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Rødder i to kulturer

Ti måneder som volontør i Etiopien blev et vendepunkt
for den 23-årige sygeplejeelev Ruth Negash, der er født
og opvokset i en etiopisk familie i Herlev. I dag føler hun
Side 4
sig hjemme i begge kulturer.

Glemte flygtninge

Set fra Libanon

Studieophold i Beirut
gav erfarent præstepar
ny indsigt.
Side 2

Med andre øjne

Mellem idealer
og virkelighed

Colin Chapman
er hovedtaler på
inspirationskonference
i København om
Tro i mødet.
Side 2

Find en
foredragsholder

Når verdens flygtninge står ved vores dør

TEMA:
KULTURMØDER
Andre stemmer
Side 3-5

Redaktøren har ordet

Se uddrag af
Tværkulturelt Centers
foredragsliste.
Side 4

Father Joe

Foto: BMF

Gudstjenester og
mødesteder på 38
sprog.
Side 6

Foto: BMF

Arabisktalende inder
er præst for filippinere
i Danmark.
Side 5

Sammen på tværs

Foto: BMF

Foto: BMF

Bhutanesiske kvoteflygtninge får ny fremtid
i Danmark.
Side 3

Døbt i Danmark
Kirke støtter afvist iransk
asylansøger, der er konverteret til den kristne tro.
Side 7

Mænd møder mænd
Besøg i international
mandeklub i Esbjerg.

Side 8

I en polariseret debat går det store overblik let tabt. Et aktuelt eksempel er den opmærksomhed, som de 6.141
asylansøgere, der kom til Danmark sidste år, har påkaldt sig i medierne. Det er ganske rigtigt omkring 2.300
flere end året før. Men det er blot 1.000 flere end i 2011 – og omtrent samme antal som for 10 år siden. Og vi
har plads til flere.
Det er tankevækkende, at der sjældent sættes fokus på, hvad asylansøgere flygter fra, eller hvad de kan
bidrage med, hvis de får lov at blive. Asylansøgere er på forhånd stemplet som uønskede. Jo færre, jo bedre.
Men det er uredelig omgang med sårbare mennesker og deres bevæggrunde – og med den globale virkelighed.
Samtidig appellerer den implicit negative sprogbrug til frygt snarere end medfølelse og solidaritet. Frygt skaber
afstand mellem mennesker og er med til at afskære os fra de velsignelser, som mødet med mennesker fra andre
kulturer bringer med sig – også på et asylcenter. At få mulighed for at spejle sig i mennesker, der har mistet alt,
men som ikke har mistet troen og håbet, sætter en tryg dansk hverdag i perspektiv. Måske får vi øje på sider
af os selv, som vi ikke tidligere var opmærksom på. Vi udfordres på vores tro og eksistens og lærer noget om,
hvad det vil sige at være menneske i en uforudsigelig verden.
At 15 millioner mennesker i dag er på flugt i et andet land er en direkte følge af internationale krige og uløste
konflikter. FN skønner, at 800.000 syrere er flygtet fra en blodig og uafsluttet borgerkrig, der foreløbig har kostet
60.000 mennesker livet. Verdens fattigste lande huser fortsat 80 procent af verdens flygtninge – mennesker,
der har mistet alt og ofte er henvist til overfyldte flygtningelejre. Danmarks stigende udgifter til indkvartering af
asylansøgere og sagsbehandling skal ses i sammenhæng med den globale flygtningesituation – og her betaler
vi en meget beskeden sum som et rigt land på sikker afstand af verdens brændpunkter.
Derfor er det vigtigt, at kirken tager skarp afstand fra en retorik, der på forhånd mistænkeliggør en bestemt
gruppe mennesker, hvis historier kun de færreste kender. De mange frivillige i kirkernes tværkulturelle arbejde,
der gennem årene har haft deres gang på et asylcenter, kan bevidne, at der blandt beboerne er mange prægtige mennesker, der med deres livserfaring, viden og færdigheder vil kunne tilføre det danske samfund nye
ressourcer. Det er mennesker med råstyrke, som trods flugt og voldsomme oplevelser altid har klaret sig selv.
Og som aldrig vil ligge det danske samfund til byrde, hvis de får mulighed for at opbygge et nyt liv her.
Flygtninge og migranter minder os om, hvor velsignede vi er i Danmark. Vi sidder trygt på verdens grønne
gren. Trods krisetider har vi i overflod. Hertil kommer fred, frihed og politisk stabilitet. Vi har til overmåde grund
til taknemmelighed. Lad os bevare det store perspektiv og med glæde dele vores velsignelser med mennesker,
der kommer hertil udefra. Lad os arbejde for et rummeligt og migrantvenligt samfund, hvor kirkerne ikke blot
tilbyder flygtninge og indvandrere en hjælpende hånd, men et nyt hjem.
Birthe Munck-Fairwood

