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Rejsepræsten fra Echmiadzin

Fr. Stepanos er præst i Den Armensk Apostolske
Kirke og betjener eksilmenigheder i Danmark,
Norge og Sydsverige. Mød Danmarks første
fastboende armenske præst.
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Mit liv med Gud:
Flygtninge fortæller.

Eskias Tsegay er
præst for eritreansk
menighed i Varde.

Større end os selv
Inspirationskonference
om tro og fællesskab
i en migrationstid. Side 2
Tidligere soldat er præst
for eritreansk ortodoks
menighed i Sct. Jacobi
Kirke i Varde.
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Sammen på tværs
Gudstjenester og
mødesteder på 43
sprog.
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Større end os selv
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Når Gud kalder

Side 3

Vi valgte kærligheden

22-årige Parya fra Sjælsmark: Vi flygtede, fordi vi
elsker hinanden.
Side 5

Hollandsk migrationsforsker talte på
konference.
Side 7
Asylkor synger
fra hjertet
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At synge giver asylansøgere fra udrejsecenter
håb i en fastlåst
situation.
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Migration og
fremtidens Europa

Fra Teheran
til Gentofte

Nykristen iransk familie:
Vi var tørstige efter
virkeligheden.
Side 4

Tanker om gæstfrihed
Clement Dachet,
nigeriansk teolog fra
Aarhus, anmelder ny
bog af Niels Nymann
Eriksen.
Side 2

Flygtninge som vejvisere

Redaktøren har ordet
En tidligere minister fortæller et sted om mødet med en flygtning, der under familiens flugt havde båret sin mor
og lille søn på ryggen i seks timer for at redde deres liv. Sønnen overlevede, men moren døde. Så højt kan et
menneske elske, og så stærk kan man blive af at gøre det, reflekterer ministeren.
Det er en tankevækkende beretning i en tid, hvor Europa i stigende grad vender blikket indad og forsøger
at holde verdens nødstedte på længst mulig afstand. For i mødet med mennesker på flugt bliver vi mindet
om, at livet handler om andet og mere end os selv. Og at de stærkeste mennesker er dem, der elsker meget.
Danmark har netop underskrevet den internationale flygtningeaftale Global Compact on Refugees, hvor
vi forpligter os til at hjælpe flygtninge med at skabe en værdig tilværelse der, hvor de er - hos os eller ude
i verden. Det er et internationalt håndtryk til verdens flygtninge. Men aftaler er som bekendt sjældent nok.
Kristendommen fortæller, at vi mennesker er svøbt i Guds kærlighed fra vugge til grav. Dermed er vi sat fri til
at møde vores næste med nærvær og opmærksomhed. Op gennem historien er der talrige eksempler på, at den
kristne kirke har stået på sårbare menneskers side, uanset hvilken vej de politiske vinde blæste. I mange europæiske lande er flygtninge i dag blandt de mest stigmatiserede grupper. Derfor er det glædeligt, når kirker engagerer
sig i fortalervirksomhed for netop disse mennesker, hvad enten det handler om opholdstilladelse, retten til at blive
genforenet med den nærmeste familie eller basal tryghed for børn og unge, der har oplevet krig.
Flugt rører ved det inderste i et menneske. Pludselig er alt det velkendte borte. Alligevel har mange ikke
mistet troen på livet og fremtiden. Størstedelen af de flygtninge, der gennem årene er kommet til Danmark,
er stærke og taknemmelige mennesker, som i dag bidrager positivt til det danske samfund. Det er mennesker,
vi gør klogt i at lytte til.
I dette nummer af Nyt på tværs fortæller flygtninge fra Eritrea og Iran om troens betydning i livets yderzoner.
Nogle kom hertil med rødder i oldkirkelige traditioner, som stadig er livgivende rejsekost for mennesker på
flugt fra undertrykkelse og umenneskelighed. Midt i traumer, sorg og savn fortælles om, hvordan gamle bønner
og liturgier giver næring til håbet og drømmen om en bedre fremtid. Andre er opvokset med en anden religion
og beretter om det kristne budskabs uforklarlige tiltrækningskraft. Midt i håbløsheden mødte de håbets Gud.
Det er overraskende og erfaringsnære fortællinger om mennesker, der har ladet tunge byrder forsvinde i Guds
kærlighed, og som er villige til at betale prisen i form af eksil og brudte familierelationer.
Det er befriende at møde modige mennesker, der har erkendt, at for at leve på jorden behøver vi noget,
der er større end os selv. At være nået dertil er ikke en falliterklæring. Tværtimod handler det om at leve i en
uforudsigelig verden i bevidsthed om, at intet menneske er forladt af Gud. Her kan flygtninge være vejvisere.
Birthe Munck-Fairwood
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Tværkulturelt Centers forårskonference

KONFERENCE

STØRRE END
OS SELV
TRO OG FÆLLESSKAB

BOGANMELDELSE

Tanker om gæstfrihed
Indvandrerpræst skriver klogt om mødet mellem mennesker

I EN MIGRATIONSTID

FREDAG d. 22. marts

Frokost
Åbningsgudstjeneste i Fredens Kirke
Steen Skovsgaard, Aarhus, ph.d. stud.,
tidl. biskop
13.15 Kend din nabo: Hvad jeg ville ønske,
at kristne vidste om muslimer – og omvendt
Revd. Colin Chapman
Respons: Sara Afshari, ph.d.
15.00-18.00 Repræsentantskabsmøde
15.00-17.30 Forum for ikke-delegerede
Konverteret – og hvad så? – At være
medvandrer på migranters trosrejse
Sara Afshari, ph.d
Grill en islamekspert Revd. Colin Chapman
18.30 Aftensmad
19.45 Årets Krus – Årets Knus 2019
Musikalsk præsentation af årets prismodtager
20.00 Tro, kultur og kønsroller i Iran,
Mellemøsten og Danmark
Sara Afshari, ph.d
21.15 Aftensang i Fredens Kirke
Pastor Timothy Stewart, Int. Church of Cphgn.

LØRDAG d. 23. marts
8.45
9.30
10.30
11.00

12.30
13.40
14.00

15.00
15.30
16.15
17.00

Morgenbøn i Fredens Kirke
Revd. Smitha Prasadam, St. Alban´s Church
Et nyt liv – Et godt liv? Kristne iranere
mellem fortid og fremtid Sara Afshari, ph.d.
Te/Kaffe
Gud i min hverdag:
Personlige beretninger fra tre kontinenter
Shirin Zahmatkesh (Sjælsmark/Iran), Ruth
Chia-Ying Lee (Østerbro/Taiwan), Mediatrice
Bizindavyi Mushimiy (Brønderslev/Burundi)
og Misghinna Melake Gebrezgabher (Lille
Skensved/Eritrea)
Frokost
Minikoncert
Mit livslange engagement med muslimer
og islam: En kristen præst reflekterer
Revd. Colin Chapman
Respons: Indv.præst Niels Nymann Eriksen
Te/Kaffe
I kirken er alle migranter:
Gæstfrihedens teologi i en migrationstid
Indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen
Eftertanker Clement Dachet, teolog og
partnerskabskoordinator (Aarhus/Nigeria)
Afslutning

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Konferencen finder sted i Fredens Kirke,
Ryesgade 68, 2100 København Ø.
Mulighed for privat indkvartering.
Tolkning til/fra dansk/engelsk.
Konferenceafgift: 400 kr.
HOVEDTALERE:

Colin Chapman

er præst i den anglikanske kirke og
forfatter til en række internationalt
anerkendte bøger om islam og
kristendom. Han har boet i Mellemøsten i 20 år og bor i dag
i Cambridge.

Sara Afshari har skrevet PhD ved

Edinburgh University om kristent
satellit-TV i Iran og udarbejdet en
rapport om farsitalende kristne
i Danmark. Hun
er født i Iran.

Anmelder: Clement Dachet
Partnerskabskoordinator
Mission Afrika

L

ad mig indrømme det med det samme: Denne bog
er den første bog på dansk, jeg har læst fra første
til sidste side. Selv om jeg har boet i Danmark i 10 år
og både læser og taler dansk, er det bare – nå ja, mere
anstrengende. Jeg taber lettere koncentrationen. Men
det var alle anstrengelserne værd, for Niels Nymann
Eriksens bog om gæstfrihed er en fremragende bog,
som jeg varmt kan anbefale alle at give sig i kast med.
Jeg er så privilegeret at kende Niels Nymann Eriksen,
der er sogne- og indvandrerpræst på Vesterbro. Derfor
gik jeg til bogen med betydelige forventninger. Eriksen er
en klog og reflekterende præst med mange års erfaring
fra omgang med mennesker fra forskellige kulturer. Hvad
så end han måtte have at sige om dette emne, var min
nygerrighed vakt. Her ville både være velovervejet teori
og en personlig referenceramme.

enkelte kapitler: ”Ved døren”, ”Præsentation”, ”Velkomst”, ”Omkring bordet” og ”Afsked.” Men Eriksen
er ikke forudsigelig. Hvert kapitel efterlader læseren
overrasket og provokeret til at tænke dybere i mødet
med en uforventet kompleksitet. Man troede, men
vidste, hvor Eriksen er på vej hen. Men se, det gjorde
man ikke.

