed, Preot Mihai Radu Craciunescu, tlf. 7132 0215
Brøndby
Christian Love Fellowship, Nygårdskirken, pastor Kats Kato Yusuf, tlf. 5334 8979
Horsens
Rumænsk-ortodoks menighed, Vor Frue Kirke, Juliane Samsing, tlf. 8616 7119
Brøndby Strand
Copenhagen Christian Fellowship, Brøndby Str. kirke, Stephen Osei Safo, tlf. 2849 2881
Russisk
København
Anja Makouskaya, tlf. 6076 7707 (P)
Esbjerg
Skt. Nikolaj Kirke, Benny Blumensaat, tlt. 7512 1027 (K)
Rus./Kirkeslav./Da. Hobro
Russisk-ortodoks menighed, Taras Daniluk, tlf. 5190 0791
Haderslev
Holy International Ministries Church, Kapinga Mushagalusa / Jan Joensen, tlf. 2299 7312
Kirkeslavonsk
København
Skt. Alexander Nevskijs Ortodokse Kirke, Sergij Plekhov, tlf. 3313 6046
Herlev
Vor Frue Kirke og Sankt Antonii Kirke, pater Allen G. Corteau, tlf. 4494 7694 (K)
Kbh./Odense/Baagø Russisk-ort. menighed, Bavnehøj Kirke/Odense Domkirke, Sergiy Bondaerv, tlf. 5164 7057
Holstebro
Int. Christian Fellowship (congolesisk), IM Missionshus, M. Sigala, tlf. 9741 3717/5123 5862
Serbisk
Brønderslev
Baptistkirken, Benjamin Nadj, tlf. 9890 0002 / 4041 7344 (A)
Horsens
Church for all Nations, Apostolsk Kirke, Georg Bertelsen, tlf. 75618177, søn. kl.10 (oversæt.)
København
Bavnehøj Kirke, Aleksandar Samardzic, tlf. 2151 1304
Hvidovre
Int. City Baptist Church, Esajasskolen, pastor Tony Acheampong, tlf. 4352 8440 / 6138 2037
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
Kolding
Kolding Int. Congr. (KIC), Simon Peters Kirke, Michael Markussen, Gudstj. 1. søn. i md. kl.13
Spansk/Portugisisk København
Iglesia Latina de Copenhague, Marcelo Mora (spansk), tlf. 3011 1233 (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)
Charlottenlund
Sct. Andreas Kirke, Marcos Romero Bernus, 28852517 (K)
		
Champions Chapel, Enoch Odumade Oluwatosin, tlf. 6052 7054
		
Sct. Ansgar Kirke, Daniel Jimenez Raga, 3086 9458 (K)
		
Christian Center, Kbh. Kristne Kulturcenter, tlf. 4010 9051 (P)
		
Cumunidad Cristiana de Copenhague, Pastor Victor, Kontor tlf, 2276 9195
		
Church on the Rock, Timotheuskirken, James og Miriam Lubega, tlf. 2636 8134/2735 9202
København
Pinsekirken, Alberto Orlando Malisani, tlf. 2276 9195 (P)
		
Copenhagen Community Church, Nørre Farimagsgade 45, David Bjerre, tlf. 5155 5376
Aarhus
Vor Frue Kirke, Guilda Suarez, 2374 1940 (K)
		
Disciples Assembly Church, Vibevej 7B, Kbh. NV, Iyere Igbogbo (William), tel. 7163 7080
Svensk
København
Svenska Gustafskyrkan, Thomas Stoor, tlf. 3315 5458 (L)
		
El-Shaddai Church, Sct. Antonii Kirke, Lucca, 7182 0754 (P)
Swahili/Dansk
Løgstør
International menighed, Løgstør Frikirke, tlf. 9666 0054
(eng./da./fr.)		
Evangeliste Mission (Elfenbenskysten), Solbjerg Kirke, susannra@hotmail.com
Skanderborg
International Evangelisk Menighed, IM Missionshus, pastor Pierre Birunga, tlf. 7143 8278
		
Filippinsk menighed, Kbh. Kristne Kulturcenter, Raymond Osias, tlf. 3531 0328 (P)
Swahili
Skive
Living Water Church, Maronko Kagigi, 5313 9706/Bienvenue, tlf. 6197 7119
		
God´s True Mission (GTM), Sct. Johannesgaarden, Pastor Osei, tlf. 5354 0818
Tamilsk
Frederikshavn, Herning, Holstebro, Horsens, Lemvig, Randers, Vejle, Aalborg, Aarhus: Jude Kulas, tlf. 9812 2644
		
International Central Gospel Church, Akwasi Oppong Amoabeng, tlf. 3150 7027
(K) / Kolding, Næstved, Svendborg, Aabenraa: Alren Soosaipillai, tlf. 2814 1970 (K)
		
International Church of Cph., Sct. Andreas Kirke, pastor Timothy Stewart, tlf. 3962 4785, Sun. at 10.30
Fredericia
Apostolsk Kirke, Printtans Mathews, tlf. 7594 1150 (Ap)
		
International Christian Community, Fredens Kirke, Ravi Chandran, tlf. 3672 6058/2345 0939
Grindsted, Horsens, Vejle: Dharsan Savarimuthu, tlf. 3149 3635
		
International Congr. of United Metodist Church, Jerusalemskirken, Ole Birch, tlf. 3312 9606 (M)
Herning
Smyrna Tamil Church, pastor Jeyarajan Vyravipillai, tlf. 9721 5023 / 2342 9987
		
International Harvest Chr. Centre, Valby Frikirke, pastor James Commey, tlf. 2667 3286/3262 9664
Herlev, Holbæk/Holstebro Enok Aruthavaraj, tlf. 4916 3345 / Sudhakaran Kathiresu, tlf. 2334 5557 (B)
Kbh./Odense/Aarhus Jesus Centre (RCCG), Gl. Køge Landevej 135A, Olabode Olurati, tlf. 2234 7482
Odense/Svendborg Betaniakirken, Bala Sinnathurai, tlf. 6221 8109 (B)
Kbh./Lyngby
Jesus Is Lord Church, Allehelgens Kirke/Lyngby Baptistkirke, Rosalie Kozlowski, 4224 8045
Sønderborg
Apostolsk Kirke, Nava Arumugam, tlf. 7465 3941 (Ap.)
		