Tværkulturelt Centers forårskonference

Set
fra
Libanon
Studieophold gav erfarent præstepar ny indsigt

KONFERENCE

TRO I MØDET
MELLEM IDEALER OG VIRKELIGHED
CASE STUDY:
ASYL OG KONVERTERING
FREDAG d. 15. marts
11.45 Frokost
12.30 Åbningsgudstjeneste i Fredens Kirke
Biskop Peter Skov-Jakobsen,
Københavns Stift

13.15 Religions- og ytringsfrihed:
Er der en grænse?
Colin Chapman, tidl. Beirut

15.00-18.00 Repræsentantskabsmøde
15.00-17.30 Forum for ikke-delegerede
Islam, mindretal og menneskerettigrettigheder: Grill en kristen arabisktalende islamekspert
Colin Chapman

18.30 Aftensmad
19.45 Årets Krus - Årets Knus 2013
Præsentation af årets prismodtager

20.00 Arabisk forår eller
kristen/islamisk vinter?
Colin Chapman

21.15 Aftensang i Fredens Kirke
Pastor Ron Rentner,
Int. Church of Copenhagen

LØRDAG d. 16. marts
8.45 Morgenbøn i Fredens Kirke. Pastor

James Commey, Int. Harvest Chr. Center

Mellem naivitet og islamofobi:
Findes der en mellemvej? Colin Chapman
10.30 Te/Kaffe
11.00 Migrantstemmer: At være en religiøs
minoritet Levnedsmiddelkandidat Shabana
9.30

Ahmad, sygeplejerske Liya Eldhose, violinist
Jinyu Ling og Wessam Youssef

12.30 Frokost
14.00 Tro og tillid: Hvordan kan lokale menigheder fremme gode relationer mellem
kristne og muslimer? Colin Chapman
14.45 Case Study: Religionsmøder i Kolding
Provsti Tværkulturel sognemedhjælper
Elizabeth Padillo Olesen

15.15 Te/Kaffe
15.45 Case Study: Asyl og konvertering –
Hvad er kirkens ansvar? Niels N. Eriksen
PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Konferencen finder sted i Fredens Kirke, Ryesgade 68,
2100 København Ø. Mulighed for privat indkvartering.
Tolkning til/fra dansk/engelsk. Konferenceafgift: 350 kr.
Tilmelding: info@tvaerkulturelt-center.dk

HOVEDTALERE:

Colin Chapman er anglikansk

præst, islamkender og forfatter til en
række internationalt anerkendte bøger
om kristne/muslimske relationer.
Han har boet i Mellemøsten i 20 år og
bor nu i Cambridge.

Niels Nymann Eriksen

er indvandrerpræst i København og
har mange års erfaring med undervisning af asylansøgere i kristendom.

Folkekirkens Migrantarbejde
Vi hjælper, rådgiver og bygger en økumenisk bro mellem
Folkekirken og migrantmenighederne i Danmark.