Et eksempel fra bogen: I kapitlet om mødet i døren
beskriver Eriksen, hvordan to verdener åbner sig: Den
lille verden, som værten træder ud fra, og den større
verden, som gæsten kommer fra. Men mellem vært og
gæst er der en barriere. Den ene har ret til at lukke den
anden ude. Hvad der er i spil her er muligheden. Der
er mulighed for berigelse, hvis den, der åbner døren,
lukker den anden ind. Men der er også mulighed for,
at gæsten kan gøre værten fortræd. Det er det, Eriksen
referer til som tab af tillid.
Et andet eksempel: Ifølge Eriksen er et håndtryk
ikke en belønning men en anerkendelse af,
at den anden er et menneske som jeg selv.
Det minder mig om en praksis i mit hjemNogle vil måske spørge,
Hvert kapitel
land Nigeria. Når vi rækker hånden ud til en
hvad jeg som afrikansk teolog
efterlader læseren over- fremmed, lægger vi som regel efterfølgende
forventede at få ud af en dansk
den samme hånd på hjertet – et tegn på
teologs tanker om gæstfrihed –
rasket og provokeret.
betingelsesløs accept.
et begreb, der er en integreret
Clement Dachet
Et sidste eksempel: Når vi byder en
del af afrikansk kultur, tankefremmed velkommen i vores hjem og sætter os ved
gang og livsstil. Afrika er et gæstfrit kontinent. I Afrika
bordet sammen, får den fremmede en plads i vores
besøger vi stadig hinanden uden forudgående aftaler.
hus. Hermed opstår ifølge Eriksen en slags omvendt
Gæster er altid velkomne. ”A small house will hold a
gensidighed, som jeg genkender fra afrikansk kultur.
hundred friends,” siger et afrikansk ordsprog.
I Afrika er mad det centrale omdrejningspunkt for
Der er da heller ingen tvivl om, at Niels Nymann
gæstfrihed, men det handler ikke kun om, at gæsten
Eriksen skriver ud fra en europæisk tankegang og
modtager et måltid mad. Selve det at modtage noget
praksis. Men når det er sagt, gør det ikke bogen mindre
fra en anden indebærer, at man accepterer den anden.
læseværdig for en afrikaner. For Eriksen formår at kaste
På den måde bliver også værten sårbar. Begge parter
nyt lys over et begreb og en praksis, som både er en
har brug for hinandens accept.
almenmenneskelig hverdagserfaring og et mysterium.
I bogen sammenvæver Eriksen teoretiske overvejelser, egne og andres personlige erfaringer og teoFor Eriksen bliver gæstfrihed aldrig blot en handlogiske perspektiver i en prosatekst, der også rummer
ling, hvor han som præst kan holde en professionel
poetiske og filosofiske passager, men som først og sidst
distance. Denne tilgang – og han indrømmer, at den er
gennemsyres af forfatterens kristne/bibelske livssyn.
svær i praksis for en travl præst og familiefar – er et
udtryk for en spiritualitet, der anerkender vores fælles
menneskelighed og værdighed, ikke mindst i mødet
I sin indledning giver Eriksen en etymologisk formed sårbare mennesker i svære livssituationer. For det
klaring på begrebet gæstfrihed ud fra det græske ord
er i mødet med det andet menneske, at vi møder os
philoxenia, der betyder ”fremmed-kærlighed”, altså den
selv, understreger Eriksen. Og skuffelse er en integreret
kærlighed, der har den fremmede som sit objekt. Denne
del af denne erfaring og den pris, vi må betale for at
definition angiver både bogens tone og forfatterens
elske et andet menneske. Men samtidig bliver vi mindet
søgen efter en dybere forståelse af denne fremmedom, at tillid også kan være en selvopfyldende profeti,
kærlighed. For hvordan kan jeg elske et menneske, jeg
når vi møder den anden med håb og forventning.
ikke kender? Kan jeg stole på mennesker, inden jeg har
I et af de første interviews, jeg gav om min oplevelse
lært dem at kende? I den ideelle verden kan gæstfrihed
af at være udlænding i Danmark, understregede jeg,
lyde besnærende enkelt. Men selv om det at vise gæstat kirken ikke må glemme gæstfriheden. Jeg følte, at
frihed i Eriksens univers altid indebærer velsignelse, kan
udlændinge ofte betragtes som problemer snarere end
gæstfrihed også føre til negative oplevelser af sårethed,
medmennesker. Det handlede ikke kun om, at jeg som
bristede forventninger, tillidsbrud og vrede. Disse opleudlænding havde behov for særlig opmærksomhed.
velser, som mange vil genkende, udfordrer os til at
Gæstfrihed er en vigtig del af kirkens vidnesbyrd. For
reflektere dybere over gæstfrihedens og fremmedkærgæstfrihed afspejler Guds væsen.
lighedens væsen.
Og her er vi ved det, der binder bogen sammen,
På en måde er det en meget enkel bog. Men poinnemlig tanken om, at Gud selv er gæstfrihed. Gud
terne bliver aldrig simplistiske. Den pragmatiske tilgang
eksisterer i relationer, fordi han er en treenig Gud. Den
gør, at alle kan relatere til emnet, men samtidig er tiltreenige Gud inviterer os ind i en relation med ham.
gangen ny, frisk og opstemmende. På overfladen er det
Derfor er gæstfrihed som en kærlighedshandling
genkendeligt territorium, som afspejlet i titlerne på de
dybest set et udtryk for, hvem Gud er.

Foto: Folkekirkens mellemkirkelige Råd

11.45
12.30

Niels Nymann
Eriksen:
Gæstfrihed
252 sider
Akademisk Forlag
2018
Illustreret af den
azerbaijanske
kunstner Nargiz
Galib Andersen

Niels Nymann Eriksen

er sogne- og indvandrerpræst
på Vesterbro.

2

Nyt på tværs nr. 1 – marts 2019

TE
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Tidligere soldat er præst for eritreansk menighed i Varde

D

en 28-årige eritreaner taler ikke
gerne om fortiden. Han vil hellere
tale om den Gud, som han har ønsket
at tjene, siden han som 12-årig blev
indviet til diakon i den ortodokse kirke
i Eritrea.
– Da jeg var barn, var søndag en
meget vigtig dag. Hver søndag gik vi
i kirke hele familien – mine forældre og
os seks børn. Kirkerne var fulde. Vi voksede op med kirken, fortæller han og
lægger det lille trækors, som han altid
har i inderlommen, på bordet foran sig.
– Som præst ønsker jeg at tjene
Jesus og tale om ham til mennesker. Jeg tænker
meget på himlen. Vi lever kun her på jorden i 70 eller
måske 80 år. I himlen venter der os evigt liv sammen
med Jesus. Jeg elsker Jesus i mit hjerte og vil gerne
fortælle om Jesus, hvorfor han kom, og at han kommer
igen. Som præst er det min opgave at hjælpe mennesker – især børn, de ældre og de syge, forklarer han.
De senere år er titusindvis af unge eritreanere som
Eskias Tsegay flygtet fra tidsubegrænset militærtjeneste i det lille afrikanske land, der er berygtet for
grove overtrædelser af menneskerettighederne og
umenneskeliggørelse af egne borgere. Og eritreanere
flygter ikke for sjov, understreger præsten, der har set
mere af virkeligheden, end de fleste danskere kan forestille sig, og virker ældre end sine blot 28 år.
– I Eritrea skal alle gøre militærtjeneste, når de er
færdige med skolen. Man bestemmer ikke selv. Mange
ender i fængsel eller interneres i militærlejre. I fængslerne er der ingen love. Alt kan ske. Jeg har selv været
i fængsel flere gange og oplevet meget dårlige ting.
Jeg har ikke lyst til at huske.

Eskias Tsegay ved, at han har været heldig. Som mange
andre unge på flugt fra Eritreas militærdiktatur kunne
han let være endt i et af Libyens berygtede underjordiske fængsler eller omkommet under Saharas bagende sol. Mange klarede ikke den lange rejse fra det lille
land på Afrikas Horn gennem Saharas ørken til Libyen
og videre til Italien. I dag er den 28-årige eritreaner, der
fik asyl i Danmark i 2015, præst for en eritreansk ortodoks eksilmenighed i Varde og medvirker også ved de
store fællesgudstjenester i Esbjerg hver anden måned,
der samler mellem 120 og 200 eritreanere.

eritreanerne i en lejlighed, men
efterhånden blev de for mange,
til, at de kunne være i et privat
hjem.
– Når vi er sammen, synger
vi lidt højt. Derfor er det bedre
at være i en kirke. En diakon
hjælper mig om søndagen.
Jeg forbereder mig og tænker
på, hvordan jeg kan fortælle
fra Bibelen. Når vi beder til
Gud, får vi det bedre. Fordi vi
kommer fra det samme land,
forstår vi hinanden og kan
hjælpe hinanden i et nyt land.
– Den danske kirke har hjulpet os rigtig meget.
For en måned siden havde vi en fælles kulturaften,
hvor danskere og eritreanere lavede mad og fortalte.
Vi vil gerne møde flere danskere. Det er vigtigt at have
danske venner, når man skal lære en ny kultur.

Fotos: BMF

bad for mig og velsignede mig. Jeg var meget glad,
fortæller han.
Kort forinden var Eskias Tsegay blevet gift med sin
kone Mhret, som han havde kendt fra barndommen.
Men parrets hvedebrødsdage endte brat, da Eskias
Tsegay blev hentet af regeringssoldater.
– Jeg havde allerede været soldat i fire år. Nu blev
jeg indkaldt igen og ført til et militærfængsel. Men
efter nogle måneder lykkedes det mig at
Guds tjener
flygte over grænsen til Etiopien. Vi var nogle
Efter fire år i Varde er Eskias
Mine forældre
venner, der flygtede sammen om natten. Vi
Tsegay for længst færdig med
løb i ni timer gennem skov og højt græs. Det viste mig vejen til Jesus. sprogskolen og i gang med et
var meget farligt. Der var mange soldater Eskias Tsegay, præst
kursusforløb som buschauffør.
i området. Hvis de havde set os, var vi blevet
Sideløbende arbejder han som
skudt. Men de så os ikke.
landbrugsmedhjælper på en gård. Og så er han præst.
– En præst er Guds tjener. Folk ved, at de altid kan
ringe til præsten. Somme tider har jeg meget travlt,
Over Middelhavet
siger Eskias Tsegay, der drømmer om den dag, hvor
Fra Etiopien kom Eskias Tsegay videre til Sudan og
eritreanerne får deres egen kirke.
derfra gennem ørkenen til Libyen.
– Til vores store gudstjenester med barnedåb eller
– Gud hjalp mig. Mange klarede det ikke. Vi kørte
bryllup skal der være flere præster til stede. Det tager
gennem ørkenen i syv dage. I hver bil var vi omkring
tid at koordinere, når præsterne bor i forskellige byer
30 mennesker. Mange sad udenpå og oppe på taget.
og også har arbejde ved siden af kirken. I vores tradiVi havde ikke nok vand og mad. Mange døde. Også
tion skal drengebørn døbes, når de er 40 dage gamle,
børn og kvinder. I ørkenen er der
Landmand og soldat
og piger, når de er 80 dage. Men det er svært, når vi
ingen menneskelighed. For kvinderne
Umiddelbart virker Eskias Tsegay som en
Ude på havet
ikke har vores egen kirke.
skete der meget dårlige ting, fortæller
alvorlig mand. Men når han fortæller om
– Mange danskere kender ikke den ortodokse kirke.
Eskias Tsegay, der var blandt de helsin kirke og den kristne tro, han har med sang vi vores kirkeVi vil gerne vise danskerne vores kirke. Kom og kig,
dige, der hurtigt kom videre fra Libyen
fra barndommens ortodokse kirke, kommer
siger Eskias Tsegay med et stort smil, inden han griber
der liv i de mørke øjne, og ansigtet lyser op. sange og bad til Gud. over Middelhavet til Italien.
mobiltelefonen. Den næste aftale venter.
BMF
– I vores båd var vi 350. Det
– Mine forældre viste mig vejen til Jesus. Eskias Tsegay, præst
var en lille båd. Vi sad
Min farfar havde opsyn med kirken og var
oven på hinanden og bad til Gud og sang
den, der åbnede og lukkede kirken. Hver dag bad han
vores kirkesange, ligesom Paulus og Silas
i kirken. Jeg var meget glad for min farfar. Det var mine
i Apostlenes Gerninger, da de var i fængsel.
forældres ønske, at jeg skulle være præst, men det var
Vi sang hele tiden. Efter 38 timer nåede vi
også noget, der voksede frem i mit hjerte. Jeg mærkede,
til Lampedusa i Italien. Ved Guds hjælp var
at det var Guds vilje, fortæller Eskias Tsegay og tilføjer
der ingen, der døde. Fra Italien ringede jeg til
med et smil:
min kone og mine forældre. Jeg havde ikke
– I Eritrea er det regeringen, der bestemmer mennehaft kontakt med min familie i to måneder. De
skers liv. Men det var Gud, der bestemte, at jeg skulle
troede, at jeg stadig var i fængsel. Da jeg rinvære præst. Gud kaldte mig.
gede, blev de meget overraskede og glade.
En egentlig teologisk uddannelse har han ikke.
I Eritrea var han landmand, inden han blev soldat. Men
kirken har altid været en integreret del af hans liv.
Bad på asylcenter
– Jeg kommer fra et land, hvor alle taler om Gud og
Han kunne lige så godt være endt i et andet
har en gudserfaring. Da jeg forlod skolen, fortsatte jeg
land. Men en varm julidag i 2014 ankom han
med at få undervisning hos præsterne i kirken. Den
til Danmark, hvor han fik asyl efter knap 10
ortodokse kirke er en meget gammel kirke, der går
måneder på et asylcenter i Frederikshavn.
helt tilbage til Jesu tid. Præsterne lærte mig at forstå
– På centret var vi mange eritreanere, der
Bibelen og synge kirkens gamle sange og liturgi. Det,
samledes hver eftermiddag og sang og bad
jeg lærte dengang, sidder dybt i mit hjerte.
sammen. Vores tro gav os håb, fortæller
Eskias Tsegay.
Efter at have fået asyl måtte den eritrePræsteviet
anske præst vente yderligere to år, inden
Han blev indviet som præst i 2014 få måneder inden
han i 2017 fik familiesammenføring med
flugten til Europa.
sin kone og datteren Yosan, som han aldrig
– Det var en meget stor dag. Biskoppen kom og
havde set. På det tidspunkt var hun to år
gammel. Siden er familien forøget med
datteren Lydia på 11 måneder.
– Vi er meget taknemmelige for, at vi
Sponsorér Tværkulturelt Centers
kan være sammen som familie i Danmark.
formand Adnan Dahan eller en anden
Det var meget svært for min kone i Eritrea,
cyklist og støt Tværkulturelt Center.
Eritreanere i Danmark
da hun var alene. Nu kan vi sammen se
Søndage i april/maj/juni kører gæve cyklister
fremad,
siger
han.
Alle
af eritreansk herkomst: 6.563
fra Iran, Afghanistan, Irak, Syrien, Eritrea og DK
I dag er Eskias Tsegay ulønnet præst
Heraf danske statsborgere: 273
sponsorløb i Århus, København og Løgumkloster.
for den eritreanske menighed, der samles i
Født i Danmark: 924
Læs mere på www.tvaerkulturelt-center.dk
konfirmandstuen i Sct. Jacobi Kirke i Varde
Så mange søgte asyl i 2018: 656
Netbank: Reg.nr. 1551 Kontonr. 7707231 MobilePay: 78684
de fleste søndage. I begyndelsen mødtes
Danmarks Statistik 2019
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Fra Teheran til Gentofte