Kristuskirken, First International Baptist Church, pastor Niels Erik Nielsen, tlf. 3963 7222 (B)
Aalborg
Almighty God´s Church, Christu F. Nadadam, tlf. 9813 8758 (Ap.)
		
Narrow Gate Church (tanzaniansk), Felix Mgonja, tlf. 5280 1475
Thai
København
Thai Menighed, Kbh. Kristne Kulturcenter, Drejervej, June Sikhanin, tlf. 6136 1339 (P)
		Nathanaels Kirke, Ellen Gylling, tlf. 3940 5004 (F) Int. gudstj 1. sønd. i md. kl.17
Tigrinya
Kbh./Aarhus/Andre byer: Eritreansk-ortodokse menigheder. Yohannes Teclu, tlf. 5048 4573
		
Sakramentskirken, Fr. Joy Fernando Santhiyogu, tlf. 4494 7678 (K)
Tysk
København
Sankt Augustins Kirke, Andr. Papuga, 2818 4725 (K) / Sankt Petri, P. Krogull, 3313 3834 (F)
		
Salvation House (nigeriansk), Kvarterhuset, Cosmos Osakpamwan, 5010 8588
		
Tysk Reformert Kirke, pastor Axel Bargheer, tlf. 3313 8753
		
Sankt Annæ Kirke, Andrzej Szorc, tlf. 3286 0729 / 9119 9793 (K)
Sønderjylland
Nordslesviske menigheder, kontakt pastor Cornelia Simon, tlf. 7465 1834 (L)
		
SDA Int. Church Cph, Adventkirken, pastor Robert Fisher, tlf. 2172 0552 (A)
		
Tyske gudstj. i danske folkekirker: Christa Hansen, Haderslev Domkirke, tlf. 7452 3655
Kbh./Aarhus
St. Alban’s Anglican Church, tlf. 3962 7736 / Aarhus: angelabream@yahoo.dk
Ukrainsk
København/Vejle/Aalborg: Sankt Ansgar Kirke/Sct. Norberts Kirke, pater Vasyl Tykhovych, tlf. 2085 3958 (K)
		
The Lord´s Chosen Charis. Revival Min., Sct. Johannesgaarden, R. Nwankwo tlf, 2286 9340
Urdu/Hindi
Vanløse
Pakistansk menighed, Adventskirken, Robena Michael William, 3123 8332
		
Victory Chapel (nigeriansk), Bådehavnsgade 44, Ola Jones, tlf. 2098 5401
Vietnamesisk
Fyn/Jylland
Ngoc The Nguyen, tlf. 8730 7043 (K)
Køge
Køge Internationale Kirke, Jan Joensen, tlf. 2299 7312 Gudstj. kl.10.30
Sjælland
Pater Kim Thang Nguyen, tlf. 5383 7171 (K)
Lyngby
Skt. Knud Lavard Kirke, pater Alren Soosaipillai, tlf. 2814 1970 (K)
Odense
Odense Baptistmenighed, Noh Dieu, tlf. 2132 4652 (B)
		
Living Word Empowerment Center, Christianskirken, Richard Ssebuggwawo, tlf. 5354 2867
Slagelse
Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed, pastor Huynh Dieu, tlf. 2241 9510
Odense
Sct. Knuds Kirke/Gråbrødre Klosterkirke, Hougaard Larsen, tlf. 2423 7446 (F) Int. gudstj.
(A) Syvende Dags Adventistkirken (Ap) Apostolsk Kirke (B) Baptistkirken (F) Folkekirken (K) Den katolske kirke (L) Luthersk kirke (M) Metodistkirken (P) Pinsekirken
Rødovre
International Temple Bridge Bible Ministry (ghanesisk), Atto Smith, tlf. 2225 5263
		
Christ the King International (ugandesisk), Lillian Ssenoga, tlf. 2372 7983
Middage på tværs
(eng./twi)
Vanløse
Church of Pentecost, Kastanie Allé 20, Akousa Nkansah Samoah, tlf. 2680 2343
Ebeltoft
Det Internationale Hjørne, Kirsten Trollegaard Jørgensen, tlf. 8636 2511
(da./eng./farsi)
Vejle
Nørremarkskirken, Tove B.Jensen, 2330 8287/Ndikuriyo, 7141 2114. 8. okt. og 12. nov. kl. 14
Esbjerg
Pinsekirken, Ole H. D. Madsen, tlf. 6061 0554 / Kvaglund Kirke, Daniel Ettrup Larsen, tlf. 2947 1909
		Vejle Kristne Kirke (afrikansk menighed), Théoneste Habyarimana, tlf. tlf. 5191 2077
Gellerup
Gellerup Kirke, Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800. International aften 9. feb.
(da./eng)
Viborg
Viborg Internationale Pinskekirke, Ruben Moore Højer, tlf. 8660 0233 (P)
Gilleleje
Gilleleje Sognegård, Mona Bechmann, tlf. 2991 2604. Sidste fredag i måneden.
Aalborg/Brønderslev/Hjørring Int. menighed, Apostolsk Kirke, Martin Mutale, tlf. 2616 1439 / 3042 8476 (Ap)
Haderslev
Gl. Haderslev Kirke, Kirsten Münster, tlf. 7452 3945/Kulturmøde, Else Wiwe, tlf. 2578 6267
Aalborg
International Christian Fellowship, Karmelkirken, Lee Hanson, tlf. 2622 2667 (B)
Herning
Luthersk Mission, Lone Nyborg, tlf. 2881 3522
		