FÆLLESSKAB – MISSION – SAMMENFLETNING
www.folkekirkensmigrantarbejde.dk
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”Vi fik pludselig centrum flyttet. Vi
opdagede, at vi ikke er verdens navle
i Vesten.” Det siger Ingeborg og Arne
Kappelgaard, der for nylig tilbragte
tre måneders studieorlov på Near
East School of Theology i Beirut,
hvor de blandt andet blev undervist
af Colin Chapman, der er hovedtaler
på Tværkulturelt Centers konference
i marts. Her fortæller præsteparret fra
Kingos Kirke i København om indtryk
fra mødet med kristne og muslimer i
et af verdens brændpunkter.

n studieorlov i Libanon
Mellemøstens kristne
blev et opgør med små
Det overraskede det danske præog store fordomme for præstepar at se, hvor lidt kontakt der
steparret fra Nørrebro.
mange steder er mellem de forskel– Vi troede, vi vidste
lige befolkningsgrupper. Man lever
noget om Libanon. Men
sammen men taler ikke religion.
det gjorde vi jo slet ikke! Vi
– Ingen ønsker en ny borgertænkte på Libanon som et
krig. Skolens rektor, der er en klog
lille fredeligt land. Vel vidste
og diplomatisk mand, forklarede,
vi, at der havde været borat de fleste kristne er født ind i
gerkrig. Men egentlig forstå,
en af to holdninger til det mushvad det var for et land limske flertal: Enten forsøger man
det gjorde vi ikke. Libanon
at overleve ved for enhver pris
var selvstændigt under
at holde dialogen i gang og ikke
kong Salomon omkring år
komme i modsætningsforhold til
950 f.Kr. – og så først igen
muslimer. Eller også ser man diafra 1943. Vi fatter slet ikke,
logen som nyttesløs, har mindst
hvilket perspektiv det giver. I Danmark betaler vi skat
mulig kontakt med muslimer og arbejder kun på at
med glæde, fordi vi ved, at det er til alles gavn. Indtil for
bevare de kristne kirker.
70 år siden i Libanon var myndighederne altid nogle,
– Vi lærte at lytte og prøve at forstå de kristnes
der plejede andres interesser. Vi hørte, at den sikreste
lidelser uden at fordømme – men heller ikke bare overvej til rigdom stadig er at blive politiker, for så har man
tage deres frygt for muslimer. Sårede mennesker kan let
bedre adgang til at berige sig, siger Arne Kappelgaard.
blive ensidige, siger Ingeborg Kappelgaard og tilføjer:
Han fortæller videre om det lille land med
godt fire millioner indbyggere, hvor 400.000
palæstinensere stadig bor i flygtningelejre.
– Palæstinenserne kan ikke få statsborgerskab og stemmeret. De har ikke mulighed
for at uddanne sig, og vi fik at vide, at der er
72 typer arbejde, de ikke må tage. Det giver
nogle forfærdelige uretfærdigheder. Men
angsten for at give palæstinenserne statsborgerskab er stor, fordi det vil forskyde den
skrøbelige balance mellem de forskellige
befolkningsgrupper.
Også mødet med Mellemøstens gamle
oversete kirkesamfund var en øjenåbner.
– Vi fik en bred indføring i de østlige kirker
– og vel at mærke set fra deres synspunkt og
ikke fra Vesten. I 800-tallet udgjorde kirken
øst for Jerusalem en tredjedel af kristenheden, selv om de kristne levede under muslimsk herredømme Dengang var østkirken et
center for lærdom og sendte missionærer til
fjerne lande som Afghanistan, Sri Lanka og
Kina. Senere blev kirken udsat for enorme
forfølgelser, så der i dag kun er få millioner tilbage. Det gav os et indblik i den lange historiske baggrund for samspillet mellem kristne
Det danske præstepar deltog i det årlige
og muslimer i dag.
maratonløb i Beirut med 30.000 deltagere

Dialogens tre formål

på tværs af religioner.