Nykristen iransk familie: Vi var tørstige efter virkeligheden

D

I hjemlandet vil de være i fare for forfølgelse på grund af deres religiøse overbevisning. Det vurderer Udlændingestyrelsen, og derfor
var den iranske ingeniørfamilie i Gentofte blandt de godt 1.600 flygtninge, der sidste år fik asyl i Danmark. Forinden var den 36-årige
Nima Porvaneh, hans kone Mina Golbadnejad (35) og datteren Rojan
(8) blevet døbt i Tranum Kirke som den foreløbige kulmination på en
trosrejse, der startede længe inden familien forlod Iran.

Foto: BMF

en stor ro. Når vi kom hjem, var vi glade og lettede.
et startede i Iran og
Vi læste i Bibelen på vores eget sprog og fortsatte med
kom lidt efter lidt. Han
at se kristne programmer, fortæller Nima og forklarer, at
blev ikke kristen på en nat.
da familien senere søgte asyl og flyttede til et asylcenter,
Nima Porvaneh sidder
fik de kontakt med andre kirker, der tilbød oversættelse
ved køkkenbordet i famiaf søndagsgudstjenesten og undervisning på farsi.
liens nyindrettede lejlighed
– Vi tog med til det hele. Vi ville gerne smage mere
på anden sal i et socialt
af kristendommen. Når vi læste i Bibelen, var det, som
boligbyggeri i Gentofte og
om Gud talte direkte om os og til os.
fortæller om den trosrejse,
Efter godt et år i Danmark blev familien døbt i folkeikke så meget på religionen, men det siger man ikke højt
der førte til, at den iranske familie for seks måneder
kirken. På det tidspunkt boede de på et asylcenter
i Iran. Så jeg talte aldrig med nogen om min tvivl.
siden fik asyl i Danmark med status som konventionsi Tranum i Nordjylland, hvor en større gruppe asylansøflygtninge. I dag er familien godt i gang med at skabe
gere gik til dåbsundervisning hos præsten.
et nyt liv med sprogskole, praktik og kirkegang. Ikke
Bibel på internet
– Vi havde for længst besluttet, at vi ville følge Jesus.
mindst det sidste er afgørende, understreger Nima.
Først mange år senere begyndte Nima igen at interesFor os var dåben et symbol på, at nu var vi kristne.
For i hjemlandet ville kirkegang have været utænkeligt.
sere sig for religion. På en arbejdsplads mødte han
Alle sagde til os, at vi ville få afslag, fordi vi ikke havde
Den 36-årige elektroingeniør forstår godt, at mange
en kristen medarbejder, der afviste at tage imod den
undrer sig, når de hører familiens historie. Er det virkebestikkelse, som normalt ville være
lig muligt at få asyl i Danmark,
en forudsætning for
når man ikke har været forat få en opgave løst,
fulgt men blot ønsker at leve
Jeg blev ikke kristen på men som alligevel var
som kristen – og ikke har den
villig til at hjælpe i en
mulighed i hjemlandet? Fami- en nat. Det kom lidt efter lidt.
krævende
arbejdsliens historie bekræfter, at Nima Porvaneh, iransk ingeniør
situation.
svaret er ja. Nima slår ud med
– Hvorfor var han
hænderne og lyser op i et af sine mange glade smil.
anderledes, tænkte jeg. Da han for– Fra den første dag har vi fortalt sandheden. Vi lærte
talte, at han var kristen, havde jeg
Jesus at kende i Iran. Sådan er det. Men vi var ikke
mange spørgsmål. Han foreslog, at
forfulgt, for ingen vidste, at vi havde besluttet at følge
jeg begyndte at undersøge kristenJesus. Ikke engang vores familie. Vi flygtede, fordi man
dommen. I Iran kan man ikke købe en
ikke kan leve åbent som kristen i Iran, når man er født
bibel, men man kan læse på internet
i en muslimsk familie. I Iran skal alle være muslimer.
og se kristent satellit-tv.
I mange år levede vi et dobbeltliv. Vi fortalte ikke nogen,
– Jeg begyndte at læse i Bibelen
hvad der var i vores hjerter. På overfladen var vi en
i hemmelighed, og min kone og jeg
meget almindelig familie.
fandt nogle kristne kanaler. Vi var
tørstige efter en anden virkelighed.
I mange år havde vi følt en stor
Overlevede jordskælv
tomhed. Da vi begyndte at kende kriDen iranske familiefar mistede tidligt troen på, at der
stendommen, var det som at drikke
findes en Gud. Som 8-årig overlevede han mirakuløst
frisk vand fra en klar kilde. Vi drak og
det værste jordskælv i Iran i nyere tid, der kostede
drak. Vi havde fundet det vand, der
50.000 dødsofre.
kunne slukke vores tørst.
– Jeg var på ferie hos min mormor i Nordiran sammen
Efter nogle måneder begyndte en
med min morbror og hans familie, da jordskælvet kom.
tanke at tage form. Nima fortalte sin
Jeg var den eneste i min mormors hus, der overlevede.
kone, at han tænkte på at sælge deres
Alle andre døde. Jeg kan stadig huske smagen af jord
lejlighed og tage familien med til et
i munden, siger Nima og tilføjer, at dengang var der ikke
land, hvor de havde frihed til at praktinoget, der hed krisehjælp til børn. De voldsomme opsere den kristne tro. Mina Golbadnejad
levelser blev aldrig bearbejdet.
behøvede ikke lang betænkningstid,
– Jeg vendte tilbage til mine forældre og søstre
for hun mærkede, at noget afgørende
i Teheran, men livet blev aldrig som før. Det var på det
Da vi begyndte at kende
var i spil. Nima uddyber:
tidspunkt, at jeg holdt op med at tro på Gud. Min mormor
kristendommen,
var det som at
– Det var en kæmpestor besluthavde bedt om beskyttelse, men alligevel skete kataning, men samtidig føltes det på
strofen. Hvor var Gud henne? I mange år levede jeg bag
drikke frisk vand fra en klar kilde.
en eller anden måde naturligt og
en maske. Jeg havde en masse spørgsmål men ingen at
Nirma Porvaneh, iransk ingeniør
rigtigt. Vi måtte ud af Iran, hvis vi
tale med. Min far underviste i matematik og troede nok
ville mere end betragte den kristne
tro udefra. Jeg havde haft tyske kolleger og tænkte,
haft problemer i Iran. Men vi havde givet vores hjerter
Nyt om navne
at med min uddannelse kunne jeg få arbejde
til Jesus. Han ville hjælpe os. Vi vidste ikke hvordan.
Mika Raja Bak-Skovenborg er ansat som
i Tyskland. Den følgende tid skete der nogle ting, som
Vi kunne kun vente, fortæller Nima.
leder af Internationalt Kristent Center (IKC)
ikke
normalt
sker.
Via
internet
fandt
jeg
en
person,
der
i København, der årligt har 1.400 elever
tilbød at skaffe os et Schengen-visum. Da vi mødtes,
Nyt håb
til frivillig dansk- og engelskundervisning
foreslog
han,
at
vi
tog
til
Danmark.
Først
da
kom
vi
i
tanke
I dag er den iranske familie glad og taknemmelig for
i missionshuset Bethesda. Mika er 27 år og
om, at Mina havde en moster, der havde boet i Danmark
deres nye hverdag i Gentofte nord for København.
cand.mag. i Afrikastudier. Han har været
i
mange
år.
Det
endte
med,
at
manden
overtog
vores
lej8-årige Rojan taler allerede flydende dansk og er
volontør i Mongoliet for Luthersk Mission
lighed som en del af betalingen for vores visum.
begyndt i første klasse på en lokal folkeskole. Hun har
og kan stadig begå sig på khmer foruden
for længst opdaget, at danskere har svært ved at udtale
swahili, spansk og engelsk.
hendes navn. Ro-jan, siger hun langsomt og tydeligt
Fandt ro i kirken
med tryk på hver stavelse. Hvor svært kan det være?
Den første tid i Danmark boede
For Nima er det største og vigtigste, at familien har
familien hos Minas moster. Det
frihed til at leve efter det kristne budskab.
viste sig, at mosteren nogle år før
Mød præster og ledere fra Danmarks migrantmenigheder
– Den frihed har vi aldrig før haft. Her kan vi frit forogså var konverteret til kristenHovedtaler: Bishop John Perumbalath, Bradwell
tælle vores datter om Jesus. Hver aften læser vi højt
dommen efter at have set kristne
Danske deltagere
er velkomne.
Middelfart den 23.-25. maj. Mere info: Kontakt Tværkulturelt Center
for hende fra Bibelen. Vi kan ikke tvinge hende, men vi
satellitkanaler.
håber, at hun også vil ønske at leve som kristen.
– En af de første dage tog hun
– Vi er heldige, at vi fik lov at bo i København. Flygtos med til en iransk aften i kirken,
ninge bestemmer ikke selv. I København er der en
hvor vi hjalp med at lave mad. Vi
kirke, hvor de oversætter til farsi. Vi er stadig nye i den
havde aldrig været inde i en kirke
kristne tro. Derfor er det vigtigt for os med en kirke,
før. Alt var nyt for os. Men vi fik en
hvor vi forstår sproget. I kirken møder vi mange, der
god følelse. Mens vi boede hos
har fået afslag på asyl. Gud har givet os et nyt håb.
hende, fulgtes vi med hende i kirke
Det håb forsøger vi at give videre til andre.
BMF
hver søndag. I kirken oplevede vi
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Vi valgte kærligheden

