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Café Emmanuel

Stemning, service og kvalitet er i top i Café Emmanuel
på Amager, der drives af to assyriske søstre. For 35 år
siden flygtede søstrene fra krigen i hjemlandet Iran.
I dag støtter de sociale projekter gennem caféen. Side 4
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Min livsrejse

Kinesisk sognepræst giver
internationalt islæt til nordsjællandsk sogn.
Side 5

Inspirationskonference:
Erfaringer fra Iran, Syrien
og Danmark.
Side 2

Giver stemme
til flygtninge
Britisk/iransk biskop
voksede op mellem
to verdener.
Side 2

Fra Kina til Søllerød
Interview med Danmarks
første kinesiske sognepræst.
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Tro og taknemmelighed

Hver dag er en glæde

Eden Goitom blev genforenet med sin mand i Holstebro for tre år siden. Side 3

Gudstjenester og mødesteder på 43 sprog.
Side 6

Sjælsmarks
børn maler
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45 børn og unge fra
Udrejsecenter Sjælsmark
udstiller på Kunsthal
Charlottenborg. Side 7
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Sammen på tværs

Imamens søn

For afghanere, der
skifter tro, er prisen høj.
Side 8

Persisk nytår

Nima fra Iran fortæller om
barndommens nytårsfejring. Side 7

Fortællingens magt
Glem ikke barmhjertigheden

Redaktøren har ordet
De seneste måneder er vi igen blevet mindet om, at den flygtningekrise, der for fem år siden sendte store
flygtningestrømme op gennem Europa og fik de europæiske lande til at sige aldrig igen, på ingen måde er løst.
Der er i dag flere flygtninge i verden end nogen sinde før. Og der er næppe udsigt til snarlige løsninger på de
krige og langvarige konflikter, som har sendt millioner af mennesker på ofte hovedkulds flugt fra deres hjem.
Flygtningekriser er komplekse, og ikke alle, der opholder sig i limbo på græske øer eller i tyrkiske opsamlingslejre, er flygtninge. Men når UNHCR skønner, at mindst 80 procent har flygtningeprofil, er der for størstedelens vedkommende tale om mennesker, som med stor sandsynlighed ville få asyl, hvis de fik mulighed for
at få deres sag behandlet. Nu står de ved Europas grænser.
At modtage flygtninge er aldrig omkostningsfrit. Mødet med traumatiserede mennesker fra andre
kulturer giver næring til frygt og usikkerhed. Hvad bringer de fremmede med sig? Hvordan vil de påvirke vores
hverdag? Det er en frygt, som skal tages alvorligt, for den er sjældent ubegrundet. Men frygten må ikke få det
sidste ord. Der er mere at sige.
Flygtninge minder os om livets skrøbelighed. For 80 år siden var det de danske jøder, der i hast måtte pakke
en kuffert. At det i dag ikke er os, bør afføde taknemmelighed og ydmyghed. Evnen til empati og medfølelse
næres af det personlige møde, når vi lytter til det enkelte menneskes historie. Kirkerne har længe været i front,
når det handler om at skabe gode rammer om møder, der er med til at fremme solidaritet med mennesker i livets
vejkant. I de kirkelige miljøer er der masser af erfaringer fra samvær med flygtninge, der kom hertil med den store
flygtningestrøm i 2015 eller tidligere. At mange af dem i dag er kommet videre med deres liv og klarer sig godt
trods fortidens traumer, burde i langt højere grad indgå i den danske fortælling om flygtninge.
Fælles fortællinger er med til at forme vores opfattelse af virkeligheden. Derfor har fortællinger stor magt.
Som en iranskfødt biskop, der selv kom til England som flygtning som teenager, minder om i dette nummer af
Nyt på tværs: Bag hver enkelt flygtningehistorie er der mennesker, som har oplevet, at der blev vendt op og
ned på alt i deres liv. Mennesker med behov for forståelse, medfølelse og solidaritet, og hvis værdighed skal
respekteres. Det er en fortælling, vi alle kan bidrage til.
Som kristne ved vi os omsluttet af Guds barmhjertighed. Lad os ikke glemme barmhjertigheden, når der
skal findes værdige løsninger for de mennesker, der lige nu søger beskyttelse hos os i Europa. Lukkede
grænser kan ikke være det kristne Europas eneste svar til mennesker i nød. Som kirke og enkeltpersoner vil
vi af eftertiden blive målt og vejet på, om vi viste barmhjertighed, og om vi, så langt det stod til os, talte de
menneskers sag, som ikke har nogen stemme, og som ingen i dag vil have. Enhver af os kan gøre en forskel.
Birthe Munck-Fairwood

Foto: BMF

Side 3-5

AKTUELT PERSPEKTIV

Tværkulturelt Centers forårskonference

KONFERENCE

TRO OG TAKNEMMELIGHED
I EN MIGRATIONSTID

Biskop giver flygtninge en stemme
Britisk-iransk biskop: Jeg voksede op mellem to verdener

FREDAG d. 20. marts
11.45
12.30

Frokost
Åbningsgudstjeneste i Fredens Kirke
Niels Nymann Eriksen, sogne- og indv.præst
13.15 Taknemmelighedens teologi
i kristendommen og islam
Chawkat Moucarry, ph.d./interfaith specialist
Respons: Sara Afshari, ph.d.
15.00-18.00 Repræsentantskabsmøde
15.00-17.30 Forum for ikke-delegerede
Taknemmelighed i en lidende verden:
Hvordan bliver den kristne tro
en ressource?
Sara Afshari og Chawkat Moucarry
18.30 Aftensmad
19.30 Årets Krus - Årets Knus 2020
Musikalsk præsentation af årets prismodtager
20.00 Aftencafé: Troens veje – en personlig rejse
ind i den kristne tro i præstestyrets Iran
Niels Nymann Eriksen interviewer Sara Afshari
20.50 Aftensang i Fredens Kirke
Pastor Timothy Stewart, Int. Church of Cphgn.

LØRDAG d. 21. marts
9.15
9.45

10.45
11.15

12.30
13.45
14.15

15.15
15.45

16.45

Morgenbøn i Fredens Kirke
Abel Zemhret Kidane, Kingos Kirke (Eritrea)
Trospraksis i Vesten: Udfordringer
til kristne flygtninge og migranter
Sara Afshari
Te/Kaffe
Tro og taknemmelighed:
Tre personlige beretninger
Abel Zemhret Kidane (Kbh./Eritrea), Mohammad Yasin Ahmadi (Østerbro/Afghanistan)
og Nihaya Boya Palander (Frederikssund/Irak)
Frokost
Minikoncert
Chinese Church in Copenhagen
Efter otte år: Har vi noget at takke for?
Det syriske folks ukendte fremtid
Chawkat Moucarry
Te/Kaffe
Taknemmelig - til evig tid?
Migrantmenigheder i dansk kirkeliv
Clement Dachet
Respons og afslutning

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Konferencen finder sted i Fredens Kirke,
Ryesgade 68, 2100 København Ø.

Guli Francis-Dehqani er født i Iran og
biskop i Loughborough i Midtengland. Som
14-årig kom hun til Engzland som flygtning
kort tid efter den islamiske revolution i Iran.
I denne artikel fortæller hun om at vokse
op mellem to verdener og blive flygtning
som teenager. Med sin beretning og refleksion ønsker biskoppen at give en personlig
stemme til flygtninge dengang og i dag.

J

eg voksede op mellem to meget forskellige verdener. Derhjemme og i kirken var det en kristen
verden, men samtidig var vi en del af det omgivende
islamiske samfund. I min skole var alle muslimer. Jeg
talte både persisk og engelsk, og kristendommen
såvel som islam var en del af mit liv og opvækst. Det
var alt sammen helt normalt, for jeg kendte ikke andet.
Det blev først anderledes, da revolutionen i 1979
fejede hen over Iran, og vores lille kirkesamfund, der
hovedsagelig bestod af muslimske og jødiske konvertitter og andengenerations kristne, blev oplagte mål
for angreb – herunder min familie i særdeleshed. Min
far var selv konverteret fra islam og døbt som 18-årig.
Senere læste han teologi i Cambridge og blev ordineret
som præst. Da jeg blev født, var han den første iranske
biskop i den anglikanske kirke i Iran. I løbet af 1979 og
1980 blev kirkens ejendom konfiskeret og alle værdier
indefrosset, og kirkens kontor og bispegården, hvor jeg
boede, blev plyndret. Min far blev fængslet kortvarigt
og udsat for et mordforsøg, hvor min mor blev såret,
da bevæbnede mænd
brød ind i vores hus.

Det, jeg husker
å det tidspunkt
var min far præbedst, er den overvælsiderende biskop for
dende følelse af tab.
den episkopale kirke
Guli Francis-Dehqani
i Jerusalem og Mellemøsten. Mens mine forældre var på rejse, blev situationen i Iran stadig mere
kaotisk. Det var omkring den tid, hvor de amerikanske
gidsler blev taget, så al lov og orden brød sammen.
Min mor kom tilbage for at være sammen med os fire
søskende, men min far blev frarådet at vende tilbage.
På det tidspunkt var min bror 24 år og underviste på
universitetet i Teheran. En dag på vej hjem faldt hans
bil i baghold. Han blev skudt og dræbt på stedet.
Så det var klart, at det ikke var sikkert for min far at
vende tilbage. Kirken havde brug for ledere, og derfor
var der enighed om, at det var bedre, at min far var
i live uden for Iran, end at han kom tilbage med stor

P

Mulighed for privat indkvartering.
Tolkning til/fra dansk/engelsk/farsi.
Konferenceafgift: 400 kr.

Chawkat Moucarry

er interfaith specialist og var i mange
år ansat i den kristne nødhjælps- og
udviklingsorganisation World Vision.
Født i Syrien og bor i Paris.

er teolog og partnerkoordinator
i Mission Afrika. Født i Nigeria.
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Sara Afshari har skrevet PhD ved

Clement Dachet

V

i var heldige, at vi havde mulighed for at forlade
Iran. Det gjorde vi meget snart efter min brors død.
I løbet af under to uger havde vi holdt begravelse og
mindehøjtideligheder, sagt farvel til nogle få og pakket
en kuffert - og så sad vi på en af de sidste British Airways afgange ud af Iran under revolutionen. Jeg tror, vi
var syv personer i en kæmpe Boeing Jet. Jeg husker,
at jeg så ud af vinduet, da flyet lettede, og tænkte:
Hvornår mon vi kommer tilbage? Jeg husker ankomsten til England og oplevelsen af at være omgivet af
en fremmed kultur. Selv om jeg var vokset op med
engelsk, var persisk mit første sprog. Nu skulle jeg
lære at udtrykke mig flydende på et andet sprog, tilpasse mig et nyt skolesystem og finde nye venner. Så
min brors tragiske død indgik i en langt større sammenhæng, hvor alt blev forandret.