Under opholdet på Near East School of
Theology, der har rødder tilbage til 1869 og i dag
drives af fire små protestantiske kirkesamfund, fulgte
parret Colin Chapmans undervisning om islam i den
moderne verden.
– Han har overskud og et forråd at tage af, som er
dybt imponerende. Vi fik så meget med os. Og så er
han ydmyg, siger Ingeborg Kappelgaard og uddyber:
– Hver morgen sendte han os en email med et par
interessante artikler om den aktuelle situation i Mellemøsten, som han havde fundet på diverse internetaviser, inden vi havde spist morgenmad! Hans grundholdning er, at hvis man vil forstå islam i Mellemøsten,
må man gå til journalisterne, for det er dem, der har
fingeren på pulsen. Han fik os virkelig op på tæerne
med sin vilje til at forstå islam, når den er bedst, inden
han satte ord på svagheder og ubehageligheder og
stillede kritiske spørgsmål.
Arne Kappelgaard forklarer, at ifølge Colin Chapman
har dialogen tre formål:
– Det første er at forstå den andens verden, det
andet at blive i stand til at leve sammen i fred, og det
tredje at give plads til vidnesbyrd. Der er ingen modsætning mellem dialog og mission. Man kan vidne
om Kristus samtidig med, at man har en respektfuld
dialog. Men skal dialogen være meningsfuld, skal man
også turde stille de svære spørgsmål.

– Vi skal ikke tro, at det er meget lettere at snakke
på tværs af religioner andre steder i verden. Hvis vi er
ydmyge, har vi bedre betingelser end mange. Vi kan
lige så godt tage fat der, hvor vi er.
Præsteparret fortæller om møder med stærke mennesker, der gjorde indtryk.
– Vi så lysende eksempler på kristne, der ikke lader
sig slå ud af de mørke udsigter, som der vitterlig er
for de kristne mindretal i Mellemøsten, men bliver ved
med at lade sig inspirere af deres kristne tro. De ved,
at der er ondt og godt i alle mennesker, men de vil
ikke forbitres. Det er volden, der er fjenden – ikke en
bestemt religion. De har lært at se opad og stole på, at
Gud kan føre sit igennem.
Særligt et besøg i den ældste protestantiske
menighed i Beirut, hvor størstedelen af menigheden til
de engelsksprogede gudstjenester er migranter, gav
stof til eftertanke, fortæller Arne Kappelgaard.
– Mange migranter i Libanon er underbetalte,
måske illegale, og lever en kummerlig tilværelse.
Denne menighed gør en forskel for nogle mennesker,
som kun få andre interesserer sig for. Som én sagde
til os: ”Det er her, vi får mod på livet, så vi kan holde
hverdagen ud. Her får vi den hjælp, vi har brug for.” Det
var meget inspirerende – også i vores eget arbejde på
Nørrebro med flygtninge og asylansøgere.
BMF
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Bhutanesisk storfamilie startede livet forfra i Haslev

D

e skulle lære alt forfra. Sproget, maden,
hvordan man vasker tøj i Danmark, kører
med offentlige transportmidler, opretter en
bankkonto og betaler skat. Og tusind andre ting.
For der er uendelig langt fra hverdagen i den
nepalesiske flygtningelejr, hvor Bishnu Adhikari tilbragte 17 år, til den danske hverdag, der
ventede familien, da de i 2009 blev udvalgt til
genbosætning i Danmark. Derfor var glæden
stor, da det viste sig, at de skulle bo i Haslev,
den samme by som Bishnus fætter, der var
kommet til Danmark året før. Fætteren havde
tidligere tilbragt 22 måneder i et bhutanesisk
fængsel og var blandt de første, der blev
genbosat. Siden er flere familiemedlemmer
kommet til den sydsjællandske by.
– Fordi vi er mange, der bor tæt på hinanden,
kan vi støtte hinanden i hverdagen. I dag er vi
30 familiemedlemmer i alderen 0-75 år – mine
forældre, mine to brødre og deres familier og
mine fætre og deres familier. Vi besøger mine
forældre flere gange om ugen, og i weekenden er vi altid
sammen, fortæller Bishnu Adhikari på flydende dansk.