Ungt par på udrejsecenter: Vi har ikke opgivet håbet

S

Foto: BMF

Det var kærlighed, bristede
fremtidsdrømme og frygten for
at blive tvunget ind i et ægteskab, hun ikke ønskede, der
for tre et halvt år siden fik en
19-årig iransk pige til at forlade
sin familie og flygte til Europa.
Her blev Parya Karimy og
hendes kurdiske kæreste Vahid
Alimoradi Mirhesari en del af
den store flygtningestrøm, der
i efteråret 2015 bevægede sig
op gennem Europa. I dag er
Parya 22 år og har boet på syv
forskellige asylcentre. For få
måneder siden blev parret overflyttet til Udrejsecenter Sjælsmark i Hørsholm efter at have
fået endeligt afslag på asyl. Men
selv om de ikke kender fremtiden, har de ikke fortrudt, at de
valgte kærligheden.

TE

En fortælling i Bibelen talte særligt til mit hjerte. Det
snakke med Vahid. De næste tre år mødtes vi kun fire
koene står sirligt på række på skohylden uden for
var fortællingen om kvinden, som alle ville stene. Men
gange, men vi så tit hinanden på afstand og smilede til
det lille værelse i den gule barak på den tidligere
Jesus tilgav hende. Den beretning var meget speciel
hinanden, fortæller Parya.
kaserne, der de seneste tre måneder har været Parya
for mig. Jeg følte en stor skyld, fordi jeg havde forladt
For den 16-årige pige var det en helt ny verden, der
Karimy og Vahid Alimoradi Mirhesaris hjem. Værelset
min familie. I Iran ville alle dømme mig. Da jeg tog imod
åbnede sig. Gennem de mange samtaler med Vahid
med en seng, to madrasser, et skab og et bord er rent
Jesus, tog han min skyld.
begyndte hun at se sig selv og sin familie i et nyt lys.
og ryddeligt. Over sengen hænger billeder fra brylOgså Vahid følte sig tiltrukket af det, han læste og
Og efterhånden vidste hun, at hun ikke kunne leve det
luppet i maj sidste år i en nordjysk frimenighed – hun
hørte i kirken. Han forklarer:
liv, som hendes familie forventede.
i lang hvid brudekjole og han i mørkt jakkesæt.
– I min religion kan man kun tale med Gud på
– Da der var gået tre år, opsøgte Vahids familie min
Selv om livet i Danmark blev meget anderledes,
bestemte hellige steder. I kristendommen kan man
far for at bede om lov til, at Vahid og jeg kunne gifte
end de havde forestillet sig, har Parya og Vahid ikke
snakke direkte med Gud. Da jeg læste historien om
os. Men da min far fandt ud af, at Vahid ikke var
mistet troen på fremtiden.
det fortabte får, mærkede jeg noget. Jeg var det får,
muslim men kurder og yari*, blev han meget vred.
– Vi håber stadig, at vi får lov
Gud ved, at vi Der kunne ikke være tale om ægteskab.
der var blevet væk. Jesus havde fundet mig. Derfor
at blive i Danmark. Vi elsker hinbesluttede jeg, at jeg ville gå på Jesusvejen. Når jeg
anden og vil bare gerne have et har problemer i Iran.
snakker med Gud, bliver mit hjerte let. Jesus bærer
liv sammen. Vi har en lang kærFlygtede fra familien
alle mine byrder.
lighedshistorie. Det var derfor, vi Gud vil hjælper os.
Kort tid efter fik Parya at vide, at hendes far havde
flygtede. Men i Danmark skete Parya Karimy, Sjælsmark
bestemt, at hun skulle giftes med en fætter.
der noget afgørende i vores liv.
– Jeg græd og græd. Sådan skulle min fremtid
Døbt i Danmark
Her mødte vi kristendommen. I dag er vi kristne. Fordi
ikke være. Vahid kontaktede en onkel, der havde forEfter knap et år blev Parya og Vahid overflyttet til et
jeg har skiftet religion, har jeg kastet en stor skam over
ståelse for vores situation og lovede at hjælpe os.
asylcenter på Sjælland. Her fortsatte de med at gå
min familie, forklarer Parya, der voksede op i en velståHvis vi ville have en fremtid sammen, kunne vi ikke
i kirke, og nogle måneder senere blev de døbt i en
ende familie som datter af en militærofficer i Revolublive i Iran. Min far var rasende på mig. Det handlede
folkekirke.
tionsgarden med tætte bånd til det iranske præstestyre.
om hans ære.
– Vi gik til undervisning hos præsten 10 gange og
– Min far er shiamuslim og meget religiøs. Fra jeg
– Det hele skete meget hurtigt. Vahids onkel kørte
vidste, at vi ville følge Jesus. Når man er kristen, skal
var helt lille fik jeg at vide, at Gud ville straffe mig, hvis
os til en by nær den tyrkiske grænse, hvor han overlod
man ikke være bange og gemme sig. Derfor skriver vi
jeg ikke overholdt alle regler, fortæller Parya, der har
os til en mand, som han havde betalt for at tage os
også om vores tro på facebook. Somme tider er der
svært ved at finde gode minder fra barndommen.
til et sikkert land. Rejsen tog en
iranere, der spørger, om Vahid vil bede
– Det bedste var skolen. Selv om der var mange
måned. Vi rejste med bus og
for dem. Det vil han gerne, siger Parya.
Når jeg snakker med
flere regler end på en dansk skole, havde jeg større
taxa og båd. Somme tider gik vi.
– Hver søndag går vi i kirke. I kirken
frihed end derhjemme. I skolen havde jeg mine venJeg ved ikke, hvilke byer vi har Gud, bliver mit hjerte let.
falder vores tanker til ro. Kirken er ikke
inder. Derhjemme var vi altid bange for min far. Han
været i. Vi fulgte bare med. Jeg Vahid Alimoradi Mirhesari, Sjælsmark
bare et sted. Det er der, hvor Jesus
havde en høj stilling. Derfor var det vigtigt for ham, at
var meget bange. Vi havde ikke
er. Når kristne er sammen og taler om
hans familie overholdt alle religionens regler.
tænkt, at det ville være sådan. En dag blev vi sat af på
Jesus, er Jesus hos dem.
en vej nær Center Sandholm. Vi var i Danmark. Vi var
Hvad fremtiden vil bringe, ved Parya og Vahid
meget trætte og sultne, husker Parya.
ikke. Da Iran ikke modtager egne borgere, som ikke
Kærester
indrejser frivilligt, kan de ikke hjemsendes. Derfor er
Parya var 16 år, da hun tilfældigt mødte den seks år
adressen foreløbig Sjælsmark. På ubestemt tid.
ældre Vahid, der var taxachauffør. En regnvejrsdag
Velsignet af præsten
– Politiet siger, at det ikke er farligt for os at rejse
kørte han hende hjem fra skole og gav hende sit kort:
Efter nogle uger blev parret overflyttet til et asylcenter
tilbage. Vi kan bare rejse til en anden by. Men min
”I kan altid ringe til mig. Jeg vil gerne køre for jer,”
i Jylland. Her mødte de andre iranere, der viste dem
familie vil altid kunne finde os. Hver dag beder jeg til
sagde han. Det tilfældige møde blev begyndelsen til et
rundt i byen.
Gud om, at vi må få lov at blive i Danmark. Jeg vil
spirende kærlighedsforhold.
– De viste os også kirken. Vi kendte ikke noget til
gerne være sygeplejerske. Jeg har afsluttet 9. klasse
– At være kærester i Iran er helt anderledes end
kirken eller Jesus. Fra skolen vidste jeg kun, at Jesus
i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag og var
i Danmark. Vi kunne ikke bare aftale at mødes igen. Alt
var en profet i islam, forklarer Parya og fortæller,
i gang med 10. klasse på VUC i Horsens, da vi blev
foregik i hemmelighed. Vi begyndte at ringe sammen.
hvordan de så iranerne gå hen i kirken om søndagen.
flyttet til Sjælsmark. Heldigvis har jeg fået lov at fortDa min familie opdagede, at jeg talte med en, de ikke
– Vi var nysgerrige. Derfor fulgte vi efter. Jeg var oversætte med et enkelt fag på VUC i Lyngby. Men i Sjælskendte, blev de meget vrede og tog min telefon. Men
rasket over at se, at mænd og kvinder sad ved siden af
mark bestemmer man ikke selv, siger Parya.
en veninde lånte mig sin telefon, så jeg stadig kunne
hinanden i kirken. I moskéen er det helt anderledes. Der
– Somme tider føler jeg mig meget alene. Men hver
var også en kvinde, der sang. Tænk at kvinder havde
dag takker jeg Gud for, at Vahid og jeg er sammen.
frihed til det! Under nadveren var der en iraner, der
Vi har Gud. Derfor har vi håb. Gud ved, at vi har prosagde, at vi bare skulle gå med op. Jeg kan huske, at
Kender du en udlænding, som ...
blemer i Iran. Gud vil hjælpe os.
BMF
præsten rørte ved mit hoved. Bagefter fortalte han, at
• er interesseret i kristendom?
Tolkning til farsi
han havde bedt for os og velsignet os. Det var meget
• ønsker at blive bedre til dansk?
*Yari-religion: Kurdisk religion grundlagt i 1400-tallet i Iran.
mærkeligt for os. Men vi blev også lidt glade.
• vil lære mere om det danske samfund?
Det skønnes, at der bor omkring 500 yarier/yarsanier i Danmark.
• vil være sammen med ca. 50 kristne danske unge i 5 mdr?
– Vi begyndte at komme i kirken hver søndag.
Iranere i Danmark
Så er vores integrationslinje måske noget!
I kirken havde jeg en god følelse. En af de første gange
Medlemmer af
gav
præsten
os
en
bibel
på
farsi,
som
vi
begyndte
at
folkekirken: 1.062
Luthersk Missions Højskole
Alle af iransk herkomst: 21.432
(1. jan. 2018)
læse i sammen. Det var helt nyt for os. I Iran havde
Forstander Henrik Nymann Eriksen
Heraf danske statsborgere: 12.098
Tlf.: 48 26 07 66 – www.lmh.dk.
jeg altid været bange for Gud. I Bibelen mødte jeg
Så mange søgte asyl i 2018: 196
Lærer på integrationslinjen: Kirsten Munk
en Gud, der var kærlighed og tilgav mennesker. Efter
Så mange fik asyl i 2018: 233
Undervisning på farsi for iranere
Danmarks Statistik 2019
syv-otte måneder vidste jeg, at jeg ville være kristen.
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Flere gudstjenester og mødesteder: www.tvaerkulturelt-center.dk