J

eg var lige fyldt 14 år, da jeg kom til England som
flygtning. I den alder er man meget påvirkelig. Det,
jeg husker bedst, er den overvældende følelse af tab.
Tab af alt det velkendte - mit hjem, alle mine venner og
selvfølgelig min bror. Som teenager var det alt sammen
ting, der var særdeles betydningsfulde for min udvikling og oplevelse af, hvem jeg var, hvem der var mine
venner, og hvordan jeg passede ind. Pludselig befandt
jeg mig i en kultur, hvor alt var anderledes.
Som voksen har det været vigtigt for mig at finde
ud af, hvem jeg er i dag. Det har både handlet om at
finde en plads og en stemme i et nyt land og i forhold til
kirken - og på en sådan måde, at jeg kan være autentisk med alt det, jeg har med mig. Hvordan vi mennesker finder vores identitet som enkeltpersoner, så vi
kan bidrage til den større kontekst på en rig og kreativ
måde, optager mig meget. Alt det, jeg gennemlevede
som barn og teenager, har også givet mig en stærk
retfærdighedssans. For mig vil retfærdighed altid være
en integreret del af min teologi.

S

pørgsmål om flygtninge og asyl er ofte komplekse
og bliver let politiske. Men vi må aldrig glemme,
at der bag hver enkelt historie er mennesker, som har
oplevet, at der er blevet vendt op og ned på deres liv.
Og som minimum behøver vi strukturer, der sikrer, at
flygtninge behandles på en sådan måde, at deres værdighed som mennesker anerkendes og respekteres.

Guli Francis-Dehqani er datter af den iranske biskop Hassan
Francis-Dehqani (1920-2008) og engelskfødte hustru Margaret.
Guli Francis-Dehqani fortalte for nylig sin historie i BBC. Artiklen
er en forkortet udgave og bringes med biskoppens tilladelse.
Oversat af BMF

Stjernen

HOVEDTALERE:

Edinburgh University om kristent
satellit-TV i Iran og udarbejdet en
rapport om farsi-talende kristne
i Danmark. Født i Iran.

sandsynlighed for at blive henrettet, som mange andre
blev i Iran på den tid.

De vise mænd, som mange mener
kom fra Persien, fulgte en stjerne
for at tilbede et nyfødt barn i en
stald. Stjerner udligner forskelle
mellem mennesker. De lyser over
os alle på den samme himmel
uden hensyn til, hvem vi er, eller
hvor vi bor. I en konfliktfyldt verden
er det mit håb og min bøn, at vi
i stedet for hævn og gengældelse
vil huske stjernen over Betlehem
og trække på de bedste traditioner
fra øst og vest. For mig som iraner
og som kristen er det traditioner,
der afspejles i den persiske digtekunst, Irans rige kultur og de vise
mænds tilbedelse af Jesusbarnet.
Guli Francis-Dehqani, biskop
Uddrag af Christmas Message 2019
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Hver dag er en glæde
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Eritreiske familier genforenet i Holstebro

e har let til smil og latter, 34-årige Selina Yosief Beraki
og 29-årige Eden Goitom, der sidder afslappet i de
blå sofaer i dagligstuen i Nørrelandskirken i Holstebro
en solrig februardag og fortæller om deres liv. For selv
om fortidens skygger altid vil være der, mærker man en
umiddelbar glæde og taknemmelighed for livet. Efter tre
år i Danmark er de begge godt på vej ind i det danske
samfund og taler flydende dansk. Når sprogskolen
snart er afsluttet, håber de at fortsætte på VUC. Målet
er en uddannelse som social- og sundhedshjælper – og
måske en dag som assistent.
For Eden Goitom er det glæden ved at hjælpe andre,
der er drivkraften.
– Jeg holder meget af ældre mennesker og vil gerne
hjælpe dem. Jeg voksede op med en stærk oplevelse
af fællesskab på tværs af generationer. En af de ting,
jeg husker bedst fra min barndom i Eritrea, er de lange
aftener, hvor vi samledes i hjemmene - børn, forældre,
bedsteforældre og naboer. Så sad vi og drak kaffe og
snakkede og grinede, så man helt glemte, at man var
træt, fortæller hun og
smiler.

Gud hjalp os

Når de to kvinder skal
sætte ord på, hvad der
i dag giver deres liv
mening, vender de gentagne gange tilbage til
deres kristne tro. Begge
er opvokset i den eritreiskortodokse kirke. Selina
Yosief Beraki fortæller,
hvordan hun allerede
i barndommen oplevede
kirken som et fristed, når
livet var svært. Faren var
soldat og døde, da hun var
fem år gammel, og få år
senere mistede hun også
I kirken får jeg fred
sin mor. I kirken kunne hun
i mine tanker. Eden Goitom
tale med Gud og husker
stadig den stærke følelse
af, at Gud ville hjælpe. Efter forældrenes død lykkedes
det imod alle odds den velbegavede pige at fortsætte
skolegangen, og som 18-årig blev hun sendt til militærtræningscentret Sawa, hvor alle unge i Eritrea skal
afslutte 12. klasse, inden de kan få eksamensbevis.
– Hver dag blev vi trænet som soldater. Specielt
var det slemt for piger. Der skete mange dårlige ting.
I Eritrea bestemmer regeringen alt. Efter 12. klasse
skulle jeg aftjene civil værnepligt samtidig med, at jeg
var soldat, fortæller Selina, der først slap ud af militæret,
da hun efter fem år blev gift med sin mand, der også var
soldat, og fik sit første barn.
Da parret tre år senere blev forældre for anden gang,
havde Selinas mand fået nok af militæret og flygtede
over grænsen til Sudan.
– Fordi min mand var deserteret, kom politiet
mange gange til vores hus og truede med at sætte mig
i fængsel. ”Hvor er din mand?” spurgte de. Jeg havde
to små børn og var meget bange. Men min mand kunne
ikke længere klare at være soldat. Derfor flygtede han.
Fra Sudan kom han videre gennem Libyen til Italien.
Det var meget slemt for ham. Men Gud hjalp ham til
Danmark, forklarer Selina og fortsætter:
– Det er ulovligt at forlade Eritrea uden papirer,
så jeg solgte mine smykker og betalte en mand, der
hjalp os illegalt over grænsen til Etiopien. Vi gik i seks
timer gennem tæt skov. Det var nat og helt mørkt. Hvis
soldaterne så os, ville de skyde os. Jeg bar min søn
på ryggen og holdt min datter meget fast i hånden.
Jeg bad hele tiden til Gud, at børnene ikke måtte græde.
Da det begyndte at blive lyst, hørte jeg stemmer, der
talte amharisk. Så vidste jeg, at vi var i Etiopien. Jeg
sagde bare tak Gud, tak Gud.

Genforenet i Danmark

I Etiopien ventede Selina i næsten to år, inden hendes
mand fik tilladelse til familiesammenføring, så hun og
Nyt på tværs nr. 1 – marts 2020

med parrets lille søn, da hendes mand måtte
flygte for at undgå indkaldelse til militærtjeneste,
der i Eritrea er uden udløbsdato. Der gik fire år,
inden familien blev forenet i Holstebro.
– I to år var jeg i Etiopien illegalt med min
søn. Det sidste år boede vi i Addis Abeba på et
meget lille værelse, hvor der kun var plads til en
madras på gulvet. Hver morgen gik vi hen i kirken
og snakkede med Gud. Jeg havde mange problemer, men Gud hjalp mig.
Da Eden endelig kunne hente tilladelsen til
familiesammenføring på den danske ambassade, var glæden stor.
– Naboerne kom og sagde til lykke og fejrede med
børnene kunne komme til Danmark. En oktoberdag
mig. Vi havde meget lidt, men vi delte det, vi havde,
i 2017 landede de i Kastrup Lufthavn. Da havde Selina
fortæller Eden, der ikke har haft svært ved at falde til i
ikke set sin mand i næsten fire år.
Danmark. Savnet af familie
– Jeg var så glad, så glad. Vi var sammen igen.
og venner i Eritrea opvejes
Det første, vi gjorde, var at sige tak til Gud. BørNår vi synger på
af daglig taknemmelighed.
nene var lidt generte, for de kendte jo ikke deres
– Jeg voksede op med
far, men de blev hurtigt meget glade for ham, for- vores eget sprog i kirken,
krig. Nu er jeg kommet til et
tæller Selina med et stort er det vores hjerte, der
land med fred. Vi er sammen
smil.
som familie og har mad og
I Holstebro er familien synger. Selina Yosief Beraki
tøj, og vores børn kan gå i skole. Vi kender mange danblevet forøget med datteren
skere. Hver dag er en glæde.
Silvana på 18 måneder.
– Mens jeg var på barsel,
fortalte kommunen mig om
Vores hjerte synger
en sprogcafé i kirken, hvor
For nylig kom Edens søn og Selinas datter med i Nørrevi sidder og drikker kaffe og
landskirkens børnekor GospelKids, der øver samtidig
spiser kage og snakker dansk.
med sprogcaféen.
Vi læser også fra Bibelen og
– Det er meget vigtigt for os, at de får gode kammebeder og synger om Gud. Jeg
rater og lærer at sige tak til Gud. I koret synger de om
kommer for at lære dansk, men
Gud og Jesus. Når de synger i kirken, er vi meget stolte,
jeg vil også gerne lære mere
ler Selina, der håber, at børnene også kan få plads på
om Gud, forklarer Selina, der
byens kristne friskole.
i en travl hverdag prioriterer at
Men selv om begge familier føler sig velkomne i soggå i kirke hver søndag.
nekirken, har de også brug for fællesskabet omkring de
eritreiske gudstjenester, forklarer Selina.
– Vi er omkring 50 voksne og børn, der samles søndag
Tidligt gift
eftermiddag i Mejdal Kirke. De fleste søndage er det
Også for Eden Goitom er kirken
vores diakoner, der leder salmesang, bøn og bibellæsdet faste omdrejningspunkt
ning. Vi snakker med Gud om vores liv og synger sange
i hverdagen. Sådan har det
for Jesus. Når vi synger på vores eget sprog i kirken,
altid været, fortæller hun.
er det vores hjerte, der synger. Bagefter drikker vi kaffe
– I kirken får jeg fred i mine tanker. Jeg ved, at Jesus
og snakker sammen. Fordi vi har oplevet det samme,
døde for mig, og at jeg altid kan bede til Gud. Vi lever
forstår vi hinanden og er gode til at hjælpe hinanden.
kun her på jorden i måske 80 år. Derefter er vi sammen
BMF
med Gud. Så betyder alt andet ikke så meget.
Hun er taknemmelig for, at hendes forældre sørgede
I 2017 blev der givet 1.044 tilladelser til familiesammenføring til
for, at hun tidligt blev gift, så hun undgik den tvungne
eritreere. 634 fik afslag.
militærtjeneste, som alle unge i Eritrea indkaldes til
med undtagelse af gifte
Det første vi gjorde,
kvinder med små børn.
– Min mand og jeg
da vi kom til Danmark,
kendte ikke hinanden,
var at sige tak til Gud.
før vi blev gift, men min
Selina Yosief Beraki, Holstebro
mands søster kendte
mig og fortalte min
mand, at jeg var en
god pige – og dygtig
og smuk! Da vi mødtes,
kunne jeg godt lide
ham, så jeg sagde OK.
Jeg var 20 år og meget
glad. Min mand havde
kærlighed til mig, og nu
behøvede jeg ikke længere at være bange for,
at politiet ville tage mig
på gaden og sende mig
til militæret. Jeg blev
hurtigt gravid, og året
efter fødte jeg vores
ældste søn.