Sct. Mariæ Kirke, tlf. 9879 6349, pater Jude Kulas, tlf. 9879 6347 (K)
Hirtshals
Hirtshals Kirke, Ole Valsson, tlf. 2752 0369
		
Mount Zion – AMC, International menighed, Jan Penuel, tlf. 2895 3128
Hjørring
Emma Stenbjerg, tlf. 9892 9090
Åbyhøj
Christian International Fellowship, cif@valgmenighed.dk Gudstj. 1. søndag i md. kl.10.30
Holstebro
Café Grace, Nørrelandskirken / LM Café, Inge Margrete Jacobsen, tlf. 5192 9056
Aarhus
Christianskirken, Anders Møberg, tlf. 4172 7110. Int. gudstj.
Jelling
Jelling Kirke, Birgitte Møldrup, 2646 1285 / Ellis Maarbjerg, tlf. 2621 2407. Eat and Sing – hver tirs. kl. 17.30
		
Gellerup Kirke, tlf. 8625 1035 (F) Int. gudstj. 3. dec, 14. jan. og 25. marts kl. 10.30
Kolding/Tyrstrup/Vamdrup Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 3045 0414
		
International Harvest Christian Center, Immanuelskirken, pastor Frank Appiah, tlf. 6181 4754
København 	Torsdag d. 4. jan. kl. 17.30: Eritreansk jul, Kingos Kirke, Hjørnestuen
		
Vor Frue Kirke, pater Krzysztof (Kris) Augustyniak, tlf. 8730 7044 (K)
Fredag d. 16. feb. kl. 17.30: International aften, Herlev Kirke
Estisk
København
Hans Tausens Kirke, pastor Heiner Erindi, tlf. 3322 5288 eller 2231 2766 (L)
Silkeborg
Silkeborg Kirke, Jette Lykke Nielsen, tlf. 4031 6940 Første fredag i md.
Farsi/persisk
Hillerød
Grønnevang Kirke, Claus Øland-Christensen, tlf. 2627 9916 (oversættelse)
Skjern
Luthersk Mission, Hans Lundby, tlf. 4054 2099
København
Apostelkirken, indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, 2348 0481 (F) (oversættelse)
Toftlund
Kulturmøde, Luthersk Mission, Møller Schmidt, tlf. 2443 9773
		
Netværkskirken Metropol, Benjamin Sarkez, tlf. 3295 2353 / Kenneth Kühn, tlf. 6120 1009
Videbæk
Luthersk Mission, Trine og Finn Hjøllund, tlf. 6146 8339
Kbh/Odense/Aarhus Valgmenigheden Church of Love, Solvang/Skt Hans/Ravnsbjerg kirker, Fouroozandeh, 4053 2523 Aalborg
Missionsforbundet, Steen Nygaard, tlf. 9818 4975
Aalborg
Church of Love, Bethaniakirken, Zinat Vahedi, tlf. 2247 9791
Aarhus
Venskabsmiddage, Luthersk Mission, Gravers Bøge, tlf. 2621 2671
Aarhus
Immanuel Fællesskab, Christianskirken, Naser, tlf. 2168 2414
Finsk
København
Garnisonskirken, Marja Silvonen-Hansen, tlf. 2164 8101 (L)
Andre internationale mødesteder / Kirkeligt integrationsarbejde
Fransk
Brøndby Strand
Resurrection Int. Chr. Center, Brøndby Str. Kirke, Jacques Musungay Kalala, tlf. 5137 2792
Café Cadeau 		
Frederiksberg Café og Drop in Center, tlf. 3326 2028, www.cafecadeau.dk
København
Eglise International du Saint-Esprit, Lutherkirken, Crepin Yapo, tlf. 7143 0286
Folkekirkens Asylsamarbejde
København
Koordinator Søren Dalsgaard, tlf. 3020 8247
København
EPOM (EPBOMI), Skt. Johannes Gården, Jonas Kouassi-Zessia, tlf. 2926 4791
Folkekirkens Tværkulturelle Center
Ribe Stift
Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen, tlf. 2947 1909
		
Fransk Reformert Kirke, Philip Maury, tlf. 3111 3218
Folkekirkens Tv. Samarb. (FTS)
Odense
Jesper og Marianne Hougaard Larsen, tlf. 6312 0873 / 2423 7446
		
CIFMC CPM JCC, Vibevej 7C, 2400 NV, Jean Pierre og Vinnie Muganza, tlf. 5810 5021
Fælleskirkeligt Integr. Netværk (FIN)
Haderslev
Multicafé, tovholder Else Wive, tlf. 2578 6267
		