Sammen

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

Malayalam
Hellerup
Skt. Therese Kirke, F. Eldhose (ortod.), tlf. 5299 8210/ / Fr. Thomas Pulickiyil, tlf. 5012 0570 (K)
Amharisk
København
Emmanuel Evangeliske Kirke, LM, Nansensgade, Daniel Hailu Larsen, tlf. 3116 4347
Nepalesisk
Kbh./Flere byer
Nepalesiske menigheder, Ole Kirchheiner, tlf. 2684 1468/ Arjun Ghatani, tlf. 2985 3101
		Etiopisk-ortodoks menighed, Sct. Augustins Kirke, Zemichael Deressa Seboka, tlf. 5284 7624
Norsk
København
Kong Haakons Kirke, Pål Kristian Balstad, tlf. 3035 4151 (L)
		
Mission for Nations Int. Ministry, Filippavej 3, Mathew 3140 9006 (P)
Polsk
Esbjerg/Haderslev/Sønderborg: Skt. Nikolaj Kirke, Jan Zalewski, tlf. 2129 1161 (K)
Aarhus
Etiopisk-ortodoks menighed, Helligåndskirken, Kidane Amare, tlf. 3154 9687
Helsingør/Hvidovre Skt. Vincent Kirke, Andrzej Papuga, tlf. 2818 4725 / Sankt Nikolaj, sønd. kl.12.30 (K)
Amharisk/tigrinya		
Etiopisk-Eritreansk menighed, Citykirken, Josef Keleta, tlf. 2093 4125 (P)
København/Brønshøj/Taastrup: Sankt Annæ Kirke, pater Leszek Kapusta, tlf. 3286 0724 (K)
Arabisk/assyrisk
Aarhus
Fountain of Life Ministries, Romel Shaol Yokhena, tlf. 6047 1831 (P)
Nyk. F./Næstved/Odense: Julian Bodnar, tlf. 5572 0985 / Skt. Albani Kirke, Jan Zalewski, tlf. 2129 1161 (K)
Arabisk
Brønderslev
Arabisk menighed, Brønderslev Kirke, Tarek Freiwat, tlf. 2062 8175
Aalborg/Aarhus
Pater Herbert Krawczyk, tlf. 8730 7042 (K)
København
Arabisk menighedsfællesskab, Greater Love, Vigerslev Kirke, Nabil Astafanos, tlf. 2993 4900
Rumænsk
Agerbæk
Rumænsk-ortodoks menighed, Agerbæk gl. Missionshus, Claudio Ceteras, tlf. 5346 4432
Tåstrup
Den Koptisk Ortodokse Kirke, St. Marie & St. Markus, Youssef G. Habashy, tlf. 4276 4946
Horsens
Rumænsk-ortodoks menighed, Getsemenekirken, Gheorge Matthew, tlf. 91400758
Aarhus
Den glade nyhed, Christianskirken, Wessam Youssef, tlf. 5056 1471
Isenvad
Rumænsk-ortodoks menighed, Preot Silviu Casian, tlf. 5013 5069
Armensk
Kbh./Odense
Sct. Andreas Kirke, Kbh. / Odense Domkirke, Stepanos Hovhannisyan, tlf. 5018 8943
København
Nordvestkirken, Beniamin Tecsa, tlf. 2989 9508 (B)
Aarhus/ Kolding/ Aabenraa: Armensk ortodoks menighed, Skt. Lucas Kirke, Jasmin Kourginian, tlf. 2480 8474
		
Rum.-ort. menighed, Mariakirken, Michael Radu, tlf. +46 4013 4654 (Lucca: Tlf. 2256 4354)
Assyrisk
Tilst
Mar Mari’s Assyriske Menighed, provst Albert Panimeen, tlf. 8696 9189
Odense, Tølløse
Rumænsk-ortodoks menighed, Mihai Hornicar, tlf. 5665 1703
Aarhus
Østens Gamle Kirke, Sanhereeb Georges, 2139 7048
Ordrup, Bornholm, Nyk. F. Rumænsk-ortodoks menighed, Skt. Andreas Kirke, Fr. Octavian, tlf. 5360 8218
Burmesisk
Esbjerg, Odense, Kalundborg: Myanmar Chr. Fellowship, Ail Moses, tlf. 4242 0355 / Salai Thawng, tlf. 2618 3667
Sønderborg
Rumænsk-ortodoks menighed, Christianskirken, Leon Iacob, tlf. 2796 7869
Burmesisk/Chin
Frederikshavn, Hjørring, Sæby, Skjern, Esbjerg, Ringe, Rønne: Chin Association in DK (CCADK):
Ulbjerg (Viborg)/Vejle: Rum.-ort. menighed, Adrian Chitulescu, 9175 9185 / Marcel Coisin, tlf. 9162 2395
		
Emmanuel Cinzeh, tlf. 4844 2908 / Moses Peng, tlf. 6183 8478 (B)
Aalborg/Skagen
Rumænsk-ortodoks menighed, Skt. Markus Kirke, Ludmilla Bighiu, tlf. 2155 8479
Burmesisk/ Kachin Flere byer
Marip Ja Ing, tlf. 9170 9650 (B)
Aarhus
Klosterkirken, J. Samsing, tlf. 8616 7119 / Vitten Kirke, Preot M. R. Craciunescu, tlf. 7132 0215
Dansk (da./fransk.) Amager
International Baptist Kirke, Korsvejskirken, pastor Gilbert Rukundo, tlf. 5859 6133
Russisk
København
Anja Makouskaya, tlf. 6076 7707 (P)
Engelsk
Albertslund
Presbyterian Church of Cameroun, Opstandelseskirken, Michael Taylor, tlf. 4275 2387
Rus./Kirkeslav./Da. Hobro
Russisk-ortodoks menighed, Taras Daniluk, tlf. 5190 0791
Avedøre
God’s Ambassadors (ghanesisk), Avedøre Kirke, Samuel Koli Adjei, tlf. 3188 5909
Kirkeslavonsk
København
Skt. Alexander Nevskijs Ortodokse Kirke, Sergij Plekhov, tlf. 3313 6046
Brøndby
Christian Love Fellowship, Nygårdskirken, Judith Nakkazi, tlf. 4241 2892
Kbh./Odense/Baagø Russisk-ort. menighed, Bavnehøj Kirke/Odense Domkirke, Sergiy Bondaerv, tlf. 5164 7057
Brøndby Strand
Copenhagen Christian Fellowship, Brøndby Str. kirke, Stephen Osei Safo, tlf. 2849 2881
Serbisk
Brønderslev
Baptistkirken, Benjamin Nadj, tlf. 9890 0002 / 4041 7344 (A)
Esbjerg
Skt. Nikolaj Kirke, Benny Blumensaat, tlt. 7512 1027 (K)
København/Odense Bavnehøj Kirke, Aleksandar Samardzic, 2151 1304 / Sct. Hans Kirke, Vera Stanic 2646 0074
		
Sædden Kirke, Ole Korsholm Nielsen, tlf. 2674 9167. Int. gudstj. d. 22. april og 19. maj
Silkeborg
Zeljko Savic, tlf. 2972 5966 / Aleksander Samardzic, tlf. 2151 1304
Fredericia
Sct. Michaelis/Hannerup Kirker, Karina Dahlmann, tlf. 75920135
Spansk
København
Iglesia Latina de Copenhague, Marcelo Mora, tlf. 3011 1233 (P)
Herlev
Vor Frue Kirke og Sankt Antonii Kirke, pater Allen G. Corteau, tlf. 4494 7694 (K)
		Iglesia Bautista de Habla Hispana, LM/Nansensgade, D. Fernandez, tlf. 3331 0941 (B)
Holstebro
Int. Christian Fellowship (congolesisk), IM Missionshus, M. Sigala, tlf. 5123 5862
Sct. Andreas Kirke, Marcos Romero Bernus, 28852517 (K)
Horsens
Church for all Nations, Apostolsk Kirke, Georg Bertelsen, tlf. 75618177, søn. kl.10 (oversæt.) Spansk/Portugisisk Charlottenlund
København
Sct. Ansgar Kirke, Daniel Jimenez Raga, 3086 9458 (K)
Hvidovre
Int. City Baptist Church, Esajasskolen, pastor Tony Acheampong, tlf. 4352 8440 / 6138 2037 (B)
		
Cumunidad Cristiana de Copenhague, pastor Victor, tlf, 2276 9195
Ishøj
Arise and Shine, Vejleå Kirke, pastor Emmanuel Okoye, tlf. 2624 0135
		
Pinsekirken, Alberto Orlando Malisani, tlf. 2276 9195 (P)
Kolding
Holy Int. Christian Ministies (HICM), Kristkirken, Daniel Datosomor, tlf. 2679 1714
Aarhus
Vor Frue Kirke, Guilda Suarez, 2374 1940 (K)
		
Kolding Int. Congr. (KIC), Simon Peters Kirke, Michael Markussen, Gudstj. 1. søn. i md. kl.13
Svensk
København
Svenska Gustafskyrkan, Thomas Stoor, tlf. 3315 5458 (L)
København
Alive Bible Congregation, Kingos Kirke, Chris Akwasi Oduro, tlf. 3131 8805
Swahili/Dansk
Odense
Afrikansk/congolesisk menighed, Vollsmose Kirke, E. Swedi, elochoswedi@gmail.com
		
Bethel Missionary Baptist Church, Købnerkirken, pastor Gerry O. Calba, tlf. 3255 8926 (B)
Nørresundby
Horeb Pentecostal Church, Masudi Herman, tlf. 9144 78 61 (P)
		
Champions Chapel, Søborg, Enoch Odumade Oluwatosin, tlf. 6052 7054
Skanderborg
International Evangelisk Menighed, Højvangens Kirkesal, pastor P. Birunga, tlf. 7143 8278
		
Christian Center, Kbh. Kristne Kulturcenter, Palle Flyger, tlf. 4010 9051 (P)
Skive
Living Water Church, Egeris Kirke, Maronko Kagigi, 5313 9706 / Bienvenue, 6197 7119
		
Church on the Rock, Valby, James og Miriam Lubega, tlf. 2636 8134/2735 9202
Tamilsk
Frederikshavn, Herning, Holstebro, Horsens, Lemvig, Randers, Vejle, Aalborg, Aarhus: Jude Kulas, tlf. 9812 2644
		
Copenhagen Community Church, Nørre Farimagsgade 45, David Bjerre, tlf. 5155 5376
(K) / Kolding, Næstved, Svendborg, Aabenraa: Alren Soosaipillai, tlf. 2814 1970 (K)
		
Disciples Assembly Church, Vibevej 7B, Kbh. NV, Iyere Igbogbo (William), tel. 7163 7080
Fredericia
Apostolsk Kirke, Printtans Mathews, tlf. 7594 1150 (Ap)
(eng./da./fr.)		
Evangeliste Mission (Elfenbenskysten), Solbjerg Kirke, Susanne Ravnborg, tlf. 3136 3076
Grindsted, Horsens, Vejle: Dharsan Savarimuthu, tlf. 3149 3635
		
Filippinsk menighed, Kbh. Kristne Kulturcenter, Raymond Osias, tlf. 4013 0506 (P)
Herning
Smyrna Tamil Church, pastor Jeyarajan Vyravipillai, tlf. 9721 5023 / 2342 9987
		
God´s True Mission (GTM), Sct. Johannesgaarden, Pastor Osei, tlf. 5354 0818
Herlev, Holbæk/Holstebro Enok Aruthavaraj, tlf. 4916 3345 / Sudhakaran Kathiresu, tlf. 2334 5557 (B)
		
International Central Gospel Church, Akwasi Oppong Amoabeng, tlf. 3150 7027
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 (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.)
		