Eritreere i Danmark

Til Holstebro

Men fremtiden blev
meget anderledes, end
den nybagte mor havde
forestillet sig. To år
senere stod hun alene

Fotos: BMF

D

Danskere vil aldrig helt kunne forstå. Men de to
eritreiske kvinder forstår hinanden og øjnenes ordløse budskaber. Selina Yosief Beraki og Eden Goitom
flygtede begge alene med deres børn fra hjemlandet
Eritrea til nabolandet Etiopien. Her ventede de i to år,
inden de i 2017 fik familiesammenføring med deres
mænd, der havde fået asyl i Danmark. I dag er Selina
og Eden veninder og mødes hver uge til sprogcafé
i Nørrelandskirken i Holstebro og i den eritreiske
menighed i Mejdal Kirke.

Alle af eritreisk herkomst: 7.025
Heraf eritreiske statsborgere: 6.702
Født i Danmark: 1.158
Asylansøgere 2018/2019: 680/486
Danmarks Statistik 2020
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Gud velsignede os med alt,
hvad vi har i dag. Nu vil vi
gerne give noget tilbage.
Carolin Keyghaldi-Østergaard

Café Emmanuel

Assyriske søstre støtter sociale projekter gennem tesalon på Amager

H

Fotos: BMF

Tre dage om ugen kan man møde
den iranske caféindehaver i security kontrollen i Københavns Lufthavn, hvor hun arbejder som
sikkerhedsvagt. De øvrige dage
står Karolin Keyghaldi-Østergaard smilende bag disken iført
nystrøget forklæde og betjener
gæster sammen med sin søster i
en lille hyggelig tesalon, der ligger
i Italienskvarteret nær Amager
Strand. Her serveres økologisk
kaffe og kvalitetste fra Perchs
Tehandel i tynde blomstrede porcelænskopper. Friske røde roser
på de hvidmalede borde byder
gæsterne velkommen, og sortimentet af hjemmelavede kager
og romkugler er udviklet efter
egne opskrifter. Som en anmelder
skrev: Alt sammen med et delikat
anstrøg af Iran, hvor søstrene
kommer fra. Fint og feminint.

bange. Tre måneder senere fik vi asyl. Vi var heldige.
– Gud har altid været der i mit liv. Da jeg blev født,
vis man ikke lige ved det, er det svært at gætte,
Inden for et år var hele familien samlet igen i Danmark.
var min familie flyttet til Teheran. Efter den islamiske
at Karolin Keyghaldi-Østergaard er uddannet
Først kom min søster og min bror. Så min anden søster.
revolution i 1979 måtte min far omlægge produkinden for politiet og også har arbejdet i EfterretningsSå min bror i Pakistan, og til sidst min far. Selv vores
tionen, for nu kunne man ikke længere producere vin
tjenesten. Men hendes hjerte er i caféen på Milanovej,
hund kom med, fortæller hun med et smil.
i Iran. Snart efter startede krigen mod Irak. Jeg var ni år
der siden starten i 2015 foruden at være et populært
– Vi er meget taknemmelige for den modtagelse, vi
og husker tydeligt sirenerne, de mange eksplosioner
mødested for lokale stamgæster, der kommer for at
fik i Danmark. Selvfølgelig savnede vi vores land og
og biler, der blev sat
drikke eftermiddagskaffe og få en snak i de hyggelige
det stærke fællesskab i vores kirke under krigen. Men
i brand. En nat under et
omgivelser, også har udviklet sig til et mødested for
næsten overalt blev vi mødt med smil, forståelse og
voldsomt bombardement
mennesker på tværs af nationalitet. For den 48-årige
stor hjertelighed.
faldt der en bombe i vores
indehaver kom i sin tid til Danmark som flygtning fra
kvarter. Jeg husker stadig
Iran og relaterer naturligt til mennesker fra forskellige
lufttrykket fra den krafkulturer.
Visionen
tige eksplosion, larmen
Mens hun skænker dampende varm te, fortæller
At hun en dag skulle åbne en café på Amager lå ikke
og lugten, og hvordan jeg
Karolin Keyghaldi-Østergaard om sin mormor, der var
lige for. Karolin havde prøvet mange ting i sit liv, men
bad Jesus om, at vi en
kristen assyrer og flygtede fra Rusland til Iran under
hun havde aldrig drevet en café.
dag måtte komme væk
Første Verdenskrig. I Teheran var hun med til at etab– For seks år siden fik jeg en stærk følelse af, at
fra krigen.
lere en assyrisk pinsekirke, der med årene voksede til
Jesus sagde til mig, at jeg skulle åbne en café. Hvis jeg
– Det var en tid med
en menighed med over tusind medlemmer.
gjorde det, ville det blive til stor velsignelse for mig selv
stor nød. Der var rationeAt tale åbent og personligt om sin tro er for Karolin
og mange andre. Da jeg fortalte det til min mor, der var
ring, og folk sultede. Min
Keyghaldi-Østergaard noget ganske naturligt. For hun
stærkt troende og et meget åndeligt menneske, troede
mor var meget
er ikke i tvivl om, at den lille café
hun på visionen med det samme.
engageret i kirpå Amager både er en gave og en
Det tog to år, inden penge, lokaler og bevilling
kens
nødhjælpsopgave fra Gud til netop hende. Gud
fra
kommunen var på plads. Endelig i oktober 2015
Jesus var også
arbejde og var med til at samle penge ind
har været med hele vejen - og derfor
kunne Karolin og hendes søster byde de første gæster
hedder caféen Emmanuel, der flygtning. Det tænker og uddele kasser med korn, ris, sukker og
velkommen i Café Emmanuel. Og blot fire måneder
honning. Somme tider tog hun mig med. Jeg
betyder Gud med os, forklarer hun.
senere udnævnte en anmelder caféen til en af de syv
jeg ofte på.
husker særligt et besøg hos en kvinde med
bedste caféer på Amager Strand med topkarakter for
Karolin Keyghaldi-Østergaard
tre børn, der boede i noget, der mest lignede
stemning, service og kvalitet.
Barn under krigen
en hule uden for byen. Jeg skulle dele legetøj
I dag er Café Emmanuel kendt for en række sociale
Hun kom til verden i shahens tid som
og sukker ud. At opleve deres glæde og taknemmeprojekter, som i opstartfasen støttes gennem drikkeden yngste af syv søskende i en familie, der tilhørte
lighed gjorde et dybt indtryk på mig. Min mor viste mig
penge men på sigt vil få del i caféens overskud.
Irans middelklasse. Faren drev en større vingård ude
den barske side af livet men lærte mig samtidig barm– Det blev klart for mig, at jeg gennem caféen skulle
på landet. Som assyriske kristne kan hendes slægt
hjertighed. At man skal hjælpe sin næste er noget, der
støtte projekter, der arbejder for udsatte mennesker.
føre deres kristne rødder tilbage til Jesu tid.
ligger dybt i min slægt.
I dag støtter vi blandt andet hjemløse, ensomme ældre
Hun fortæller, hvordan presset fra regeringen vokog kræftsyge børn. For mig handler det om at bruge
sede under krigen, og livet blev stadig
de muligheder, jeg har.
mere usikkert.
Thomas Søvndal er ansat som
– To af mine brødre blev indkaldt og
At man skal hjælpe Velsignelse
sogne- og migrantpræst i Lindeskovsendt til fronten. De overlevede men vil
Siden starten for godt fire år siden
kirken i Nykøbing Falster Sogn. Han
sin næste er noget, der
altid være mærket af det, de har set.
har Café Emmanuel dannet ramme
er 38 år og uddannet cand.theol. Han
har blandt andet boet i Jerusalem og
Min tredje bror kom i fængsel. Min far ligger dybt i min slægt.
om en række aktiviteter fra strikkeværet frivillig på Internationalt Kristent
blev også fængslet, men mirakuløst Karolin Keyghaldi-Østergaard
klub til bibelundervisning og en
Center i København. ”Kirken har til
lykkedes det at få smuglet min bror til
bedegruppe, hvor danskere og
opgave at være en stemme i samPakistan,
fortæller
Karolin.
nydanskere
fra
forskellige
lande beder for Danmark
fundet og en hånd, der rækker ud til
og udveksler erfaringer. Karolin ser de forskellige tiltag
alle mennesker med særlige behov,
som en vigtig del af visionen bag caféen.
Flygtede til Danmark
hvad enten det er nydanskere eller
andre,” siger den nye migrantpræst.
– At åbne en café har krævet sin kvinde. Men der
I 1985 besluttede familien at flygte, da en bror fik
er så megen velsignelse, når man lytter til Gud og formulighed for at komme til Danmark. Han rejste
søger at gøre, hvad han siger. Mennesker oplever Guds
sammen med sin forlovede og fik hurtigt asyl. Resten
kærlighed på mange måder. Vi har meget forskellige
af familien besluttede at følge efter.
Kender du en udlænding, som ...
historier. Jeg kan fortælle om, hvordan Gud hjalp os
– Jeg var 14 år, da jeg rejste sammen med min mor.
• er interesseret i kristendom?
under krigen og flugten. Om at komme til Danmark
Vi lod, som om vi skulle på ferie, og købte en returbillet
Tolkning til farsi
• ønsker at blive bedre til dansk?
med to kufferter og starte helt forfra, og om hvordan
til Tyrkiet. Derefter kom vi med fly til Tyskland og videre
• vil lære mere om det danske samfund?
Gud har gjort det muligt for os at hjælpe udsatte menmed tog til Danmark. I toget fortalte vi politiet, at vi var
• vil være sammen med ca. 50 kristne danske unge i 5 mdr?
nesker gennem caféen. Det er min historie. Andre har
flygtninge. Rejsen tog en måned. Vi kunne meget let
Så er vores integrationslinje måske noget!
deres historier.
have mistet livet. Jeg husker en bus med flygtninge,
Luthersk Missions Højskole
– Jesus var også flygtning. Det tænker jeg ofte på.
der blev ramt af en bombe, og synet af døde menneForstander Henrik Nymann Eriksen
Han har prøvet alt det, vi har været igennem. Vi kom
sker på vejen.
Tlf.: 48 26 07 66 – www.lmh.dk.
fra krig og ødelæggelse. Gud gav os et land, hvor vi
– I Danmark var det en stor lettelse, at politiet under
Lærer på integrationslinjen: Kirsten Munk
kan leve i fred, og velsignede os med alt, hvad vi har
det
første
interview
fortalte,
at
de
vidste,
at
assyriske
Undervisning på farsi for iranere
i dag. Nu vil vi gerne give noget tilbage.
BMF
kristne var et forfulgt mindretal. Vi skulle ikke være
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Fra Kina til Søllerød