Sakramentskirken, f. Robert Culat, tlf. 2670 4676 (K)
International Café Sleep In
Gellerup
Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800, hver onsdag kl. 13-16
Færøsk
København
Hans Egede Kirke, Bergur Jacobsen, 3879 6146 (F) / Kristnastova, N.P. Nonstein, 3255 1809
Internationalt Kristent Center (IKC)
København
Dansk- og eng.undervisning m.m., Anders Graversen, tlf. 3332 5939
Ghanesisk/Twi
Købehavn
Presbyterian Church of Ghana, Den Reformerte Kirke, Gothersgade, Kwame Danquah, tlf. 3078 0795 		
Aarhus
Danskundervisning m.m., Peter Mikkelsen, tlf. 6178 9988
Græsk
København
Græsk-ortodoks menighed, Skt. Aleksander Nevskij Kirke, Sergij Plekhov, 3313 6046
Int. Students Christian Fellowship
Cph., Aarhus, Aalb.,Odense KFS, tlf. 3543 8282
Grønlandsk
København
Helligåndskirken, pastor Jens Kristian Kleist, tlf. 4593 6737 (F)
Kalejdoskop		
København
Frelsens Hær, Thorsgade 48A, tlf. 3585 0087
Indonesisk
København
PERKI, Betha Apriana, tlf. 2977 2290
Kirkens Korshær		
København
Hanne Okwera, tlf. 3581 2880
Viborg og andre byer: KRISTIDA, Jeanny Kristensen, tlf. 5010 0033
Kirkernes Integrations Samarbejde (KIS) Holstebro/Aalborg: Karl Georg Pedersen, tlf. 5129 6320 / Hanna Pedersen, 2897 1460
Islandsk
København, Horsens, Nr. Tranders: Sct. Pauls Kirke, Nyboder, www.jonshus.dk
KIT		
København
Kirkernes Integrations Tjeneste, Hans Henrik Lund, tlf. 3284 6016
Italiensk
København
Jesu Hjerte Kirke, Maria Giudetta Rasmussen, tlf. 6130 7477 (K)
Kolding International Congregation (KIC) Kolding
Kirke- og kulturmedarbejder Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 3045 0414
Kaldæisk
Esbjerg, Horsens, Næstved, Søborg, Aalborg, Aarhus (Skt. Nikolaj Kirke): Faris Toma Moshe, tlf. 6193 9093 (K)
Kvinder møder kvinder
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Inge Skjølstrup, tlf. 2988 3406
Kinesisk
København
Chinese Church in Cph., LM, Kirkegårdsvej 21, Peter Lam, tlf. 3887 4570
Kvinder møder kvinder
Haderslev
Luthersk MIssion, Else Wiwe, tlf. 2578 6267
		
NCCC Fellowship in Cph, Bethesda, Andy Yau, yaucopenhagen@gmail.com
Kvinder møder kvinder
København
Bethlehemskirken, Jane Christiansen, tlf. 6146 5175
Kinyarwanda
Søborg
Bethel World Mission Church, Mørkhøj Kirke, Amon Nkusi Kijana, tlf. 2927 9099
Lørdage på tværs
Ølstykke
Fælleskirken, tlf. 7026 5350
Lyngby
Ark Chuch, Lyngby Ap. Kirke, Janepher Umuranga, jannifer_umu@hotmail.com
Mandeklub (international)
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Poul Martin Nielsen, tlf. 5040 4087
Zion Temple Celebration Centre DK, Lyngby Baptistkirke, TeaJeni Misago tlf. 3046 0153
Mødested Amager		
Amager
Ellen Gylling, tlf. 3940 5004, og Jens Lind Andersen, tlf. 2360 2557(F)
Kirundi/ fransk/da København
Kristus Alliance, Gerard Niyongabo, tlf. 2929 1730
Mødestedet Vesterbro
København
Thyra Smidt, tlf. 3321 2703
Koreansk
København
Den Reformerte Kirke, pastor Dea Hwan Oh, tlf. 3251 1707
På tværs		
Aabenraa
Sct. Nicolai Kirke, Mette Hee Læborg, tlf. 2147 0304
Kroatisk
Kolding/Kbh
Skt. Michaelis Kirke, Anto Kukic, 6016 6516 / Jesu Hjerte Kirke, Engelbrecht, 3054 2118 (K)
Sport på tværs 		
Skjern
Luthersk Mission, Enok Sørensen, tlf. 9735 0186

på
tværs

FESTKALENDER

TIL KALENDEREN
Lysgudstjeneste

for verdens flygtninge
Københavns Domkirke
Tirsdag d. 5. december kl. 18

International Christmas
Carol Service
Fredens Kirke, Østerbro
Tirsdag d. 19. dec. kl. 17

Inspirationskonference
og repræsentantskabsmøde
Hovedtaler:
Sara Afshari, Edinburgh/Iran
København d. 16.-17. marts

InspirationsDage
for migrantpræster
Brogården, Middelfart
d. 10.-12. maj

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
marts, april og maj modtages senest 1. februar.
Næste Nyt på tværs udkommer marts 2018.

28. nov.-6. jan. Julefasten (juliansk kalender)
Ortodokse kristne
Muslimer
1. dec.
Muhammeds fødselsdag (Mawlid al-Nabi)
Buddhister
8. dec.
Buddhas oplysning (Bodhi dag/Rohatsu)
Jøder
13.-20. dec.
Fest for templets indvielse (Chanukah)
24.-25. dec.
Juleaften og juledag
Kristne
Buddhister
2. jan.
Buddhistisk nytår (Mahayana nytår)
6.-7. januar
Juleaften/juledag (juliansk kalender) Ortodokse kristne
6. januar
Helligtrekonger
Kristne
Hinduer
14. januar
Høstfest (Pongal/Makar Sankranti)
Ortodokse kristne
19. januar
Epifani (Guds tilsynekomst i Jesus)
Kat. og angl.
28. januar
Sankt Ansgars Fest (sidste søn. i jan.)
Prot. kristne
2. februar
Kyndelmisse (40 dage efter jul)
Buddhister
8. februar
Buddhas dødsdag (Nirvana dag)
11. februar
Fastelavn
Prot. kristne
Ortodokse kristne
12. feb. – 8. april Påskefasten (juliansk kalender)
Hinduer
14. februar
Shivas Nat (Maha Shivaratri)
14. februar
Askeonsdag
Prot., kat. og angl.