International Congr. of United Metodist Church, Jerusalemskirken, Ole Birch, tlf. 3312 9606 (M)
Thai
København
Thai Menighed, Kbh. Kristne Kulturcenter, Drejervej, June Sikhanin, tlf. 6136 1339 (P)
		
International Harvest Chr. Centre, pastor James Commey, tlf. 2667 3286/3262 9664
Tigrinya
Kbh./Aarhus/Andre byer: Eritreansk-ortodokse menigheder. Yohannes Teclu, tlf. 5048 4573 /Amete Yohannes, 6073 0618
Kbh./Odense/Aarhus: Jesus Centre (RCCG), Olabode Olurati, tlf. 2234 7482
Tysk
København
Sankt Augustins Kirke, Andr. Papuga, 2818 4725 (K) / Sankt Petri, P. Krogull, 3313 3834 (F)
Kbh./Lyngby
Jesus Is Lord Church, Allehelgens Kirke/Lyngby Baptistkirke, Rosalie Kozlowski, 4220 8888
Tysk Reformert Kirke, pastor Axel Bargheer, tlf. 3313 8753
		Kingos Kirke, J.C. Larsen, tlf. 2810 2776/ A. Graversen, tlf. 6127 3022. Int. gudstj. d. 7. april og 2. juni 		
Sønderjylland
Nordslesviske menigheder, kontakt pastor Cornelia Simon, tlf. 7465 1834 (L)
		
Kristuskirken, First International Baptist Church, pastor Niels Erik Nielsen, tlf. 2942 0090 (B)
		
Tyske gudstj. i danske folkekirker: Christa Hansen, Haderslev Domkirke, tlf. 7452 3655
		
Narrow Gate Church (tanzaniansk), Felix Mgonja, tlf. 5280 1475
Ukrainsk
København/Vejle/Aalborg: Sankt Ansgar Kirke/Sct. Norberts Kirke, pater Vasyl Tykhovych, tlf. 2085 3958 (K)
		Nathanaels Kirke, Ellen Gylling, tlf. 3940 5004 (F) Int. gudstj 1. sønd. i md. kl.17
Urdu/Hindi
Vanløse
Pakistansk menighed, Adventskirken, Robeena Michael William, tlf. 2942 8570
		
Sakramentskirken, Fr. Joy Fernando Santhiyogu, tlf. 4494 7678 (K)
Vietnamesisk
Fyn/Jylland
Ngoc The Nguyen, tlf. 8730 7043 (K)
		
Salvation House (nigeriansk), Kvarterhuset, Cosmos Osakpamwan, 5010 8588
Sjælland
Pater Kim Thang Nguyen, tlf. 5383 7171 (K)
		
Sankt Annæ Kirke, Andrzej Szorc, tlf. 3286 0729 / 9119 9793 (K)
Odense
Odense Baptistmenighed, Noh Dieu, tlf. 2132 4652 (B)
		
SDA Int. Church Cph, Adventkirken, pastor Robert Fisher, tlf. 2172 0552 (A)
Slagelse
Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed, pastor Huynh Dieu, tlf. 2241 9510
Kbh./Aarhus
St. Alban’s Anglican Church, Rvd. Smitha Prasadam, tlf. 2232 5337, Gudstj. kl. 10.30 (Kbh)
		
The Lord´s Chosen Charis. Revival Min., Sct. Johannesgaarden, R. Nwankwo tlf, 2286 9340 (A) Syvende Dags Adventistkirken (Ap) Apostolsk Kirke (B) Baptistkirken (F) Folkekirken (K) Den katolske kirke (L) Luthersk kirke (M) Metodistkirken (P) Pinsekirken
		
Victory Chapel (nigeriansk), Bådehavnsgade 44, Ola Jones, tlf. 2098 5401
Middage på tværs
Lyngby
Skt. Knud Lavard Kirke, pater Alren Soosaipillai, tlf. 2814 1970 (K)
Esbjerg
Pinsekirken, Ole H. D. Madsen, tlf. 6061 0554 / Kvaglund Kirke, Daniel Ettrup Larsen, tlf. 2947 1909
		
Living Word Empowerment Center, Christianskirken, Richard Ssebuggwawo, tlf. 5354 2867
Sædden Kirke, Ole Korsholm Nielsen, tlf. 2674 9167
Odense
Sct. Knuds Kirke, Hougaard Larsen, tlf. 2423 7446 (F) Månedlig int. gudstj.
Gellerup
Gellerup Kirke, Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800. International aften d 1. marts og 5. april.
Rødovre
International Temple Bridge Bible Ministry (ghanesisk), Atto Smith, tlf. 2225 5263
Gilleleje
Gilleleje Sognegård, Mona Bechmann, tlf. 2991 2604. Sidste fredag i måneden.
Søborg
Haraldskirken, Morten Miland Samuelsen, tlf. 2462 3969. Sidste søndag i mdr.
Haderslev
Gl. Haderslev Kirke, Kirsten Münster, tlf. 7452 3945/Kulturmøde, Else Wiwe, tlf. 2578 6267
(eng./twi)
Vanløse
Church of Pentecost, Kastanie Allé 20, Akousa Nkansah Samoah, tlf. 2680 2343
Herning
Luthersk Mission, Lone Nyborg, tlf. 2881 3522
(eng./swahili)
Vejle
Holy Int. Christian Ministies (HICM), Kapinga Dionne Mushagalusa, tlf. 2781 0892
Hirtshals/Hjørring
Hirtshals Kirke, Ole Valsson, tlf. 2752 0369 / Hjørring: Emma Stenbjerg, tlf. 9892 9090
		Vejle Kristne Kirke (afrikansk menighed), Théoneste Habyarimana, tlf. tlf. 5191 2077
Holstebro
Café Grace, Nørrelandskirken / LM Café, Inge Margrete Jacobsen, tlf. 5192 9056
(da./eng)
Viborg
Viborg Internationale Pinskekirke, Ruben Moore Højer, tlf. 8660 0233 (P)
Hvidovre
Strandmarkens Flygtningefællesskab, Pricilla Lassen, tlf. 2762 9965
(eng./swahili)
Aalborg/Brønderslev/Hjørring: Int. menighed, Apostolsk Kirke, Martin Mutale, tlf. 2616 1439 / 3042 8476 (Ap)
Jelling
Jelling Kirke, Birgitte Møldrup, 2646 1285 / Ellis Maarbjerg, tlf. 2621 2407. Eat and sing
Aalborg
Frikirken International Chuch, info@fintc.dk
Kolding/Tyrstrup/Vamdrup
Tværkulturel kirke- og kulturmedarbejder Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 3045 0414
		
Koinonia Int. Christian Fellowship, Karmelkirken, Lee Hanson, tlf. 2622 2667 (B)
København
Fredag d. 5. april: Ghanesisk aften, Tagensbo Kirke
		
Sct. Mariæ Kirke, tlf. 9879 6349, pater Jude Kulas, tlf. 9879 6347 (K)
Fredag
d.
3. maj: Persisk aften, Blovstrød Kirke
Åbyhøj
Christian International Fellowship, cif@valgmenighed.dk Gudstj. 1. søndag i md. kl.10.30
Silkeborg
Silkeborg Kirke, Jette Lykke Nielsen, tlf. 4031 6940 Første fredag i md.
Aarhus
Christianskirken, Anders Møberg, tlf. 4172 7110 Monthly services in English
Skjern
Luthersk
Mission,
Hans Lundby, tlf. 4054 2099
		
Gellerup Kirke, tlf. 8625 1035 (F) ) Int. gudstj. d. 3. marts, 14. april og 9. juni.
Kulturmøde, Luthersk Mission, Møller Schmidt, tlf. 2443 9773
		
International Harvest Christian Center, Immanuelskirken, pastor Frank Appiah, tlf. 6181 4754 Toftlund
Varde
Sct.
Jacobi
Kirke,
Henrik Vejlgaard Kristensen, tlf. 7522 1556 / 4076 2705. 12. marts kl.17.30
		
Vor Frue Kirke, pater Krzysztof (Kris) Augustyniak, tlf. 8730 7044 (K)
Videbæk
Luthersk Mission, Trine og Finn Hjøllund, tlf. 6146 8339
		
Aarhus Valgmenighed, international pastor Keld Dahlmann, keld@valgmenighed.dk
Aalborg
Missionsforbundet,
Steen Nygaard, tlf. 9818 4975
Farsi/persisk
Hillerød
Grønnevang Kirke, Claus Øland-Christensen, tlf. 2627 9916 (F) (oversættelse)
Aarhus
Venskabsmiddage, Luthersk Mission, Gravers Bøge, tlf. 2621 2671
København
Apostelkirken, indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, 2348 0481 (F) (oversættelse)
		
Netværkskirken Metropol, Benjamin Sarkez, tlf. 3295 2353 / Kenneth Kühn, tlf. 6120 1009
Andre mødesteder/Kirkeligt integrationsarbejde
Kbh/Vissenbjerg/Aarhus: Valgmenigheden Church of Love, Massoud Fouroozandeh, 4053 2523
Café Cadeau 		
Frederiksberg Café og Drop in Center, tlf. 3326 2028, www.cafecadeau.dk
Aarhus
Immanuel Fællesskab, Christianskirken, Naser Rezaeih, tlf. 2168 2414
Cykelværksteder		
Allerød/Vindum Stella Meldgaard, 4050 9550 / Astrid Andersen tlf. 2165 0357
Finsk
København
Garnisonskirken, Marja Silvonen-Hansen, tlf. 2164 8101 (L)
Folkekirkens Migrantsamarbejde
København
Koordinator Søren Dalsgaard, tlf. 3020 8247
Fransk
Brøndby Strand
Resurrection Int. Chr. Center, Brøndby Str. Kirke, Jacques Musungay Kalala, tlf. 5137 2792
Folkekirkens Tværkulturelle Center
Ribe Stift
Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen, tlf. 2947 1909
København
Eglise International du Saint-Esprit, Lutherkirken, Yapo Crepin Assi, tlf. 2878 1065
Folkekirkens Tv. Samarb. (FTS)
Odense/Svendborg Jesper og Marianne Hougaard Larsen, tlf. 6312 0873 / 2423 7446
		