Uddannet lærer

Ikke overraskende har mødet med
det danske samfund budt på mange
udfordringer for de 724 bhutanesiske
FN-kvoteflygtninge, der siden 2008
er kommet til Danmark fra nepalesiske flygtningelejre. Men efter tre
år i Danmark er storfamilien Adhikari
godt i gang med at opbygge en ny tilværelse på Sydsjælland. En af dem er
Bishnu Adhikari, en 36-årig tidligere
skolelærer, der kom til Danmark i
2009 sammen med sin kone Bineeta,
der også er uddannet lærer. De er
enige om, at lettelsen over at være i
sikkerhed i et demokratisk land langt
overskygger alle besværlighederne.
vanskeligere for det nepalesiske mindretal. Protester
førte til vilkårlig fængsling, overgreb og i 1990 fratagelse af statsborgerskab. Bishnu fortæller om den
dag, regeringssoldater drev hans familie på flugt:
– Det var den 4. oktober 1991. De kom og satte ild
til vores huse. Vi boede tæt på den indiske grænse og
løb over grænsen ind i junglen. Vi mistede alt. Mange
andre familier flygtede sammen med os. Vi fik intet
med. Jeg var 15 år dengang.
– Tre dage senere kom vi med bus til Nepal. Vores
ledere samlede mad til os. Nogle døde af varme, sult
eller sygdom. Efter en måned blev vi godkendt som
flygtninge og fik støtte af FN. Efterhånden som flere
flygtninge kom til, blev der oprettet i alt syv lejre.
I 2008 tog FN initiativ til et internationalt genbosætningsprogram, hvor foreløbig otte lande –
heriblandt Danmark – har indvilliget i
ikke at
at modtage de strandede flygtninge.