Kinesisk sognepræst giver internationalt islæt til nordsjællandsk sogn
Han er den første kinesiske sognepræst i folkekirken og en

der er meget få præster
af de meget få folkekirkepræster, der indgår i statistikken over
i folkekirken med ikke-vestlig
ikke-vestlige indvandrere. Bo Chen er født i Kina og kom til Danbaggrund overrasker ikke Bo
Chen. Folkekirken er meget
mark, da han var fem år gammel. Han er uddannet cand.theol.
lokalt forankret og har derfor
fra Københavns Universitet og er i dag sognepræst ved Søllerød
længere til et internationalt
Kirke i Nordsjælland i et af Danmarks naturskønne sogne. Selv om
perspektiv, som han udtrykker
det. Men det afskrækker ikke
han for længst er blevet dansk statsborger og også er dansk gift,
den 34-årige kineser. Han
lægger han ikke skjul på sin kinesiske baggrund. I præsteboligen
føler sig godt modtaget i det
bliver der holdt kinesisk nytår og læst børnebøger på kinesisk for
nordsjællandske sogn, hvor
han har været sognepræst
parrets to drenge, og ofte står der kinesisk mad på menuen.
siden november.
– At jeg er kineser er ikke
I Kina under kommunismen fandt man ikke hellige rum.
noget, jeg går rundt og tænker så meget på. Og så
Dogmet dengang var, at alt skulle være så almindeligt
dog. Jeg ser jo ikke ud, som folk forventer. Men jeg
som muligt.
bliver næsten altid mødt med positiv nysgerrighed.
Det har givet mig mange gode samHvordan har din kinesiske baggrund
taler. Folk synes, det er spændende
præget dig?
med en præst, der kommer fra et
Kinesere ved, at
– I dag har jeg nok et skarpere øje
andet land. Jeg føler, at jeg er faldet
der kan vendes op og ned for, hvad der er specifikt kulturelt og
naturligt ind i sognet.
på alt fra den ene dag til
hvad der er mere universelt. Det viser
sig ofte i samtaler. Man kan have en
Han blev født i byen Taiyuan i Shanxi den anden.
tendens til at føle, at det, man selv har
provinsen i Kina og boede de første Bo Chen, sognepræst
oplevet, er alment, men fordi jeg har
fem år af sit liv i Beijing, hvor foræloplevet flere kulturer, har jeg en forstådrene underviste og forskede på unielse for, at alle mennesker ikke ser verden på samme
versitetet.
måde. Det gør det nemmere for mig at sætte mig ind
– Mine forældre tilhørte en af de første årgange efter
i andres tankegang.
kulturrevolutionen, der fik lov at komme på universiDet drager jeg fordel
tetet. Min mor kom ikke fra nogen akademisk bagaf som præst.
grund. Under kulturrevolutionen blev hun sendt ud på
– Fra min kinelandet, hvor hun havde hårdt fysisk arbejde 16 timer
siske familie har
i døgnet, mens hun forberedte sig til optagelsesprøve
jeg nok også fået
på universitetet. Hun bestod, og på universitetet mødte
en særlig form for
hun min far.
åbenhed. Der har
– Da jeg blev født, var vores forhold ikke prangende.
været så mange
Vi boede i et lejlighedskompleks, hvor vi havde et
omvæltninger
i
værelse og delte køkken og bad med to andre familier.
Kina. Kinesere ved,
På den tid var Kina begyndt at åbne sig for omverat der kan vendes
denen. Min mor fik kontakt med en dansk professor,
op og ned på alt fra
der inviterede hende til Danmark som forsker, og halvden ene dag til den
andet år senere kom jeg sammen med min far. Men det
anden. Det har gjort
var svært for ham at finde arbejde, så efter to år rejste
mig mere åben for,
han tilbage til Kina. Mine forældre blev senere skilt, så
at alt kan ske - både
jeg voksede op med rejser til Kina hvert tredje år for at
muligheder og farer.
besøge min far og mine bedsteforældre.
Det er noget med
altings flygtighed.
Hvad husker du fra den første tid i Danmark?
Mange ting er langt
– Jeg var fem år og kunne ikke et ord dansk eller
mere
skrøbelige,
engelsk, da jeg begyndte i børnehaveklassen på en
end vi går og tror.
international katolsk skole. At det var en kristen skole
– Mens vi i Danvar en tilfældighed. Mine forældre vidste ikke, om vi
mark jager efter det
ville blive i Danmark, så derfor valgte de en internanye og det spæntional skole. De var intellektuelle og elskede at læse
dende, har kinesere
om alt muligt, men når det kom til religion, var der et
stor respekt for det,
tomrum. De var ikke relider er gammelt. Man ærer de ældre generationer og
gionsfjendske. Religion
Det kristne bud- dykker ned i det, der har skabt de traditioner, vi kender
var der bare ikke.
i dag, som for eksempel gamle skrifter. Det har klart
– Jeg blev vel ikke kri- skab i sin essens taler
præget mig. I gymnasiet elskede jeg oldtidskundskab
sten af at gå på en kristen
og historie.
skole. Men jeg opda- til en lidende verden.
gede, at der er mange Bo Chen, sognepræst
Du er ikke vokset op med den kristne tro. Hvordan gik
aspekter i livet. Min nysdet til, at du blev præst?
gerrighed blev vakt. Jeg husker stadig morgensamlin– Teologien lå ikke lige for. Først læste jeg en bachelor
gerne i kirken hver onsdag. Jeg forstod ikke ordene,
i matematik. Men jeg savnede en højere dimension
men jeg kunne mærke, at det var et særligt rum. Noget
i livet. Der var et tomrum. Jeg valgte teologistudiet,
talte til mig. Musikken, arkitekturen og en særlig følelse
fordi det er et bredt studium med mange aspekter. Det
af fred. Jeg er sikker på, at Gud talte til mig derinde.
tiltalte mig. Jeg læste ikke primært teologi for at blive
præst. Det var noget, der kom senere. Mit kendskab til
folkekirken og det evangelisk-lutherske var heller ikke
Sponsorér Tværkulturelt Centers bestyrelses- så stort. Det var en verden, jeg skulle lære at kende.
medlem Abel Zemret Kidane eller en anden
– Teologistudiet lærte mig at sætte begreber på den
cyklist og støt Tværkulturelt Center.
kristne tro og forstå den historiske tradition og dogSøndage i april/maj/juni kører entusiastiske cyklister matik. En hel verden åbnede op med overvejelser om
fra Eritrea, Iran, Afghanistan, Irak, Syrien og DK
menneskelivet. Den praktiske tro kom ad en anden vej.
sponsorløb i Århus, København og Løgumkloster.
I studietiden var jeg kirkesanger og sang i kirkekor, hvor
vi også gav koncerter og sang musik af store kompoLæs mere på www.tvaerkulturelt-center.dk
nister som Bach og Palestrina. Min praktiske tro –

Sponsorér en cyklist

Netbank: Reg.nr. 1551 Kontonr. 7707231 MobilePay: 78684
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det, der ikke handler om formulering af tanker, kom
gennem musikken. Der ligger en stor åndelig dimension i kirkemusikken.
– Jeg blev præst, fordi jeg gerne vil formidle det
kristne livssyn til mennesker. I dag er forkyndelsen det,
jeg brænder stærkest for. I mine prædikener stiller jeg
ofte spørgsmål. Det er vigtigt for mig at få folk til at
reflektere over begreber som synd og tilgivelse. Syndsbegrebet er næsten helt forsvundet i dag. Men synd er
noget fundamentalt i verden og noget, vi alle har i os.
Hvis vi ikke forstår, hvad synd er, forstår vi ikke, hvad
det kristne evangelium handler om. Så forstår vi ikke
tilgivelsen.
– Et hjem er et sted, hvor man hører til. Men vores
hjem her på jorden er flygtigt og midlertidigt. I mit eget
liv har jeg boet mange forskellige steder, men hvor er
mit hjem? Længe havde jeg ikke noget svar. Man kan
miste sit hjem på mange måder. Som flygtning. Ved
dødsfald. Ved at rejse til et andet land. I kirken får vi et
nyt fællesskab og et nyt hjem.
Hvordan vil du beskrive din tro i dag?
– Min tro er stadig søgende og bøjelig. Måske derfor
bliver jeg sjældent rystet i min grundvold. Min tro er
ikke som et stort træ, der bare står der. Jeg har ikke
svar på alle spørgsmål. Jeg tror på, at Gud er en kærlig
Gud, men ikke kun kærlig. Mit gudsbegreb er større.
Den kristne tro handler om den store fortælling og ikke
kun om mig.