Fransk Reformert Kirke, Philip Maury, tlf. 3111 3218
Frelsens Hær		
København
Danskundervisning, kvindeklub og seniorklub, tlf. 3585 0087
		
Sakramentskirken, f. Robert Culat, tlf. 2670 4676 (K)
Fælleskirkeligt Integr. Netværk (FIN)
Haderslev
Multicafé, tovholder Else Wive, tlf. 2578 6267
Rødovre
MCCS Danmark, Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre, Pascal, tlf. 2941 5819
International Café Sleep In
Gellerup
Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800, hver onsdag kl. 13-16
Færøsk
København
Hans Egede Kirke, Borgny Brüning-Hansen, 5135 5190 / Kristnastova, N.P. Nonstein, 3255 1809 Internationalt Kristent Center (IKC)
København
Dansk- og eng.undervisning m.m., Majken Rokni, tlf. 3332 5939
Ghanesisk/Twi
Købehavn
Presbyt. 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/Aarhus Helligåndskirken, Jens Kristian Kleist, tlf. 4593 6737/Oline Bertelsen, tlf. 2343 8732 (F)
Kirkens Korshær		
København
Hanne Okwera, tlf. 3581 2880
Indonesisk
København/Jylland PERKI, Dahlia Yosephine Bøjer, yosephine_lia@yahoo.com / KRISTADA,J. Kristensen, 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)
Kulturåben Kirke / Venskabscafé
Nykøbing Falster Lindeskovkirken, Lisbeth Rask Nielsen, tlf. 2567 0570
Kinesisk
København
Chinese Church in Cph., LM, Kirkegårdsvej 21, Peter Lam, tlf. 3887 4570
Kvinder møder kvinder
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Inge Skjølstrup, tlf. 2988 3406
		
Scandinavian Chinese Chr. Church in Cph, Bethesda, pastor Andy Yau, +46 0760735639
Kvinder møder kvinder
Haderslev
Luthersk MIssion, Else Wiwe, tlf. 2578 6267
Kinyarwanda
Søborg
Bethel World Mission Church, Mørkhøj Kirke, Amon Nkusi Kijana, tlf. 2927 9099
Lørdage på tværs
Ølstykke
ALIVE Frikirken, 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
Multicaféen SnakDansk
Aarhus
Langenæskirken, kirke- og kulturmedarb. Jenny T. Kjær, tlf. 2135 0727
Koreansk
København
Den Reformerte Kirke, pastor Dea Hwan Oh, tlf. 3251 1707
Mødested Amager		
Amager
Ellen Gylling, tlf. 3940 5004, og Jens Lind Andersen, tlf. 2360 2557(F)
Kroatisk
Kolding/Kbh
Skt. Michaelis Kirke, Anto Kukic, 6016 6516 / Jesu Hjerte Kirke, Engelbrecht, 3054 2118 (K)
Mødestedet Vesterbro
København
Grethe Kock og Elna Fredsgaard Larsen, tlf. 3321 2703
Litausk
København
Jesu Hjerte Kirke, Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118 (K)
På tværs		
Aabenraa
Sct. Nicolai Kirke, Mette Hee Læborg, tlf. 2147 0304
Makedonsk
København
Skt. Kliment Ohridski, Mariendals Kirke, Pece Dimitrijevski, tlf. 4031 1068
Sport på tværs 		
Skjern
Luthersk Mission, Enok Sørensen, tlf. 9735 0186

på
tværs

FESTKALENDER

TIL KALENDEREN
Forårskonference
og repræsentantskabsmøde
Hovedtalere:
Colin Chapman
Cambridge
Sara Afshari
Skotland/Iran
København
d. 22.-23. marts

InspirationsDage

for præster og ledere
i migrantmenigheder
og danske menigheder
Hovedtaler: Bishop John Perumbalath
Brogården, Middelfart
d. 23.-25. maj

Tværkulturelle
sommerlejre
Hørby Efterskole
d. 1.-5. juli
Hestlund Efterskole:
10.-14. juli
Børkop Højskole
d. 15.-19. juli
Løgumkloster Efterskole
d.1.-5. juli (familier)
LMH, Hillerød
d. 8.-11. juli og 12.-15. juli (farsi)

Efterårskonference
København d. 1.-3. november

Tværkulturelt Center · tlf. 3536 6535
www.tvaerkulturelt-center.dk/kalendarium
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12. feb.-28. april Påskefasten
Ortodokse
6. marts
Askeonsdag
Prot./Kat./Angl.
21. marts
Purim
Jøder
21. marts
Forårsfest (Holi)
Hinduer
21. marts
Persisk nytår (Norouz) Iranere, afghanere, kurdere m.fl.
3. april
Muhammeds Himmelfart (Lailat al-miraj)
Muslimer
14. april
Hindi/tamilsk nytår (Vaisakhi)
Hinduer
14. april (21.)
Palmesøndag
Prot./Kat./Angl. (Ortodokse)
19. april
Buddhistisk nytår (Therevada nytår/thailændere) Budd.
18.-19. april (25.-26.) Skærtorsdag/Langfredag Prot./Kat./Angl. (Ortodokse)
20.-27. april
Påske (Pesach)
Jøder
21. april (28.)
Påskedag
Prot./Kat./Angl. (Ortodokse)
6. maj
Ramadan: Fastemåneden begynder
Muslimer
17. maj
Store Bededag
Danmark
18. maj
Buddhas fødselsdag
Buddhister
(Wesak/Phat Dan/Visakha Puja)

Fremmedsprogede bibellæseplaner
www.blr.dk
Meddelelser angående gudstjenester og arrangementer
i juni, juli og august modtages senest 1. maj.
Næste Nyt på tværs udkommer juni 2019.

30. maj (6. juni) Kr. Himmelfart
Prot./Kat./Angl. (Ortodokse)
31. maj
Den Store Nat (Lailat al-Quadr)
Muslimer

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. 1 – marts 2019

GLOBALT PERSPEKTIV

8 TESER Med hollandske øjne

Migrationsforsker: Migration indebærer tab på begge sider

om den nydanske folkekirke

K

Folkekirkens Migrantsamarbejde under Folkekirkens mellemkirkelige Råd har udgivet 8
teser, der har til formål at inspirere til samtale
og refleksion over folkekirkens muligheder og
udfordringer i det nye Danmark. I dag har 14
procent af befolkningen (knap 800.000 personer) familierødder i et andet land.

1 / RELATIONER

Folkekirken skal danne ramme om personlige
relationer og kristne fællesskaber, hvor der er
plads til forskellige sprog og kulturer.

2 / INTEGRATION

Både nye og gamle medlemmer af folkekirken
må forandre sig for at komme hinanden i møde.

3 / GUDSTJENESTE

Nydanskere skal have mulighed for at fejre
gudstjeneste på deres eget sprog og samtidig
inviteres til at tage del i de dansksprogede
gudstjenester.

onflikter mellem forskellige befolkningsgrupper
behøver ikke at være tegn på fejlslagen integration. De kan også være tegn på, at et samfund er
på vej ud af den første fase, hvor man ignorerer og
undgår hinanden, og nærmer sig den fase, hvor vores
liv begynder at berøre hinanden. Og det er i udgangspunktet positivt. For hvis vi ikke forholder os til de
konflikter, som er en naturlig del af al migration, når
vi aldrig frem til den tredje fase – den nødvendige
tilpasning.
Det mener den hollandske migrationsforsker Paul
Scheffer, der var hovedtaler på en konference i Nyborg
i januar om den nydanske folkekirke arrangeret af
Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Emnet var migration og integration i fremtidens Europa. For faktum er,
at langt de fleste flygtninge og migranter ikke rejser
hjem igen. De er kommet for at blive, og med deres
tilstedeværelse vil de forandre det Europa, vi kender
i dag. Hvordan lærer vi at leve sammen?
Skal man forstå de aktuelle udfordringer, er det
ifølge den hollandske forsker vigtigt, at den europæiske migrationserfaring ses i et større perspektiv.
Han kunne nemlig fastslå, at antallet af migranter
i verden ikke er vokset mærkbart de sidste 50 år. I 2018
udgjorde migranter 3,3 procent af verdens befolkning
mod 2,8 procent i 1970. Faktisk bor 97 procent af
verdens befolkning fortsat i det land, hvor de er født.
Men i Europa er virkeligheden mærkbart anderledes.
Her er andelen af migranter (indvandrere i første generation) femdoblet på 50 år til mange steder 14-15
procent af befolkningen. Der er europæiske storbyer,
hvor 150 forskellige nationaliteter deler hverdag.
Det er ifølge den erfarne forsker en unik menneskelig
erfaring, som aldrig før er set i historien.
Han mindede om, at der altid er to perspektiver på
migration, og at begge hører med til virkeligheden.
– Det er vigtigt at anerkende, at migration indebærer
en oplevelse af tab for både migranter og det mod-

tagende samfund. Forstår vi ikke det, har vi ikke fuldt
ud forstået betydningen af migration. Migranter har
mistet deres sprog, kultur og alt det, der i hjemlandet
stod deres hjerte nær. Det modtagende samfund forandres, og hverdagen mister genkendelighed. Begge
dele opleves ofte som smertefulde tab, konstaterede
Paul Scheffer.

Nøglen til integration

I den intense debat om migration i Europa er det
ifølge den hollandske forsker klogt at huske på, at de
værdikonflikter, som naturligt opstår i forbindelse med
migration, ofte er tegn på begyndende integration.
For konflikter omkring forskellige normer betyder, at
vi ikke længere lever adskilt. Hvad de andre tænker,
mener og gør betyder noget, fordi det berører vores
egen hverdag. Konflikter er en del af enhver migrationshistorie og en forudsætning for, at vi kan bevæge
os frem mod det sidste stadium, hvor vi begynder at
tilpasse os hinanden. For gensidig tilpasning er nøglen
til integration.
– Hvordan lever vi med forskellighed? Hvor meget
skal vi være fælles om for at kunne leve fredeligt
sammen? Et samfund beriges, når befolkningen
tvinges til at nytænke, hvad det vil sige at være et
åbent samfund, understregede Paul Scheffer.
Og skal man tro den hollandske forsker, er etnicitet
en af de faktorer, der med tiden vil miste betydning.
– Migranter bliver ikke ved med at definere sig ud fra
deres etniske baggrund. De vil efterhånden blot forstå
sig selv som borgere i det pågældende land. Men
mange vil bevare deres religiøse tilhørsforhold. Her
har kirkerne og andre dele af civilsamfundet en vigtig
mulighed for at bringe mennesker sammen på tværs
af etnicitet og bidrage til positiv integration, pointerede
den internationale migrationsekspert med reference til
konferencens tema om folkekirkens møde med de nye
danskere.
BMF

4 / UNDERVISNING

Nydanskere skal tilbydes undervisning i den
kristne tro og praksis på deres modersmål.

5 / DIAKONI

Folkekirken skal hjælpe nydanskere med at
lære dansk og etablere en hverdag i Danmark.

7 / NYDANSKE LEDERE

Nydanskere skal klædes på til at blive præster,
kirkeligt ansatte og menighedsrådsmedlemmer
i folkekirken.