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.
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Fra Bhutan til Brovst

MA

FN-kvoteflygtninge: Den danske kirke er også vores kirke

D

Foto: BMF

a familien Ghatani for otte år siden flyttede I begyndelsen af 1990erne blev 120.000 etniske nepalesere, såkaldte Gæster betyder velsignelse
ind på en stille villavej i den lille landsby lhotshampaer, fordrevet fra det lille kongedømme Bhutan i Himalaya- I dag arbejder den 61-årige bhutaneser som
Halvrimmen få kilometer fra Brovst, kom de bjergene, hvor de havde boet i generationer. De endte som statsløse serviceassistent i Jammerbugt Kommune. Fridanske naboer på besøg med en blomst i flygtningelejre i Nepal, hvor de ventede i årevis, indtil UNHCR i 2008 tog tiden bruger han i Baptistkirken i Brovst, hvor
den første dag. Samme dag fik familien også initiativ til et genbosætningsprogram, hvor blandt andet Danmark indvil- han sidder i menighedsrådet og er en aktiv fribesøg fra den lokale baptistkirke.
ligede i at modtage nogle af de strandede flygtninge. En af de første villig medarbejder.
– At komme til Danmark fra en flygtningelejr
– Den danske kirke er også vores kirke. Derfor
i Nepal var en kæmpe omvæltning. Det var familier, der kom til Danmark, var Arjun og Kritikan Ghatani og deres tre har vi ikke behov for en bhutanesisk kirke. Vi
som at komme til en fuldstændig ny verden. døtre, der i dag er 25, 20 og 14 år. De endte i Brovst nord for Limfjorden, vil gerne hjælpe bhutanesere med at finde ind
Det betød utrolig meget, at danskere kom hvor en gæstfri baptistmenighed blev deres nye familie. Siden 2009 er i en dansk kirke, hvor de kan få danske venner
og sagde velkommen. Vi fik en varm følelse 875 etniske nepalesere blevet genbosat i Danmark.
og netværk. I dag er vi omkring 25 bhutanesere
i hjertet. I Danmark var alt bare anderledes
om søndagen. Som regel har vi oversættelse
tage tilbage til flygtningelejren i Nepal og bruge min
- menneskene, husene, maden, sproget, klifor dem, der har brug for det, og somme tider
uddannelse der i stedet for at søge et velbetalt job
maet og kulturen. I Nepal boede vi i en hytte med bamsynger vi på nepalesisk, fortæller Arjun Ghatani, der
i udlandet, fortæller Arjun Ghatani.
busvægge, plastiktag og jordgulv uden indlagt vand.
tidligere i år tog initiativ til at oprette Bhutanesisk KriDen første tid i Danmark kunne vi slet ikke forholde os
sten Forening i Danmark, som han er formand for.
til det hele. Vores hoveder var helt tomme, fortæller
– Vi vil vise, at der er kristne bhutanesere i Danmark,
Indsamlede vintertøj
Kritikan Ghatani, der er uddannet engelsklærer og
og at vi gerne vil integreres. Vores børns fremtid er her.
Da familien mange år senere som nyankomne kvotei en årrække underviste flygtningebørn i Nepal. Som
Derfor skal vi være en del af det danske samfund.
flygtninge blev inviteret i kirke i Danmark, blev hans
nyuddannet lærer tog hun til Nepal for at hjælpe børMen det er også vigtigt for os at bevare vores sprog
nysgerrighed vakt.
nene, da den etniske udrensning var på sit højeste.
– Det var en af de første
– Jeg måtte gøre noget. Flygtningene havde ingenuger, mens vi boede på et nedting og ingen rettigheder. Jeg har altid elsket at underlagt motel i Blokhus. En kirke
vise børn og vidste, at jeg kunne hjælpe, siger hun.
havde hørt om os og samlet
I dag læser den 45-årige bhutaneser på VUC
vintertøj sammen, som de
og drømmer om at tage en dansk uddannelse som
kørte op til os. Da de spurgte,
pædagog, så hun igen kan arbejde med børn og unge.
om vi ville med i kirke, sagde
jeg ja. Jeg havde aldrig været
inde i en kirke. Vi havde fået at
Studenterprotester
vide, at det ikke var let at lære
Da Arjun Ghatani i 1989 måtte flygte til Nepal, mangdanskere at kende, når man
lede han kun få måneder i at afslutte sin lærereksamen.
ikke talte deres sprog. Men i
– Dengang var vi unge og idealistiske. Vi var
kirken kom folk hen og snakoptaget af tanker om demokrati og menneskerettigkede med os, selv om vi kun
heder og begyndte at føre kampagner for forfatningstalte engelsk. Vi kunne mærke,
ændringer, fortæller Arjun Ghatani, der var med til at
at de var interesserede i os og
organisere de første flygtningelejre i Nepal med hjælp
gerne ville høre vores historie.
fra udenlandske nødhjælpsorganisationer. Senere
Da familien nogle uger
blev han skoleleder i en flygtningelejr på en skole med
senere flyttede til en permanent
8.000 elever støttet af den katolske hjælpeorganisaEt bhutanesisk ordsprog siger, at
bolig i Halvrimmen, begyndte
tion Caritas.
mange gæster betyder mange velsignelser.
de at komme i den lokale bapSom de fleste etniske nepalesere kommer Arjun og
tistkirke om søndagen. Efter et
Kritikan Ghatani begge fra hindufamilier.
Arjun Ghatani, kvoteflygtning fra Bhutan
år vidste Arjun Ghatani, at han
– Vi voksede op med de hinduistiske højtider og
ville døbes.
spiseregler, men jeg har altid været åben over for andre
– Det var et naturligt skridt for os. Vi havde ikke
og kultur. I foreningen kan vi støtte hinanden og vise
religioner og fortaler for religionsfrihed. Gennem en
valgt at være hinduer. Flere i vores familie var allerede
danskerne, hvem vi er.
tysk hjælpeorganisation fik jeg mulighed for at tage et
blevet kristne i Nepal. Det afgørende for mig var, at
– Vi tror på, at det var Guds plan, at vi skulle til DanBachelordiplom i statskundskab ved et katolsk jesuiJesus var død for vores synder, og at Jesus lover os
mark. Men selvfølgelig savner vi vores land. Bhutan er
tercollege i Indien. Det gjorde indtryk på mig at se,
et evigt liv. Det var helt uden for min egen forestilet meget smukt land med høje bjerge, dale og floder.
hvordan de katolske præster havde opgivet alt for at
lingsevne som hindu. Jeg kunne også godt lide, at
Bhutanesere er meget sociale og gæstfri mennehjælpe andre. Her hørte jeg for første gang om Jesus,
kristne ikke har noget kastesystem. Jeg tilhører en lav
sker. Et bhutanesisk ordsprog siger, at mange gæster
der ofrede sit liv for menneskers synder. Det var helt nyt
kaste og min kone tilhører en høj kaste. Det gav os
betyder mange velsignelser. Dansk kultur er mere indifor mig som hindu og meget anderledes end alt, hvad
mange problemer i Nepal.
vidualistisk. Men i kirken er det anderledes. I kirken har
jeg tidligere havde hørt. I hinduismen kæmper guderne
vi fået en ny familie.
BMF
om magt og ære. Jesu eksempel inspirerede mig til at