Foto: BMF

At

– Også efter at Jesus er opstanden, er der lidelse
i verden. Men det er muligt at få en form for indre fred.
En fred, der holder, uanset hvad man kommer ud for.
Det er for mig utrolig stærkt. Fred er ikke det samme
som velbehag. Det kristne budskab i sin essens taler
til en lidende verden. På Paulus´ tid blev de kristne
forfulgt og kom i fængsel for deres tro. Det er et perspektiv, som vi let glemmer i dag, men som stadig er
virkeligheden for kristne mange steder i verden. Jeg
har tillid til, at Gud elsker mig og værner om mig, men
min tro hviler ikke på, at der ikke kan ske mig noget
ondt. Og hvis det sker, tror jeg på, at det er muligt at
komme videre. At der er et større perspektiv. På den
måde er jeg optimist.
BMF
Bo Chen: 34 år. Sognepræst i Søllerød. Født i Kina. Gift med
psykolog Signe Storch Jakobsen. Parret har to drenge på fire og
halvandet år.

Kinesere i Danmark
Alle af kinesisk herkomst: 15.038
Heraf kinesiske statsborgere: 11.754
Født i Danmark: 2.586
Danmarks Statistik 2020
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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, Sct. Augustins Kirke, 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 3140 9006 (P)
Nepalesisk
Kbh./Ølstykke/Bornholm Kirchheiner, 2684 1468 / Arjun Ghatani, 2985 3108 / Mon Maya Rai, 4234 6939
Aarhus
Etiopisk-ortodoks menighed, Helligåndskirken, Kidane Amare, tlf. 4240 2687
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, Jacek Aniszewski, tlf. 5028 9148 (K)
Arabisk/assyrisk
Aarhus
Fountain of Life Ministries, Romel Shaol Yokhena, tlf. 6047 1831 (P)
Helsingør/Hvidovre: Skt. Vincent Kirke, Andrzej Papuga, tlf. 2818 4725 / Piotr Grzeskiewicz, tlf. 5028 9315 (K)
Arabisk
Brønderslev
Arabisk menighed, Brønderslev Kirke, Tarek Freiwat, tlf. 2062 8175
Herning
Skt. Vincent Kirke, Wienczyslaw Barwinski, tlf. 9712 4382 (K)
København
Arabisk menighedsfællesskab, Greater Love, Vigerslev Kirke, Nabil Astafanos, tlf. 2993 4900
København/Brønshøj/Taastrup: Sankt Annæ Kirke, pater Slawomir Romanowski, tlf. 5026 3554 (K)
Tåstrup
Den Koptisk Ortodokse Kirke, St. Marie & St. Markus, Youssef G. Habashy, tlf. 4276 4946
Nyk. F./Næstved/Odense: Julian Bodnar, tlf. 5572 0985 / Skt. Albani Kirke, Jacek Aniszewski, tlf. 5028 9148 (K)
Aarhus
Den glade nyhed, Christianskirken, Wessam Youssef, tlf. 5056 1471
Aalborg/Aarhus
Pater Herbert Krawczyk, tlf. 8730 7042 (K)
Armensk
Kbh./Odense
Sct. Andreas Kirke, Kbh. / Odense Domkirke, Stepanos Hovhannisyan, tlf. 5018 8943
Rumænsk
Agerbæk
Rumænsk-ortodoks menighed, Agerbæk gl. Missionshus, Claudio Ceteras, tlf. 5346 4432
Aarhus/ Kolding/ Aabenraa: Armensk ortodoks menighed, Skt. Lucas Kirke, Jasmin Kourginian, tlf. 2480 8474
Horsens
Rumænsk-ortodoks menighed, Getsemanekirken, Gheorge Matthew, tlf. 91400758
Assyrisk
Tilst
Mar Mari’s Assyriske Menighed, provst Albert Panimeen, tlf. 2894 4580
Isenvad
Rumænsk-ortodoks menighed, Preot Silviu Casian, tlf. 5013 5069
Aarhus
Østens Gamle Kirke, Sanhereeb Georges, 2139 7048
København
Nordvestkirken, Beniamin Tecsa, tlf. 2989 9508 (B)
Burmesisk
Esbjerg, Odense, Kalundborg: Myanmar Chr. Fellowship, Ail Moses, tlf. 4242 0355 / Salai Thawng, tlf. 2618 3667
		
Rum.-ort. menighed, Mariakirken, Michael Radu, tlf. +46 4013 4654 (Lucca: tlf. 2256 4354)
Burmesisk/Chin
Frederikshavn, Hjørring, Sæby, Skjern, Esbjerg, Ringe, Rønne: Chin Association in DK (CCADK):
Odense, Tølløse
Rumænsk-ortodoks menighed, Mihai Hornicar, tlf. 5665 1703
		
Emmanuel Cinzeh, tlf. 4844 2908 / Moses La Bawl Peng, tlf. 6183 8478 (B)
Ordrup, Bornholm, Nyk. F. Rumænsk-ortodoks menighed, Skt. Andreas Kirke, Fr. Octavian, tlf. 5360 8218
Burmesisk/ Kachin Flere byer
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
Ulbjerg (Viborg)/Vejle: Rum.-ort. menighed, Adrian Chitulescu, 9175 9185 / Marcel Coisin, tlf. 9162 2395
Engelsk
Albertslund
Presbyterian Church of Cameroun, Opstandelseskirken, Michael Tayor, tlf. 4275 2387
Tårs (Vendsyssel)
Rumænsk-ortodoks menighed, egen kirke, Ludmilla Bighiu, tlf. 2155 8479
Avedøre
God’s Ambassadors (ghanesisk), Avedøre Kirke, Samuel Koli Adjei, tlf. 3188 5909
Aarhus/Vitten
Klosterkirken, J. Samsing, tlf. 8616 7119 / Vitten Kirke, Preot M. R. Craciunescu, tlf. 7132 0215
Brøndby
Christian Love Fellowship, Nygårdskirken, Judith Nakkazi, tlf. 4241 2892
Russisk
København
Anja Makouskaya, tlf. 6076 7707 (P)
Brøndby Strand
Copenhagen Christian Fellowship, Brøndby Str. kirke, Stephen Osei Safo, tlf. 2849 2881
Rus./Kirkeslav./Da. Hobro
Russisk-ortodoks menighed, Taras Daniluk, tlf. 5190 0791
Esbjerg
Skt. Nikolaj Kirke, Benny Blumensaat, tlt. 7512 1027 (K)
Kirkeslavonsk
København
Skt. Alexander Nevskijs Ortodokse Kirke, Sergij Plekhov, tlf. 3313 6046
		
Sædden Kirke, Ole Korsholm Nielsen, tlf. 2674 9167.
Kbh./Odense/Baagø Russisk-ort. menighed, Bavnehøj Kirke/Odense Domkirke, Sergiy Bondaerv, tlf. 5164 7057
Fredericia
Sct. Michaelis/Hannerup Kirker, Karina Dahlmann, tlf. 75920135 Int. pinsegudstj d. 31. maj
Serbisk
Brønderslev
Baptistkirken, Benjamin Nadj, tlf. 9890 0002 / 4041 7344 (A)
(eng./dansk)
Haderslev
Holy Int. Christian Ministies (HICM), Jan Joensen, tlf. 2299 7312
København/Odense Bavnehøj Kirke, Aleksandar Samardzic, 2151 1304 / Sct. Hans Kirke, Vera Stanic 2646 0074
Herlev
Vor Frue Kirke og Sankt Antonii Kirke, Joy Fernando Santhiyogu, tlf. 4494 7678 (K)
Silkeborg
Zeljko Savic, tlf. 2972 5966 / Aleksander Samardzic, tlf. 2151 1304
Holstebro
Int. Christian Fellowship (congolesisk), IM Missionshus, M. Sigala, tlf. 5123 5862
København
Iglesia Latina de Copenhague, Marcelo Mora, tlf. 3011 1233 (P)
Horsens
Church for all Nations, Apostolsk Kirke, Georg Bertelsen, tlf. 75618177, søn. kl.10 (oversæt.) Spansk
Hvidovre
Int. City Baptist Church, Esajasskolen, pastor Tony Acheampong, tlf. 4352 8440 / 6138 2037 (B) 		Iglesia Bautista de Habla Hispana, LM/Nansensgade, D. Fernandez, tlf. 3331 0941 (B)
Spansk/Portugisisk Charlottenlund
Sct. Andreas Kirke, Marcos Romero Bernus, 2885 2517 (K)
Ishøj
Arise and Shine, Vejleå Kirke, pastor Emmanuel Okoye, tlf. 2624 0135
København
Latinofællesskab, Kirken i Kulturcenteret, pastor Victor Villaruel, tlf. 3531 0010
(eng./dansk)
Kolding
Holy Int. Christian Ministies (HICM), Kristkirken, Daniel Datosomor, tlf. 2711 7145 (P)
Sct. Ansgar Kirke, Marcos Romero Bernus, tlf. 2885 2517 (K)
		
Kolding Int. Congr. (KIC), Simon Peters Kirke, Michael Markussen, Gudstj. 1. søn. i md. kl.13 		
		
Pinsekirken, Alberto Orlando Malisani, tlf. 2276 9195 (P)
København
Alive Bible Congregation, Kingos Kirke, Chris Akwasi Oduro, tlf. 3131 8805
Aarhus
Vor Frue Kirke, Guilda Suarez, 2374 1940 (K)
		
Bethel Missionary Baptist Church, Købnerkirken, pastor Gerry O. Calba, tlf. 3255 8926 (B)
Svensk
København
Svenska Gustafskyrkan, Thomas Stoor, tlf. 3315 5458 (L)
		
Champions Chapel, Søborg, Enoch Odumade Oluwatosin, tlf. 6052 7054
Swahili/Dansk
Odense
Afrikansk/congolesisk menighed, Vollsmose Kirke, E. Swedi, elochoswedi@gmail.com
		
Christian Center, Kbh. Kirken i Kulturcentret, Palle Flyger, tlf. 4010 9051 (P)
Nørresundby
Horeb Pentecostal Church, Masudi Herman, tlf. 9144 78 61 (P)
		
Christ the KIng Int. Ministries, Joseph Senyondwa, tlf. 7140 6624
Swahili/eng.
Skanderborg
International Evangelisk Menighed, Matoleyo Birunga, tlf. 9165 3699
		
Church on the Rock, Valby, James og Miriam Lubega, tlf. 2636 8134/2735 9202
Skive
Living Water Church, Egeris Kirke, Bienvenue Byamungu, tlf. 6197 7119
		