Han byder indenfor i familiens lyse lejlighed på anden
sal i et nyere boligbyggeri i udkanten af Haslev. Hans
kone Bineeta serverer te, småkager og chokolade ved
spisebordet i den hyggelige stue med udsigt til skov
og åbne arealer.
– Alt er helt anderledes her i Danmark. Vi kommer
fra en lejr, hvor vi boede otte mennesker i en bambushytte på 24 kvadratmeter uden elektricitet. Om vinteren var det bidende koldt. Under monsunen regnede
det ned gennem taget. I tørtiden bagte solen. Hytterne
lå meget tæt. Somme tider gik der ild i en hytte. Så var
det meget farligt.
Flygtningene måtte ikke arbejde
Vi valgte
uden for lejrene eller integrere sig i
det nepalesiske samfund.
blive flygtninge. Man kan
– Vi var heldige, at vi kunne gå
Respekt for religion
ikke selv bestemme.
i skole i lejren. Jeg tog 9. og 10.
Som størstedelen af de bhutaneklasse. Derefter blev jeg uddannet Bishnu Adhikari
siske flygtninge er familien Adhitil lærer og underviste i matematik,
kari hinduer. I Danmark fejrer de
fysik, kemi og biologi i otte år. Der var over 50 elever i
den hinduistiske lysfest diwali, og oksekød
klasserne. Jeg underviste også uden for lejren i fem år,
indgår ikke i husholdningen. Men for Bishnu
selv om det var ulovligt. Men som den ældste søn skulle
spiller religion ikke nogen stor rolle i hverdagen.
jeg forsørge mine forældre og søskende, forklarer Bishnu.
– Vi er hinduer, fordi vi er født som hinduer,
ligesom danskerne er kristne, selv om de
fleste ikke tror så meget på kristendommen. Vi
Glemte flygtninge
respekterer alle religioner. Man bestemmer selv.
Verdenssamfundet kalder dem de glemte flygtninge – de
I flygtningelejren levede vi sammen – hinduer,
125.000 bhutanesere med nepalesiske rødder (såkaldte
buddhister og kristne. De kristne byggede kirker
Lhotsampas), der i 15 år ventede i interimistiske flygtnini lejren. Om søndagen kunne vi høre dem synge.
gelejre i Nepal efter at være fordrevet fra den lille bjergstat
Min nabo gik i kirke hver søndag. De kristne
Bhutan i Himalaya-bjergene, hvor de havde levet i geneinviterede os altid til deres julefester.
rationer. Bishnu fortæller om sin egen familie:
Derfor skyldes det ikke forskellige religioner,
– Vores forældre og bedsteforældre er født i Bhutan.
når det trods gode intentioner kan være svært
Vores historie går helt tilbage til 1624, da 50 nepaleat lære danskerne at kende, understreger de.
siske familier flyttede til Bhutan, der manglede arbejds– Det er hele kulturen. Når vi siger hej, drejer
kraft til landbruget og bygning af veje. I Bhutan havde vi
danskerne hovedet, hvis de ikke kender os.
jord, hvor vi dyrkede ris, majs, hvede, hirse, ingefær og
Måske bliver de bange. Det ville være dejligt, hvis
kardemomme. Vi havde køer, geder og får og dyrkede
de også sagde hej. Men når vi kender danskere,
også bananer, kokosnødder, klementiner og limefrugter.
er de meget venlige mod os. Gennem FrivilligVi boede tæt på hinanden og havde et godt liv.
gruppen her i byen har vi fået danske kontaktfamilier, besøgsvenner og lektiehjælp.
Brændte huse ned
Men i løbet af 1980’erne begyndte en omfattende bhutanisering af samfundet med forbud mod andre sprog,
Fremtiden
kulturer og religioner. Den nye politik gjorde livet stadig
I dag er Bineeta i gang med en uddannelse som
social- og sundhedshjælper. Bishnu går på
VUC, hvor han tager matematik, fysik, biologi
og dansk. Målet er at blive optaget på lærerSponsorér biskop Steen Skovsgaard
seminariet.
med et beløb pr. kilometer og støt
– Som lærer i flygtningelejren underviste
Tværkulturelt Center.
jeg omkring 1.500 elever, så de bestod 10.
Søndag d. 21. spril kører entusiastiske
klasse. Mange er i dag læger eller sygeplejercyklister sponsorløb i Nykøbing Falster,
sker i Indien og USA. Jeg kan se, at jeg har
Århus, Silkeborg og København.
gjort en forskel i mange børns liv. Jeg er stolt
Hjælp os med at samle sponsorer!
af mine elever og vil gerne fortsætte med at
undervise.
Netbank: Reg.nr. 9541 Kontonr. 7707231 . Giro 770 – 7231

“

– Da vi kom her, tænkte vi begge, at vi hurtigt
kunne lære dansk og få arbejde. Vi vidste ikke, at
dansk var så svært, og at der var så mange regler.
Nogle gange bliver jeg ked af det. I Nepal arbejdede jeg meget hårdt. Skal jeg fortsætte med det
samme tempo? Kan jeg klare det? For at blive
lærer i Danmark skal jeg starte helt forfra. Somme
tider bliver jeg træt i hovedet. Men jeg vil ikke på
kontanthjælp igen. I min kultur må en mand ikke
spise andres penge. Med en uddannelse har jeg
bedre chancer for at få arbejde, siger Bishnu.