Lad glæden gro

www.moedested.dk
Mød en flygtning

Ny hjemmeside formidler venskabskontakter til flygtninge
og kontakt til kirkelige mødesteder, der tilbyder fællesskab,
nærvær og medvandring i en krævende livsfase.

Kort om os
Vi er flygtninge.
Vi er her, fordi vi ikke kan være i vores eget land.
Vi er taknemmelige for, at Danmark har taget imod os.
Men alt er nyt for os. Hvordan lever man i Danmark?

Danske venner
Vi vil gerne lære jer at kende.
Vi vil gerne lære det svære danske sprog
og finde ind i det danske samfund,
så vi kan gøre nytte her.

Lad os mødes!
Se oversigt over 250 mødesteder i 110 byer:

www.tvaerkulturelt-center.dk
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Glimt fra konference om tro, eksil og eksistens

ristendommen har til alle tider været forbundet
med glæde. Men glæden kommer ikke fra os selv.
Fuldkommen glæde findes kun i Kristus og er ikke
afhængig af ydre omstændigheder.
Det understregede tidligere chefkonsulent George
Thomas i konferencens åbningsforedrag om glædens
teologi. Derfor kan alle tænde et glædens lys for et
andet menneske.
Flygtningeliv dengang og i dag var emnet for en
samtalecafé, hvor tidligere overrabbiner Bent Melchior blev interviewet af den eritreanske flygtning Abel
Zehmret. I samtalen mellem de to tidligere bådflygtninge fortalte Bent Melchior levende om, hvordan han
for 74 år siden måtte flygte til Sverige i en fiskekutter
sammen med sin familie, da nazisterne i oktober
1943 indledte jagten på de danske jøder.
– Jeg vil aldrig glemme den dag, vi forlod vores
lejlighed på Frederiksberg og lukkede døren bag os.
Til forskel fra flygtninge i dag vidste vi, at Sverige ville
tage imod os, men vi vidste ikke, om vi ville nå frem.
Efter krigen var vi så heldige at kunne rejse tilbage til
Danmark, hvor vi siden har bidraget til samfundet på

mange områder. Også i dag har flygtninge meget at
bidrage med, lød det fra Bent Melchior, der modtog
spontane klapsalver for sine ærlige og livsbekræftende svar.
I et hovedforedrag om flygtninge med traumer fortalte psykolog Lars Koberg Christiansen, hvordan han
har oplevet, at troen på Gud har hjulpet mennesker til
at genfinde håbet midt i angst og rædsel.
- Et menneske behøver noget at stå på for at kunne
arbejde med alt det svære. For selv om eksil indebærer mange gevinster, er der en masse tab, understregede den erfarne psykolog.
Også herboende flygtninge bidrog med erfaringsnære beretninger om, hvordan den kristne tro har
gjort det muligt at bevare glæden trods traumatiske
oplevelser. Det vakte til eftertanke hos mange. Som
en deltager udtrykte det: Måske er det flygtninge, der
kan hjælpe os med at genopdage en dybere glæde
og taknemmelighed for livet.

Lad glæden gro: Inspirationskonference i København den 3.-5.
november arrangeret af Tværkulturelt Center m.fl. Konferencen
samlede godt 100 deltagere fra hele landet.
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Stjernestunder i Allerød