Copenhagen Community Church, Nørre Farimagsgade 45, David Bjerre, tlf. 5155 5376
Tamilsk
Frederikshavn, Herning, Holstebro, Horsens, Lemvig, Randers, Vejle, Aalborg, Aarhus: Jude Kulas, tlf. 9812 2644
		
Disciples Assembly Church, Vibevej 7B, Kbh. NV, Iyere Igbogbo (William), tel. 7163 7080
(K) / Kolding, Næstved, Svendborg, Aabenraa: Alren Soosaipillai, tlf. 2814 1970 (K)
(eng./da./fr.)		
Evangeliste Mission (Elfenbenskysten), Solbjerg Kirke, Susanne Ravnborg, tlf. 3136 3076
Fredericia
Apostolsk Kirke, Printtans Mathews, tlf. 7594 1150 (Ap)
		
Filippinsk menighed, Kirken i Kulturcenteret, Raymond Osias, tlf. 4013 0506 (P)
Grindsted, Horsens, Vejle: Dharsan Savarimuthu, tlf. 3149 3635
		
First International Baptist Church, Korskirken, Herlev, Niels Erik Nielsen, tlf. 2942 0090 (B)
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
Nava Arumugam, tlf. 7465 3941
		
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, Kirken i Kulturcentret, Drejervej, Joy Salukjit Tuppasutti, 4270 9708 (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), David Ade og Adibola Olushola, tlf. 2234 7482
Ølstykke
ALIVE-Kirken, Russom Tesfamariam Mengisha, tlf. 4257 8887
Kbh./Lyngby
Jesus Is Lord Church, Allehelgens Kirke/Lyngby Baptistkirke, Rosalie Kozlowski, 4220 8888
København
Sankt Augustins Kirke, Andrzej Papuga, 2818 4725 (K) / Sankt Petri, P. Krogull, 3313 3834 (F)
		Kingos Kirke, J.C. Larsen, 2810 2776/ A. Graversen, 6127 3022. Int. gudst. 5. april, 24. maj kl 14.30. Tysk
		
Tysk Reformert Kirke, pastor Axel Bargheer, tlf. 3313 8753
		
Ministry of Seven Angels of God International, Maxwell Eze, tlf. 3134 6610
Sønderjylland
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
Den Kristne Pakistanske Menighed, Adventskirken, Robeena Michael William, 2942 8570
		
Sakramentskirken, Fr. Joy Fernando Santhiyogu, tlf. 4494 7694 (K)
Vietnamesisk
Fyn/Jylland/Sjælland Ngoc The Nguyen, tlf. 8730 7043 (K) / Pater Kim Thang Nguyen, tlf. 5383 7171 (K)
		
Salvation House (nigeriansk), Kvarterhuset, Cosmos Osakpamwan, 5010 8588
Odense
Odense Baptistmenighed, Noh Dieu, tlf. 2132 4652 (B)
		
Sankt Annæ Kirke, Piotr Grzeskiewicz, tlf. 5028 9315 (K)
Slagelse
Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed, pastor Huynh Dieu, tlf. 2241 9510
		
SDA Int. Church Cph, Adventkirken, pastor Robert Fisher, tlf. 2172 0552 (A)
(A) Syvende Dags Adventistkirken (Ap) Apostolsk Kirke (B) Baptistkirken (F) Folkekirken (K) Den katolske kirke (L) Luthersk kirke (M) Metodistkirken (P) Pinsekirken
Kbh./Aarhus
St. Alban’s Anglican Church, 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
Middage på tværs
		
Victory Chapel (nigeriansk), Bådehavnsgade 44, Ola Jones, tlf. 2098 5401
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Poul Martin Nielsen, tlf. 5040 4087 / Pinsekirken, Ole H. D. Madsen, tlf. 6061 0554
Lyngby
Skt. Knud Lavard Kirke, pater Alren Soosaipillai, tlf. 2814 1970 (K)
Fredericia
Sct. Michaelis Kirke, Oline B. Kobbersmed, tlf. 5141 6532. Middag på tværs d. 6 marts og 19. juni
Nyborg
Jesu Gospel Kirke (afrikansk), Thomas Appah, tlf. 6024 4042
Gellerup
Gellerup Kirke, Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800. International aften d. 24. april
Rødovre
International Temple Bridge Bible Ministry (ghanesisk), Atto Smith, tlf. 2225 5263
Give
Ringive Sogn, Jakob Legarth, tlf. 2679 7701. Middag på tværs d. 18 marts kl. 18
(eng./twi)
Vanløse
Church of Pentecost, Kastanie Allé 20, Akousa Nkansah Samoah, tlf. 2680 2343
Græsted
Græsted Sognegård, Troels Toft, tlf. 4240 2489. Verdensmiddag 1. fredag i mdr.
		
Omega Fire Ministries, Prince Iredia, tlf. 9144 2305
Haderslev
Gl. Haderslev Kirke, Kirsten Münster, tlf. 7452 3945/Kulturmøde, Else Wiwe, tlf. 2578 6267
(eng./swahili)
Vejle
Holy Int. Christian Ministies (HICM), Kapinga Dionne Mushagalusa, tlf. 2781 0892
Herning
Luthersk Mission, Lone Nyborg, tlf. 2881 3522
(da./eng)
Viborg
Viborg Internationale Pinskekirke, Ruben Moore Højer, tlf. 8660 0233 (P)
Hirtshals/Hjørring Hirtshals Kirke, Ole Valsson, tlf. 2752 0369 / Hjørring: Emma Stenbjerg, tlf. 9892 9090
(eng./swahili)
Aalborg/Brønderslev/Hjørring: Int. menighed, Apostolsk Kirke, Martin Mutale, tlf. 2616 1439 / 3042 8476 (Ap)
Holstebro
Café Grace, Nørrelandskirken / LM Café, Else Juhl, tlf. 2183 6737
Aalborg
Frikirken International Chuch, info@fintc.dk
Hvidovre
Strandmarkens Flygtningefællesskab, Pricilla Lassen, tlf. 2762 9965
		
Koinonia Int. Christian Fellowship, Karmelkirken, Lee Hanson, tlf. 2622 2667 (B)
Jelling
Jelling Kirke, Birgitte Møldrup, 2646 1285 / Ellis Maarbjerg, tlf. 2621 2407. Eat and sing torsdage kl. 17.30
		
Sct. Mariæ Kirke, tlf. 9879 6349, pater Jude Kulas, tlf. 9879 6347 (K)
Kolding/Tyrstrup/Vamdrup Tværkulturel kirke- og kulturmedarbejder Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 3045 0414
Åbyhøj
Christian International Fellowship, cif@valgmenighed.dk Gudstj. 1. søndag i md. kl.10.30
København
Fredag d. 3. april: Kinesisk aften, Tagensbo Kirke kl. 17.30
Aarhus
Christianskirken, Anders Møberg, tlf. 4172 7110 Monthly services in English
Fredag d. 1. maj: International aften, Korsvejskirken kl. 17.30
		
Gellerup Kirke, tlf. 8625 1035 (F) Int. gudstj. d. 5. april
Silkeborg
Silkeborg Kirke, Jette Lykke Nielsen, 4031 6940/Alderslyst Kirke, M. Hedemann Andreassen, 8682 3795
		
International Harvest Christian Center, Immanuelskirken, pastor Frank Appiah, tlf. 6181 4754
Skjern
Luthersk Mission, Hans Lundby, tlf. 4054 2099
		
Vor Frue Kirke, pater Krzysztof (Kris) Augustyniak, tlf. 8730 7044 (K)
Toftlund
Kulturmøde, Luthersk Mission, Møller Schmidt, tlf. 2443 9773
		
Aarhus Valgmenighed, international pastor Keld Dahlmann, keld@valgmenighed.dk
Varde
Sct. Jacobi Kirke, Henrik Vejlgaard Kristensen, tlf. 4076 2705. 13. marts
Farsi/persisk
Hillerød
Grønnevang Kirke, Claus Øland-Christensen, tlf. 2627 9916 (F) (oversættelse)
Videbæk
Luthersk Mission, Trine og Finn Hjøllund, tlf. 6146 8339
København
Apostelkirken, indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, 2348 0481 (F) (oversættelse)
Aalborg
Missionsforbundet, Steen Nygaard, tlf. 9818 4975
		
Netværkskirken Metropol, Benjamin Sarkez, tlf. 3295 2353 / Kenneth Kühn, tlf. 6120 1009
Aarhus
Venskabsmiddage, Luthersk Mission, Gravers Bøge, tlf. 2621 2671
Kbh/Vissenbjerg/Aarhus: Valgmenigheden Church of Love, Massoud Fouroozandeh, 4053 2523
Aarhus
Immanuel Fællesskab, Christianskirken, Naser Rezaeih, tlf. 2168 2414
Andre mødesteder/Kirkeligt integrationsarbejde
Finsk
København
Garnisonskirken, Marja Silvonen-Hansen, tlf. 2164 8101 (L)
Café Cadeau 		
Frederiksberg Café og Drop in Center, tlf. 3326 2028, www.cafecadeau.dk
Fransk
Brøndby Strand
Resurrection Int. Chr. Center, Brøndby Str. Kirke, Jacques Musungay Kalala, tlf. 5137 2792
Cykelværksteder		
Allerød/Vindum/Græsted: Meldgaard, 4050 9550/Andersen, 2165 0357/Kristensen, 9399 1447
København
Eglise International du Saint-Esprit, Lutherkirken, Yapo Crepin Assi, tlf. 2878 1065
Folkekirkens Migrantsamarbejde
København
Koordinator Søren Dalsgaard, tlf. 3020 8247
		
Fransk Reformert Kirke, Philip Maury, tlf. 3111 3218
Folkekirkens Tværkulturelle Center
Ribe Stift
Peter Sode Jensen, tlf. 8140 3039
		
Sakramentskirken, f. Robert Culat, tlf. 2670 4676 (K)
Folkekirkens Tv. Samarb. (FTS)
Odense/Svendborg Jesper Hougaard Larsen, 2423 7446/Pernille Krohn, 9116 9916
Rødovre
MCCS Danmark, Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre, Pascal, tlf. 2941 5819
Frelsens Hær		
København
Danskundervisning, kvindeklub og seniorklub, tlf. 3585 0087
Færøsk
København
Hans Egede Kirke, Borgny Brüning-Hansen, 5135 5190 / Kristnastova, N.P. Nonstein, 3255 1809 Fælleskirkeligt Integr. Netværk (FIN)
Haderslev
Multicafé, tovholder Else Wive, tlf. 2578 6267
Ghanesisk/Twi
Købehavn
Presbyt. Church of Ghana, Den Reformerte Kirke, Gothersgade, Kwame Danquah, tlf. 3078 0795 International Café		
Gellerup
Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800, hver onsdag kl. 13-16
Græsk
København
Græsk-ortodoks menighed, Skt. Aleksander Nevskij Kirke, Sergij Plekhov, 3313 6046
Internationalt Kristent Center (IKC)
København
Dansk- og eng.undervisning m.m., Majken Rokni, tlf. 3332 5939
Roskilde
Græsk-ortodoks menighed, Tolbodgade 7, Sávvas Christiansen
		