Kulturforening

Den tidligere skolelærer er en af initiativtagerne til
den dansk-bhutanesiske kulturforening Håndtryk
og Hatemalo, som de bhutanesiske flygtninge i
Haslev stiftede for to år siden i samarbejde med
danske frivillige.
– Hatemalo betyder håndtryk på bhutanesisk. Vi
vil gerne opfordre bhutanesere og danskere til at
være nysgerrige på hinanden og hinandens kultur.
I dag har vi 28 danske medlemmer, fortæller Bishnu,
der selv er frivillig tolk.
Kulturforeningen giver samtidig bhutaneserne
bedre muligheder for at fortælle deres egen historie.
Som formand blev Bishnu for nylig bedt om at holde
foredrag ved en sogneaften i kirken.
– Jeg er stolt af at være bhutaneser og vil meget
gerne fortælle. Mange danskere ved, at Buthan er et
flot land. Bhutanesere er gæstfrie og åbne over for
fremmede. Somme tider spørger danskerne, hvorfor
vi flygtede fra et lykkeligt land. Men selv om vi godt
kan lide Bhutan, er regeringen ikke god. Vi valgte ikke
at være flygtninge. Man kan ikke selv bestemme. Her
i Danmark drømmer de ældre stadig om at dø i deres
land. Men vi kan ikke vende tilbage.
BMF

Tværkulturel cykelstafet
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”Bhutanesere er gæstfrie og åbne mennesker.
Vi vil gerne lære danskerne at kende,” siger
Bineeta og Bishnu Adhikari.
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Rødder i to kulturer
Ruth fra Herlev er både etiopier og dansker
Ti måneder som volontør i Etiopien blev et vendepunkt