Aktivitetspris til cykelværksted for flygtninge

D

solgt 160 cykler. Når vi åbner klokken 14, er der næsten
et handler om meget mere end cykler. Det handler
altid nogle, der står og venter, fortæller han. Stella Meldom mennesker og meningsfuldt fællesskab. Det
gaard supplerer:
ved både danskere og nydanskere i Allerød, hvor der
– Vi kan se, hvordan en cykel
står stor respekt om cykelgør det lettere for asylansøgere
værkstedet FIX A BIKE
Cykelværkstedet FIX A BIKE i Menighedsat deltage i aktiviteter, hvor de
i Menighedshuset, der ejes
huset i Allerød har modtaget Tværkulturelt
møder danskere. De er simaf Indre Mission.
pelt hen så glade, når de får en
Når det populære cykelCenters aktivitetspris STJERNESTUNDER
cykel. Også muslimer gør brug af
værksted i år modtog Tvær2017. Stella og Lars Meldgaard fra Menigcykelværkstedet. Somme tider er
kulturelt Centers aktivitetshedshuset fik overrakt prisen på Tværkulder nogle, der lige skal ind og se
pris, er det fordi der er tale
turelt Centers konference i København
Menighedshuset. Hvorfor har I et
om et nyskabende projekt,
kors på væggen, spørger de. Når
der med små midler, godt
i november sammen med nogle af de fride spørger, fortæller vi gerne.
humør og et stort frivilligt
villige, der i sin tid kom til Danmark som
engagement imødekommer
flygtninge fra Syrien og Eritrea.
et konkret behov hos flygtGoodwill
ninge og asylansøgere for
Siden starten i 2016 har der været
en billig cykel og dermed større bevægelsesfrihed i
stor interesse for det kirkelige cykelprojekt, der blandt
hverdagen. Men cykelværkstedet er også et uformelt
andet er gjort kendt gennem Venligboerne, Facebook
mødested, hvor alle kan være med uanset religiøs overog diverse hjemmesider. Og så går det mund til mund.
bevisning.
– Lige nu ser vi mange iranere, afghanere og kurdere,
som også kommer til andre aktiviteter i Menighedshuset. Mange af dem bor på Udrejsecenter Sjælsmark.
Arbejdsfællesskab
En anden gruppe er eritreanere og syrere, der har fået
Prisen er samtidig en anerkendelse af, at det er lykkeasyl, og som ofte er henvist til at bo sammen i midlerdes initiativtagerne at skabe et åbent og inkluderende
tidige
boliger,
arbejdsfællesskab, hvor flygtninge både kan få
hvor de i hverhjælp til at reparere deres cykler og bruge deres
færdigheder til at hjælpe andre. Og så bliver alle
Cykelværkstedet er blevet dagen er isoleret
fra danskere. For
mødt med smil og højt humør. For cykelværkdem betyder det
stedet er også et sted, hvor man hygger sig, griner en platform for diakonalt arbejde,
rigtig meget at
sammen og spiser franskbrødsmadder, fortæller som rigtig mange gerne vil være
have et uformelt
Stella Meldgaard, folkeskolelærer og sammen
sted, hvor de kan
med sin mand Lars Meldgaard initiativtager til med til og kan se værdien af.
møde danskere
cykelværkstedet og flere andre tilbud til flygtninge Stella Meldgaard, folkeskolelærer
og foretage sig
og asylansøgere ud fra Menighedshuset på Aggernoget nyttigt, forklarer Stella Meldgaard.
bovej, der ligger få kilometer fra to asylcentre.
Blandt de frivillige er to eritreanere og en syrer, der
Typisk lægger 20-30 flygtninge og asylansøgere
var med i København til prisoverrækkelsen. De bor alle
vejen forbi Menighedshuset, når cykelværkstedet har
i Allerød, hvor de går på sprogskole. For dem er cykelåbent to timer lørdag eftermiddag. Og behovet er åbenværkstedet en oplagt mulighed for at møde danskere
lyst, forklarer Stella Meldgaard.
uden for sprogskolen.
– Vi kan mærke, at flygtningene rigtig gerne vil møde
– Her kan vi tage vores venner med, tale dansk med
danskere. Mange tager deres venner med. De kan godt
danskere og være med til at hjælpe andre. Det er et
lide, at det også er et arbejdsfællesskab. Nogle kommer
rigtig hyggeligt sted, siger de samstemmende.
for hyggens skyld og kigger måske bare på. Andre
Stella Meldgaard er ikke i tvivl om, at cykelværkkommer for at få en cykel eller hjælpe til med at repastedet har været med til at skabe større goodwill over
rere deres egen eller venners cykler. De ved, at der altid
for flygtninge i lokalområdet,
er kaffe på kanden og en rar og hyggelig atmosfære.
– Projektet har givet os en kæmpestor berøringsDet giver en god følelse at kende nogen i den by, hvor
flade med danskere og nydanskere her i byen. Lige fra
man bor – og selv at blive genkendt. Cykelværkstedet
den første dag har vi mærket stor respekt og anerkener et åbent sted, hvor man bare kan droppe ind og gøre
delse. Folk ved, at der sker noget i Menighedshuset, og
noget sammen med andre. Det store hit er at få lov at
donerer gerne deres brugte cykler – både børnecykler,
bruge vinkelsliberen!
voksencykler og cykelvogne. Cykelværkstedet er blevet
en platform for diakonalt arbejde, som rigtig mange
Sådan startede det
gerne vil være med til og kan se værdien af. Mange vil
Det er Lars Meldgaard, der sammen med to faste friviljo gerne gøre noget for flygtninge. Cykelværkstedet er
lige står for cykelværkstedet, der har eksisteret i to år.
en konkret mulighed – også for folk, der ikke kalder sig
Til daglig er han planlægningsleder på et stålværk, men
religiøse.
BMF
han bruger gerne lørdag eftermiddag i cykelværkstedet.
– Vi startede, fordi vi fandt ud af, at asylansøgere
FIX A BIKE: Cykelværkstedet er en aktivitet under Indre Mission.
fra de to nærliggende centre ofte ikke havde penge til
For flygtninge med opholdstilladelse koster en cykel 50 kr.
offentlig transport. På to år har vi foreløbig uddelt eller
Asylansøgere og børn under 15 år kan få en gratis cykel.

Netværk for
tværkulturelt kristent arbejde
Ryesgade 68 C . 2100 København Ø . Tlf. 3536 6535
E-mail: info@tvaerkulturelt-center.dk
www.tvaerkulturelt-center.dk
Netbank: Reg.nr. 1551 Kontonr. 7707231
Giro 7707231 (korttype 01)
Koordinator: Cand.mag. Birthe Munck-Fairwood
Sekretær: Cand.theol. Ann Juul Kjestrup
Regnskabsfører: Ilse Due
Medlemsorganisationer og –menigheder:

Organisationer: Promissio • Indre Mission
Organisationsstøtte: Samvirkende Menighedsplejer
Brødremenighedens Danske Mission • Luthersk Mission
Menigheder m.fl.: Abildgård Kirke, Frhvn. • Adventskirken, Vanløse
Ansgar Kirke, Aalborg • Apostelkirken, Kbh. • Bellahøj/ Utterslev Kirke
• Bethlehemskirken, Kbh. • Bistrup Kirke • Bording-Christianshede
Sogn • Borris Kirke • Brøndby Strand Kirke • Brønderslev Kirke • Bråby
Sogn • Buddinge Kirke • Bårse-Beldringe Sogn • Christians Kirke,
Christianshavn • Christians Kirke, Århus • Christianskirken, Fredericia
Christianskirken, Kgs. Lyngby • Christianskirken, Sønderborg
Dronninglund Kirke • Egvad Sogn • Emdrup Kirke • Enghave Kirke,
København • Fakse Kirke • Fjelstervang Kirke • Folkekirkens
Tværkulturelle Center i Ribe Stift • Fredens-Nazaret Sogn, København
Frederikssund Kirke • Garnisonskirken • Gellerup Kirke, Brabrand
Gl. Haderslev Kirke • Gilleleje Kirke • Gistrup Kirke • Glostrup Sogn
Greve Sogn • Græsted Sogn • Grønnevang Kirke, Hillerød • Haderslev
Domsogn • Hadsund Kirke • Hannerup Kirke, Fredericia
Haraldskirken, Gladsaxe • Hasle Kirke, Århus • Haslev Kirke
Hasseris Kirke, Aalborg • Hellevad Menighedsråd • Hemmet Kirke
Hendriksholm Kirke, Rødovre • Herlev Kirke • Herstedøster Kirke
Hillerød Sogn • Hillested- Skørringe Pastorat • Hirtshals Kirke
Hjordkær Sogn • Holstebro Kirke • Husumvold Kirke, Brønshøj
Hvidovre Kirke • Hyltebjerg Kirke, Vanløse • Højelse Sogn
International Church of Copenhagen • Ikast Kirke • Jesuskirken, Valby
Jetsmark Kirke • Karlslunde Strandkirke • Kastrup Kirke • Kgs. Lyngby
Sogn • Kildebrønde Sogn, Greve • Kingo-Samuel Sogn, Kbh.
Knudsker Sogn • Korsvejskirken, Kastrup • Kundby Sogn • Kvaglund
Kirke, Esbjerg • Køng-Svinø Pastorat • Lerup-Tranum Pastorat
Lindehøj Kirke, Herlev • Lindholm Kirke, Nørresundby • Lundehus
Kirke • Lyng Kirke, Fredericia • Løsning-Korning Sognekald
Margrethe Sogn, Aalborg • Mørkhøj Kirke • Nathanaels Kirke,
København • Nexø Kirke • Nørre Løgum Kirke • Nørre Snede Kirke
Nørrelandskirken, Holstebro • Nørremarkskirken, Vejle
Opstandelseskirken, Albertslund • Præstebro Kirke • Rindum Sogn
Ringive Sogn • Ringkøbing Kirke • Ringsted Sogn • Risbjerg Kirke,
Hvidovre • Roskilde Domsogn • Rødovre Kirke Rønne Kirke • Samsø
Pastorat • Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring • Sct. Clemens Kirke,
Randers • Sct. Hans Kirke, Odense • Sct. Jacobi Kirke, Varde
Sct. Jørgensbjerg Sogn, Roskilde • Sct. Michaelis Kirke, Fredericia
Sct. Nicolai Sogn, Vejle • Sct. Pauls Kirke, Kbh • Sct. Pauls Kirke,
Århus • Sct. Peders Sogn, Randers • Silkeborg Kirke • Simeon Skt.
Johannes Sogn • Simon Peters Kirke, Kolding • Skanderup Kirke
Smørum Kirke • Snejbjerg Kirke • Solvang Kirke, København
Sommersted-Oksenvad Pastorat • Struer Kirke • Sundby Sogn
Sæby Kirke • Søllerød Kirke • Sønderbro Kirke, Horsens
Søndermarkskirken, Viborg • Tagensbo Kirke, Kbh • Timotheuskirken,
Valby • Tingbjerg Kirke • Toreby Sogn, Nyk. F. • Tveje Merløse Sogn
Tyrstrup Kirke • Tåstrup Nykirke • Vejleå Kirke, Ishøj • Vesterbro Sogn
Viby Kirke, Århus • Videbæk Pastorat • Vigerslev Kirke • Vildbjerg
Kirke • Vindinge Sogn • Vipperød Pastorat • Vor Frue Kirke,
København • Vor Frelsers Sogn, Chr.havn • Værløse Sogn • Zions
Kirke, Esbjerg • Ølgod Valgmenighed • Ølsted Sogn • Aaby Kirke,
Århus Bykirke • Det Mellemkirkelige Udvalg i Helsingør Stift
Mødestedet - Kirkens Indvandrerarbejde på Vesterbro
Mødested Amager
Associerede medlemmer: Alive Bible Congregation • Bethel World
Mission Church • Chinese Church in Copenhagen • Church of Love
Denmark • Church on the Rock, Valby • Den Etiopisk-Ortodokse
Menighed, Århus • Den Koptisk-Ortodokse Kirke St. Marie & St.
Marcus • Emmanuel - Etiopisk Kristent Fællesskab, Kbh. • Frikirken i
Løgstør • Fælleskirken, Ølstykke • God´s Ambassadors International,
Avedøre • Int. Temple Bridge Ministries • Living Word Empowerment
Center, Lyngby • PERKI/Indonesisk Kristent Fællesskab • International
Christian Community • Int. Evang. Kirke, Skanderborg • Mar Mari´s
Assyriske Menighed • Myanmar Christian Fellowship • Narrow Gate
Church • Resurrection Int. Chr. Center • Revival Ministry DK SerbiskOrtodoks Menighed, Odense • St. Alban’s Anglican Church Svenska
Gustafskyrkan • Zion Temple Denmark
Det Danske Bibelselskab

Tværkulturelt Centers bestyrelse

Tidl. konsulent i UNICEF Adnan Dahan (formand) • Sproglærer Hanne
Thinggård, Christiansfeld • Tværkulturel konsulent Krista Rosenlund
Bellows • Agronom Tesfu Ghebru • Tidl. sognepræst Inge With
Johannesen • Tidl. chefkonsulent George Thomas • Sognepræst
Lisbeth Thomsen • Lærer Nikolaj Hauge Thormann
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Navn:
STJERNESTUNDER: Tværkulturelt Center uddeler
hvert år en aktivitetspris til et kirkeligt initiativ,
der fremmer flygtninges integration i det danske
samfund. Prisen består af afrikanske kurve med
stjernechokolade samt 400 PR-kort.
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