Aarhus
Danskundervisning m.m., Peter Mikkelsen, tlf. 6178 9988
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, Lidya Sørensen, tlf. 2013 6180, perkidk@gmail.com
Kirkernes Integrations Samarbejde (KIS) Holstebro/Aalborg: Inge-Margrete Jacobsen, 5192 9056 / Hanna Pedersen, 2897 1460
Islandsk
København, Horsens, Nr. Tranders: Sct. Pauls Kirke, Nyboder, www.jonshus.dk
KIT		
København
Kirkernes Integrations Tjeneste, Bent Christiansen, bch@kit-danmark.dk
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 /Haderslev Kvaglund Kirke, Inge Skjølstrup, 2988 3406/Else Wiwe, 2578 6267
Kinesisk
København
Chinese Church in Cph., LM, Kirkegårdsvej 21, Peter Lam, tlf. 3887 4570
Lørdage på tværs
Ølstykke
ALIVE Frikirken, tlf. 7026 5350
		
Scandinavian Chinese Chr. Church in Cph, Bethesda, pastor Andy Yau, +46 0760735639
Mandeklub (international)
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Poul Martin Nielsen, tlf. 5040 4087
Kinyarwanda
Søborg
Bethel World Mission Church, Mørkhøj Kirke, Amon Nkusi Kijana, tlf. 2927 9099
Multicaféen SnakDansk
Aarhus
Langenæskirken, kirke- og kulturmedarb. Jenny T. Kjær, tlf. 2135 0727
Lyngby
Ark Chuch, Lyngby Ap. Kirke, Janepher Umuranga, jannifer_umu@hotmail.com
Mødested Amager		
Amager
Ellen Gylling, tlf. 3940 5004, og Jens Lind Andersen, tlf. 2360 2557(F)
Zion Temple Celebration Centre DK, Lyngby Baptistkirke, TeaJeni Misago tlf. 3046 0153
På tværs		
Aabenraa
Sct. Nicolai Kirke, Camilla Henriksen, tlf. 2570 2867
Koreansk
København
Den Reformerte Kirke, pastor Dea Hwan Oh, tlf. 3251 1707
Sport på tværs 		
Skjern
Luthersk Mission, Enok Sørensen, tlf. 9735 0186
Kroatisk
Kolding/Kbh
Skt. Michaelis Kirke, Anto Kukic, 6016 6516 / Jesu Hjerte Kirke, Tomislav Cvetko, 2178 0671 (K) Venskabscafé		
Nykøbing Falster Lindeskovkirken, Lisbeth Rask Nielsen, tlf. 2567 0570

på
tværs

FESTKALENDER

TIL KALENDEREN
Forårskonference
og repræsentantskabsmøde
Hovedtalere:
Chawkat Moucarry
Paris/Syrien
Sara Afshari
Skotland/Iran
København
d. 20.-21. marts

InspirationsDage
for præster og ledere
i migrantmenigheder
og danske menigheder
Hovedtaler: John Proctor
Brogården, Middelfart
d. 21.-23. maj

Tværkulturelle
sommerlejre
Børkop Højskole
d. 13.-17. juli
Hestlund Efterskole
d. 8.-12. juli
Hillerød (LMH)
d. 5.-9. juli og 10.-13. juli (farsi)
Hørby Efterskole
d. 29. juni-3. juli
Løgumkloster Efterskole
d. 29. juni-3. juli

Efterårskonference
Aarhus d. 6.-8. november

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 juni, juli og august modtages senest 1. maj
Næste Nyt på tværs udkommer juni 2020

1. marts – 18. april Påskefasten
Ortodokse
10. marts
Forårsfest (Holi)
Hinduer
10. marts
Purim
Jøder
21. marts
Persisk nytår (Norouz) Iranere, afghanere, kurdere og andre
22. marts
Muhammeds himmelfart (Lailat al-Miraj)
Muslimer
2. april
Ramas fødselsdag (Ram Navami)
Hinduer
5. april (12.)
Palmesøndag
Prot./kat./ang. (ortodokse)
9. april
Buddhistisk nytår (Therevada nytår/thailændere) Buddhister
9.-10. april (16.-17.) Skærtorsdag/Langfredag
Prot./kat./ang. (ortodokse)
9.-16. april
Påske (Pesach)
Jøder
12. april (19.) Påskedag
Prot./kat./ang. (ortodokse)
13. april
Hindi/Tamilsk nytår (Vaisakhi)
Hinduer
24. april
Ramadan: Fastemåneden begynder
Muslimer
7. maj
Buddhas fødselsdag
Buddhister
8. maj
Store Bededag
Danmark
20. maj
Den Store Nat (Lailat al-Fitr)
Muslimer
21. maj (28.)
Kristi Himmelfart
Prot./kat./ang. (ortodokse)
24. maj
Fest ved fastens afslutning (Eid al-fitr)
Muslimer
29.-30. maj
Ugefesten (Shavout)
Jøder

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 2020

BØRN PÅ FLUGT
Sjælsmarks børn maler

Norouz mubarak

Over hele verden fejrer iranere det persiske nytår Norouz i marts

”Vi tegner bare det, vi har set,” siger Negin
Gholami. Hun går i 9. klasse i Hørsholm og er en
af de 45 børn og unge fra Udrejsecenter Sjælsmark, der har bidraget til udstillingen Sjælsmarks børn rykker ud, som kan ses på Kunsthal
Charlottenborg i København frem til midten af
marts. Udstillingen, hvor en del af billederne
er malet direkte på væggene i forhallen, lader
ingen i tvivl om, at Sjælsmarks børn har set for
meget. De alt for mange gummibåde med og
uden små mennesker i orange redningsveste
omgivet af oprørt hav taler deres eget sprog.

Vi tegner
bare det,
vi har set.
Negin Gholami,
Sjælsmark

Også Negin har malet en båd. For fire år siden
kom den 16-årige kristne kurdiske pige over
havet fra Tyrkiet til Grækenland sammen med
sine forældre og storebror. – ”Mange ved ikke,
hvad vi har oplevet, og hvordan det er at bo
i Sjælsmark. Det vil jeg gerne være med til at
fortælle,” siger hun på spørgsmålet om, hvorfor
hun sagde ja til at være med i projektet, der startede sidste år som et maleværksted for børn på
udrejsecentret. Formålet var at give børnene et
sprog for svære oplevelser såvel som for håb
og drømme. ”At male gav mig ro og føltes rigtig
godt. Jeg har lært en masse. Og så var det sjovt
og hyggeligt,” siger Negin, der en dag fik idéen
til et billede med sine egne håndaftryk. ”Det er
min hånd. Det er jo mig, der bor i Sjælsmark.”

Norouz er så fyldt med minder. Det er ligesom juleaften

for danskere. Da jeg var barn, var det den bedste dag
i hele året. Vi var seks søskende, og vi børn glædede
os bare så meget. Vi boede i et stort hus i en større by,
hvor min far arbejdede i en bank, og min mor passede
huset og os børn. Inden Norouz gjorde min mor grundigt
rent. Somme tider hjalp jeg med at vaske gulve, for alt
skulle være helt rent. Et par dage før dækkede min mor
det traditionelle Haft-Sin bord, hvor der skal være mindst
syv ting, der begynder med det persiske bogstav sin.
zDet kunne for eksempel være
æbler, rosenvand, tørret frugt
Vi glædede
og hyacinter. Somme tider fik vi
børn lov at hjælpe.
os bare så meget.
I Iran varer Norouz 13 dage og Nima, flygtning fra Iran
begynder omkring forårsjævndøgn. Vi havde fri fra skole, og
den første dag samledes hele familien og spiste nytårsmiddag. Der var en helt særlig stemning. Alle var glade.
De følgende dage besøgte vi familie og venner, og de
kom til os. Vi børn fik gaver af vores bedsteforældre.
Somme tider fik vi også penge. Det var altid nyslåede
Haft-Sin bord: Traditionelt nytårsbord, der symbolsk repræsenterer alt det gode, man ønsker for det kommende år
som sundhed, kærlighed og velstand.

Unge i Gellerup:

Kom ind!

Det er min hånd. Det er jo mig,
der bor her i Sjælsmark.
Negin Gholami, Sjælsmark

Udstillingen Sjælsmarks børn rykker ud er skabt
af billedkunstner Camilla Blachmann, der håber
at kunne fortsætte Projekt Nødhjælpskunst, når
Sjælsmarks børnefamilier i løbet af foråret overflyttes til Center Avnstrup på Midtsjælland.

At male gav
mig ro og føltes
rigtig godt. Og så
var det sjovt og
hyggeligt.
Negin Gholami, Sjælsmark
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En gang om måneden inviterer unge danskere
deres nydanske naboer indenfor til aftensmad
i boligområdet Gellerup i Aarhus. Mange har
allerede taget imod den lidt usædvanlige
invitation, fortæller værten Marcus Taulborg,
ungdomsnetværker i Promissio og frivillig
i initiativet ”Kom ind”, der er startet af unge
fra PromissioYouth og foreløbig består af tre
grupper. De danske unge har det til fælles, at
de fleste har været i udlandet som volontører
for en kirkelig organisation. Med initiativet
vil de gerne invitere til lokale kulturmøder og
fortæller, at for mange af deres gæster er det
første gang, de besøger et dansk hjem.

Danske deltagere
er meget velkomne.

mønter, for til Norouz skulle alt være nyt - selv penge.
Min farmor og farfar boede seks timers kørsel fra vores
by, så når vi besøgte dem, blev vi nogle dage. Jeg husker
det som meget hyggeligt. Jeg har rigtig gode minder fra
min barndom.