8 / NÆSTE GENERATION

Børn med nydansk baggrund skal aktivt inviteres med i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde.
8 teser om den nydanske folkekirke
Folkekirkens Migrantsamarbejde 2019

Hvis du vil
se mit hjerte,
må du tale med
mig. Måske vil
du opdage, at
vores hjerter taler
samme sprog.
Merhawi (Løgumkloster/Eritrea)
Fra Nyt på tværs 4/2015

Nyt på tværs nr. 1 – marts 2019

Asylkor synger
fra hjertet

”Det er lovsang, der kommer fra hjertet. De
ved ikke, hvad der sker i morgen. At synge er
med til at give dem håb i en meget fastlåst
situation. De klynger sig til Gud. Det er, som
om hver sang er en bøn.” Det siger lærer Anna
Lisbeth Sonne, der leder Asylkoret fra Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. Koret, der
består af 10-15 afviste kristne asylansøgere,
bliver jævnligt inviteret til at synge på farsi
i kirker og på skoler. Flere gange om måneden
øver koret i Bording Missionshus, der også
danner ramme om en ugentlig bibelcafé for
omkring 60 beboere fra Kærshovedgård. De
fleste kormedlemmer er unge kurdiske mænd
fra Iran, der er døbt i folkekirken eller en frimenighed og gennem længere tid har været kirkeligt aktive. – ”At komme ud og synge betyder
meget for dem. Det er en stor og positiv oplevelse i deres situation,” siger tidligere sognepræst i Bording Lindvig Osmundsen, der
støtter koret på frivillig basis.
Læs interview med kormedlemmer fra
Kærshovedgård i næste Nyt på tværs.

Fotos: BMF

Folkekirken skal opfylde sin mission ved at
være synlig blandt nydanskere og dele evangeliet på tværs af kulturer og religioner.

Foto: Marie Amnitzbøl

6 / MISSION

Menighed møder
menighed

I Nykøbing Falster har en ung eritreansk ortodoks menighed
gennem flere år lånt Nordre Kirke til gudstjenester og bibelundervisning. En søndag i januar mødtes den danske menighed
og mange af de ca. 100 børn og voksne flygtninge til fælles
bøn og spisning. Dagen startede med en dansk højmesse
efterfulgt af dansk/eritreansk frokost, hvor det eritreanske
børnekor optrådte, og menighedens leder fortalte. Herefter
inviterede eritreanerne til bøn i menighedssalen. Det fælles
tiltag gik over al forventning, fortæller sognepræst Lill Arendt
Hemmingsen: ”Det var smadderhyggeligt! Vi er to menigheder, der benytter samme kirkerum og har den samme
Herre. Selv om vi er meget forskellige, er vi sammen i troen.
Derfor er det vigtigt, at vi lærer hinanden at kende.” Sognepræsten har kun godt at sige om samarbejdet med den
eritreanske menighed. ”Fra starten fortalte vi, hvad vores forventninger er. Det kan de jo ikke tænke sig til, så vi forsøgte
at afklare helt ned til mindste detalje. Når de er gået, kan vi
ikke se, at de har været her. Et par gange om året mødes vi
og taler om, hvordan det går. Flere i den danske menighed
har også meldt sig som kontaktfamilier. Der er ingen tvivl om,
at vi som menighed gerne vil det her.”
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Rejsepræsten fra Echmiadzin
Fr. Stepanos er præst for armeniere i Danmark,
Norge og Sydsverige

H

Tyrkiet, Ira

Foto: BMF

levede videre i familierne, selv om mange ikke længere
an ved stadig ikke, hvorfor det netop var ham,
kendte baggrunden. De 70 år under Sovjetstyre kunne
som Den Armensk Apostolske Kirkes katolikos
ikke ødelægge over tusind års kristendom, underudvalgte til at rejse til Danmark. Men da det nyopretstreger fr. Stepanos.
tede armenske menighedsråd i Danmark i 2014 henvendte sig til kirkens hovedsæde i Echmiadzin og bad
om en præst, faldt kirkeledelsens øjne på den unge
Den sande vej
teolog, der seks år tidligere havde afsluttet en masterSelv om det har været en stor omvæltning at flytte til
grad fra kirkens præstesemiDanmark som børnefamilie
narium Gevorgian Theological
og få en dansk hverdag til
Fr. Stepanos Hovhannisyan tager imod
Seminary.
at fungere, lægger præstemed kaffe og hjemmebagt kage i lejligI Danmark var man nået så
parret ikke skjul på, at de
langt, at den armenske kirke var
gerne vil blive i Danmark
heden i udkanten af Odense, hvor han bor
blevet anerkendt som trossami mange år. De tre piger går
sammen med sin kone Hasmik Begoyan
fund, og kirkens medlemmer,
i dansk skole og børneog parrets tre døtre - Tatev på 7 år og
der kommer fra Armenien, Iran,
have, og Hasmik Begoyan,
tvillingerne Nune og Mane på 3 år. Den
Irak, Tyrkiet og Libanon, kunne
der har en universitetsgrad
32-årige teolog fra Yerevan i Armenien er
garantere en præsteløn. Nu
i engelsk og russisk, er
manglede man bare en præst.
snart færdig med sprogden første fastboende armenske præst
– Det var en stor overraskelse
skolen og håber at kunne
i Danmark. Foruden de fem menigheder
for mig, da kirkeledelsen foretage en dansk uddannelse.
i København, Odense, Aarhus, Kolding
slog, om det ikke var noget for
Også fr. Stepanos taler flyog Aabenraa besøger han også fem
mig. Dengang var jeg præst
dende dansk og har lært at
i en mindre by i den sydlige del
leve med den betydelige
menigheder i Norge og Sydsverige. Hos
af Armenien, hvor vi som familie
rejseaktivitet, der er en del
de omkring 2.000 armeniere i Danmark
havde det godt. For mig var
af jobbet.
er glæden stor. Efter mange år har de
opfordringen en tillidserklæring.
– Lørdag og søndag har
endelig fået deres egen præst, der kan
Kirken troede på mig. Og så var
jeg meget travlt. Normalt
det en fantastisk mulighed for
holder jeg tre-fire gudstjeholde armenske gudstjenester, døbe
at opleve en ny kultur og få nye
nester hver weekend. Som
deres børn og undervise de unge.
udfordringer. Så det var let for os
præst er det min opgave
at sige ja, siger fr. Stepanos, der
at hjælpe mennesker med
dengang aldrig havde været uden for Armenien.
at finde Gud og finde sig selv. Mange leder efter den
sande vej og fred i hjertet. Jeg siger til dem, at Bibelen
ikke blot er en gammel bog. Bibelen kan organisere
Guds vilje
hele dit liv og gøre dit liv meget smukt, siger fr. SteHan fortæller om baggrunden for, at han blev præst
panos, der også ønsker at
i et af verdens ældste kirkesamfund.
hjælpe de unge med at forstå
– I min familie var uddannelse meget vigtig. Jeg var
For mig er og værdsætte den tradition, de
tiltalt af det teologiske studium, fordi det var akademisk
kommer fra.
og krævende og foregik på landets ældste universitet.
Gud grænseløs
– Virkeligheden er jo, at de
Men det var en stor overraskelse for alle, at jeg valgte
kærlighed.
unge både er danskere og
den vej. Jeg kan stadig ikke forklare hvorfor. Men jeg
Fr. Stepanos
armeniere. Min generation har
har aldrig fortrudt, selv om der da har været svære perihørt vores bedsteforældre foroder. Jeg blev præst, fordi det var Guds vilje.
tælle om folkemord og forfølgelse. Den generation, der
– Der har været kristne i Armenien siden det første
vokser op i dag, er fri af fortiden. De lever i en anden
århundrede. Allerede i år 197 omtaler kirkefaderen
tid med helt andre muligheder. Men samtidig er det
Tertullian armenierne som en kristen nation. Kristenvigtigt, at de kender deres fortid.
dommen flyder i vores blod. Selv er jeg født i slutningen
af Sovjettiden. I Sovjettiden blev mange kirker lukket
og præster sendt i arbejdslejr i Sibirien. I skolen lærte
Næste generation
børnene, at der ikke findes en Gud. Min familie var ikke
Han håber snart at kunne oversætte kirkens liturgi
særlig religiøs, men mine forældre troede på Gud og
til dansk. For det ligger den armenske præst meget
sørgede for, at jeg og mine brødre blev døbt af en præst
på sinde, at den næste generation lærer at forstå righjemme i vores lejlighed. Dengang var det ikke velset
dommen i deres kristne arv. Og at de oplever, at det er
at gå i kirke, men de kristne traditioner
et mysterium, når Gud møder mennesker.
– Vores gudstjeneste foregår på gammelarmensk. Liturgien er oversat til moderne
armensk, men det er vigtigt med dansk, som jo
er det sprog, de unge bedst forstår.
– I Armenien er flere unge de senere år
begyndt at gå i kirke. I vores land er kirkerne
altid er åbne. Folk går ind og beder og tænder
lys. Somme tider går jeg ind i domkirken her
i Odense og sætter mig og tænker og beder.
For mig er Gud grænseløs kærlighed.
– I dag er det armenske folk spredt ud over
verden. Godt tre millioner bor i den tidligere
Sovjetrepublik, mens otte millioner bor i andre
lande. Vi har en meget stor diaspora med kirker
over hele verden. Armenien var det første land
i verden, der gjorde kristendommen til statsreligion i år 301. Vi er stolte af vores lange kristne
historie. Men nu handler det om fremtiden.
Hvilken fremtid ønsker vi for vores børn? Det
er vores ansvar at bevare det lys, vi har fået,
Armeniere
k
og give det videre til den næste generation.
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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
MobilePay 78684
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 • Boholte Kirke • BordingChristianshede 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 • FredensNazaret 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 • Hannerup Kirke,
Fredericia • Haraldskirken, Gladsaxe • Hasle Kirke, Århus • Haslev
Kirke • Hasseris Kirke, Aalborg • Hellevad Menighedsråd
Helligåndskirken, Aarhus • Hemmet-Sdr. Vium Sogn Hendriksholm
Kirke, Rødovre • Herlev Kirke • Herstedøster Kirke Hillerød Sogn
Hillested- Skørringe Pastorat • Hirtshals Kirke Hjordkær Sogn
Holstebro Kirke • Hundige-Kildebrønde Sogn, Greve 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 • Kingo-Samuel Sogn, Kbh. Knudsker Sogn
Korsvejskirken, Kastrup • Kristkirken, Kolding Kvaglund Kirke, Esbjerg
Køng-Svinø Pastorat • Lerup-Tranum Pastorat Lindehøj Kirke, Herlev
Lindholm Kirke, Nørresundby Lundehus Kirke • Lyng Kirke, Fredericia
Løsning-Korning Sognekald • 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
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 • Vor Frue Kirke,
København • Vor Frelsers Sogn, Chr.havn • Vorgod Kirke • 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 • ALIVE Frikirken
Ølstykke • Bethel World Mission Church • Champions Chapel
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 • 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 • Serbisk-Ortodoks 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 • Landsleder 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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