I dag er alt anderledes. For fem år siden fik jeg problemer

og måtte forlade Iran. Jeg nåede ikke at sige farvel til min
familie. Jeg endte i Danmark, hvor jeg ventede næsten
tre år, før jeg fik asyl og konventionsstatus. I dag siger
Danmark, at jeg er rigtig flygtning. Men ventetiden og
ensomheden gjorde noget ved mig. Jeg er ikke den
samme i dag, som jeg var engang.
Det var i Iran, at jeg først mødte kristendommen. Min
familie var muslimer af navn, men vi troede ikke på noget.
På et tidspunkt fik jeg en kollega, der var kristen armenier. Vi begyndte at snakke og blev venner. Men vi kunne
ikke snakke om tro offentligt, så han inviterede mig hjem.
Jeg havde mange spørgsmål, når han fortalte om Jesus.
En dag gav han mig en bibel. Jeg læste meget i den,
men jeg kunne ikke forstå det hele.

Mens jeg var asylansøger, begyndte jeg at komme i en
kirke. I den by, hvor jeg boede de første to år, var der alfakursus og bibelundervisning i kirken tre gange om ugen.
Jeg lærte rigtig meget og besluttede, at jeg ville døbes
og tilhøre den kristne familie. Det har jeg aldrig fortrudt.
Selv om jeg stadig har mange problemer, har jeg Jesus
i mit hjerte.
Min familie ved godt, at jeg er blevet kristen. De har
fuld tillid til mig og glæder sig på mine vegne. De ønsker
bare, at jeg skal være glad. Når vi fejrer Norouz i kirken
her i Danmark, vil jeg tænke meget på min familie.
Fortalt til BMF
Af hensyn til familien ønsker Nima ikke sit fulde navn i avisen.
Norouz fejres af iranere, afghanere og kurdere. I Danmark inviterer flere kirker til nytårsfest i weekenden den 20.-22. marts.

Fotos: Spangsvig Photography

Pige, Sjælsmark

Fra barndommen i Iran husker Nima det
persiske nytår, der markerer den første forårsdag, som årets højdepunkt. Familie og
venner besøgte hinanden, og børnene fik nyt
tøj og gaver. Hvordan det bliver i år, ved han
ikke. Siden den 32-årige iraner kom til Danmark i 2015 med de store flygtningestrømme
op gennem Europa, har intet været som før.
Alligevel prøver han at glæde sig bare lidt.
Nima fortæller om dengang og i dag:

Foto: Promissio

Jeg vil
gerne være
psykolog, så
jeg kan sige
til folk, at de
skal gå hjem
og male.

Hele verden i Svendborg
Siden starten for et år siden har over 2.000 danskere, flygtninge og migranter fra 27 lande været inden om Folkekirkens
Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg, der holder til i Kirkens
Korshærs lokaler. Det blev markeret med en fødselsdagsfest
i januar, hvor der blev rettet en stor tak til de mange frivillige,
der har gjort det muligt at tilbyde sprogcafé, mødregruppe,
udflugter, internationale gudstjenester og meget andet for
børn og voksne fra hele verden. ”Det er budskabet om Kristi
kærlighed, der inspirerer os,” siger sognepræst Mai Bjerregaard Andersen, der har været med i projektet siden starten.
Svendborg Provsti står bag det fynske initiativ.

InspirationsDage for migrantpræster

Mød præster
og ledere fra
Danmarks
migrantmenigheder
Hovedtaler: John Proctor
Cambridge
Brogården, Middelfart
21.-23. maj

Mere info: Kontakt Tværkulturelt Center
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Mullahens søn

34-årig afghaner: Mit hjerte har altid elsket Gud
Netværk for
tværkulturelt kristent arbejde

Helt fra min barndom har jeg vidst, at Gud elsker alle

Foto: BMF

rejste uden pas. På vej til Europa var vi flere gange tæt
på at dø. Vi gik over bjergene til Tyrkiet. Derfra sejmennesker. Når folk spørger, hvordan jeg blev kristen,
lede vi til Grækenland og gik op gennem Makedonien.
siger jeg, at jeg fik Jesus langsomt. Da jeg blev født
Min søn var meget bange. Somme tider faldt jeg, når
i Afghanistan i 1986, var det meget slemt i mit land.
de andre løb. Det var kun fordi min søn græd, at de
Min familie er shiamuslimer og flygtede til Iran, da jeg
ventede på mig og
var seks måneder. På det tidshjalp mig.
punkt var min far mullah. Taleban
Da Mohammad Yasin Ahmadi i oktober 2015
forsøgte at dræbe ham. Det var
søgte asyl i Danmark, havde han læst islamisk
meget farligt for os.
Vi vidste ingenting
teologi ved Al-Mustafa universitetet i shiaSom barn i Iran var jeg meget
om Danmark, da vi
muslimernes hellige by Qom i Iran i fem år og
ensom og bange. Dengang var
kom. Vi kunne lige
manglede kun at færdiggøre sin afhandling.
Taleban meget aktiv i Afghanistan.
så godt være endt
Hver dag så vi billeder af, hvordan
i et andet land. Den
Som asylmotiv angav den 34-årige afghaner, der
Taleban-krigere dræbte folk. Jeg
første dag i Sander søn af en højtstående shiamuslimsk mullah,
tænkte meget. Hvornår blev det
holmlejren skulle
at han ønskede at blive kristen. I dag er han
min tur? Skulle jeg en dag også
jeg skrive, hvorfor
studentermedhjælper i en kirke på Vesterbro,
slagtes? Men jeg havde ingen at
jeg søgte asyl. Jeg
dele mine tanker med.
skrev, at jeg ville
hvor han arbejder med formidling af kristendom
I skolen klarede jeg mig godt,
være kristen. Men
på sociale medier for persisktalende. I dette
selv om jeg begyndte at arbejde, da
jeg havde brug for
interview fortæller Mohammad Yasin Ahmadi
jeg var syv år. Min mor og jeg lavede
undervisning. Efter
om et livsvalg, der har kostet ham familietæpper. I gymnasiet og på universinogle uger fandt
tetet, hvor jeg læste geologi, fik jeg
jeg en kirke, hvor
relationer, job og personlig sikkerhed.
topkarakterer. Men socialt var jeg
de underviste i kristadig meget ensom og havde mange tanker.
stendom. Efterhånden forstod jeg mere og mere.
Mens jeg læste på universitetet, mødte jeg min kone.
Der gik halvandet år, inden jeg fik asyl. I den tid
Vi var begge meget unge, men vi elskede hinanden og
boede vi forskellige steder. Jeg talte meget med min
blev gift, da jeg var 20 år. Året efter fik vi en søn.
søn om Guds plan for os, og efter knap et år blev vi
Jeg ville gerne forstå mere om min religion og
døbt i en kirke i Herning. Da jeg endelig fik asyl, blev
begyndte at læse islamisk teologi ved fakultetet for
vi flyttet til København, og året efter fik jeg familiesamislamiske studier. Jeg vidste, at min far ønskede, at jeg
menføring med min kone og vores lille søn. De havde
skulle følge i hans fodspor som mullah. Til alle eksahaft det meget svært. I dag er de også døbt.
miner fik jeg højeste karakter og kom så langt, at jeg
Det er min drøm en dag at blive præst, så jeg kan
kun manglede at skrive min afhandling. I tre år læste
hjælpe andre afghanere, der søger sandheden. I dag
jeg også islamisk historie
bruger jeg de sociale medier. Med min baggrund forog fungerede sideløbende
står jeg begge religioner. Islam er som min bror, men
som mullah. Det betød, at
Mit hjerte har min bror gik væk fra Gud. Gud savner ham. Muslimer
universitetet gav mig et hus
er ikke mine fjender.
altid fortalt mig, at
og betalte min husleje.
Mange danskere ved ikke, at når afghanere skifter
Gud er kærlighed.
religion, mister vi vores familie og får store problemer.
Mit hjerte har altid fortalt Mohammad Yasin Ahmadi
Derfor har vi brug for fællesskab og en ny familie.
mig, at Gud er kærlighed.
Kirken er rigtig god til at være vores far og undervise
Men i mit land slog muslimer hinanden ihjel. Hvordan
og guide os. Men vi har også brug for, at kirken er
skulle jeg forstå islams regler og finde vej til den rigtige
vores mor.
tro? Jeg begyndte at få dårlige tanker. Var jeg muslim?
Jeg prøver at tænke positivt. Men fordi jeg har
Jeg mistede venner, der døde i krigen i Syrien. I islams
oplevet mange ting i mit liv, har jeg stadig meget stress,
historie mødte jeg død og dårlige ting. Hvor var islams
selv om jeg gerne vil være rask. Jeg bliver hurtigt træt
sande ansigt? Hvor var de gode svar?
og glemmer let. Jeg skal være tålmodig.
Som teenager havde jeg engang set en film om Jesus
Efter at jeg begyndte at komme i kirken, har jeg
og hvordan han hjalp syge mennesker. Derfor blev jeg
fået det bedre. Jeg kan ikke undvære kirken. Hver
nysgerrig, da en studiekammerat på fakultetet talte
uge glæder jeg mig, til det bliver søndag. I kirken
meget smukt om kristendommen og fortalte, at Jesus
er det som om mine problemer bliver væk. Jeg er
siger, du skal vende den anden kind til, hvis nogen
ikke en stærk mand, men jeg har et håb. Jeg har et lys
slår dig. Vi blev venner, og jeg besøgte ham mange
i mit hjerte.
Fortalt til BMF
gange på hans værelse. Der kunne vi snakke privat.
Jeg begyndte at tænke, at kristendommen var en god
religion. En dag sagde min
ven til mig: ”Jeg er bekymret
for din sikkerhed. Du er jo
kristen!” Jeg protesterede:
”Nej, nej, jeg er muslim.”
Men jeg ville gerne forstå
mere om kristendommen.
Som
teologistuderende
havde jeg adgang til universitetets religionsbibliotek,
hvor jeg fandt en bibel. Her
læste jeg, at Jesus siger, at
vi skal elske hinanden. Det
var som et frø, der begyndte
at spire og vokse. Jeg måtte
give Jesus en chance.
I september 2015 fik jeg
mulighed for at forlade Iran.
Jeg fortalte min kone, at hvis
jeg ville forstå mere om kriMohammad Yasin Ahmadi er studenterstendommen, var jeg nødt
medhjælper i et projekt om udvikling af
til at rejse. Jeg kunne ikke
tilbud på sociale medier til unge kristne
fortsætte mit liv som mullah.
med anden kulturel baggrund støttet af
Jeg rejste sammen med
Den Folkekirkelige Udviklingsfond.
min ældste søn på ni år. Vi
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