H
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un besøgte første gang forældrenes hjem- for 23-årig københavnsk sygeplejeelev. Som teenager menighed. Jeg kan godt lide lovsangen og den
land Etiopien som 12-årig.
de har kirke på. Vi er 200-300 fra hele verden.
havde Ruth Negash svært ved at finde sin identitet. Var måde,
– Mine forældre kom til Danmark for snart
Folk er lidt mere åbne her end i en dansk menighed.
30 år siden. Min mor er egentlig fra Eritrea, der hun dansker eller etiopier? Først da hun befandt sig i det Jeg er med i lovsangskor og frivillig i børnekirken.
dengang var en del af Etiopien. Hun kom som land, hendes forældrene kom fra, fik hun klarhed over,
– Efter at jeg har været i Etiopien, er jeg igen
flygtning. Jeg ved ikke så meget om det. Min
begyndt at komme i den etiopiske menighed. Vi er
hvem hun er: En etiopier født i Danmark. Over en kop ikke så mange, men jeg føler mig meget hjemme.
mor kom fra en velhavende familie i Asmara,
hvor hun havde mødt min far. Han er fra Etiopien kaffe i køkkenet på fjerde sal på et kollegium på Nør- Det er ligesom i Etiopien. Det er noget med den
og rejste rundt som prædikant. Min far har altid rebro fortæller hun om at vokse op med to kulturer.
kontakt, man får med Gud. Bøn og lovsang fylder
brændt meget for at fortælle om Gud, fortæller
meget. Fra min barndom er jeg vant til etiopisk
Ruth Negash, der voksede op som nummer tre i en
Når nogen brokker sig, siger jeg: Hallo, det er altså
musik. Gudstjenesten varer to-tre timer. Bagefter er der
søskendeflok på fem i Herlev.
et godt velfærdssystem, vi har! Men jeg er også stolt
kaffe og brød, og vi sidder og hygger os. Jeg kunne
af mine etiopiske rødder. For eksempel er gæstfrihed
– Det var meget mærkeligt at se det land, mine
godt tænke mig at starte børnearbejde i menigheden.
og relationer en stor del af den etiopiske kultur. I EtioDer er ikke noget for børn. Det var der heller ikke, da jeg
forældre havde fortalt så meget om. Min far har altid
pien giver man hinanden tid. Der er det helt normalt at
var barn. Vi løb bare rundt og legede og fik kage. Som
været meget stolt af Etiopien og fortalt os, hvor dejligt
stoppe op på gaden og hilse. Det negative er selvføldengang er menigheden først og fremmest et sted, hvor
der er. Men da vi kom ud fra lufthavnen, sad der bare
gelig, at alle kommer for sent!
så mange tiggere! Jeg var slet ikke forberedt på så
de voksne kan få fyldt på.
megen fattigdom. Vi boede på et hotel inde i byen og
mødte min fars familie i et pænt hus, hvor vi fik lækker
Bøn og bibellæsning
Taknemmelig
mad. Vi så ikke, hvor fattige de var – at de boede et
Den kristne tro har altid været det faste holdepunkt i
I dag er Ruth taknemmelig for, at hendes forældre i sin
helt andet sted uden elektricitet og veje.
Ruths liv. Hun voksede op med kirkegang, børneklub
tid endte i Danmark.
i forskellige kirker og teenklub i missionshuset. Fami– Når jeg sammenligner med mine fætre og kusiner i
lien kom i en etiopisk migrantmenighed, og derhjemme
Etiopien, er jeg bare så heldig, at jeg har fået lov at vokse
Identitetskrise
underviste forældrene de fem børn i kristendom.
op her. I Addis fik jeg kontakt med to af mine fætre, der var
Tilbage i Danmark gled Etiopien i baggrunden i nogle
– Indtil jeg var 10-12
år. Men så begyndte spørgsmålene at dukke op. Hun
år gammel samlede
var snart færdig med gymnasiet. Alle hendes venner
min far os hver dag til
var danskere. Men hvem var hun selv?
mindst en times bøn og
– Det var en identitetskrise. Jeg vidste, at jeg var
undervisning. Vi sad i en
dansk, men jeg var også noget andet. Hvem var jeg i
rundkreds og sang, bad
forhold til Etiopien? Først rejste jeg på besøg en måned.
og læste i Bibelen. EtioDerefter rejste jeg ud som volontør i ti måneder. I den
piere kan bede meget
periode fik jeg et nyt syn på mig selv. Efter at jeg er
længe! Da vi blev ældre,
kommet hjem, siger mine venner, at jeg virker mere
blev det lidt for meget.
sikker på mig selv.
Så gik vi i oprør! DenSom volontør var Ruth udsendt af Afrika in Touch i
gang syntes jeg, det
samarbejde med Dansk Ethioper Mission for at underhele var meget pinligt.
vise i musik og billedkunst på en skole i hovedstaden
Men jeg kan mærke,
Addis Abeba. Sideløbende underviste hun i engelsk på
at det har gavnet rigtig
en anden skole tilknyttet Mekane Yesus kirken.
meget. Når min tro i dag
– Alt var fantastisk spændende og meningsfuldt.
er ret stærk og stabil, er
Det var en helt speciel oplevelse at være i den etio”I dag ser jeg på Danmark
det min fars skyld.
piske kultur og komme i kontakt med mine rødder. Det,
med andre briller. Jeg har
– Jeg er opdraget
jeg så, svarede så meget til mine forældres måde at
fundet ud af, hvor velsignet
anderledes end danske
opdrage os på. Så var mine forældre alligevel ikke så
jeg er,” siger Ruth Negash.
unge. Hos os var det
mærkelige! Det var også fedt at opleve, at jeg kunne
hele meget etiopisk. Der
klare mig selv. Dansk er mit første sprog, men jeg forvar mange regler. Mine
står også amharisk. Ikke en sjæl kunne se, at jeg ikke
forældres tro betød, at
er etiopier, så jeg slap for al den negative opmærkde prioriterede at sende
somhed, udlændinge ellers får.
os på en kristen friskole.
Tre af os har også været
Andre briller
på efterskole. Mine
Tilbage i Danmark startede Ruth som sygeplejeelev
forældre støttede alt med skolen, men de kunne ikke
og håber senere at tage en master i folkesundhedsflygtet fra Eritrea. De fortalte, hvordan de løb over grænsen
rigtig hjælpe med lektier og den slags. Vi har selv skullet
videnskab.
mellem Eritrea og Etiopien om natten. I dag lever de illegalt
tage ansvar. Det gik også meget godt. I dag læser min
– Jeg kunne godt forestille mig at arbejde i Etiopien.
i Etiopien. Her i Danmark har jeg alle muligheder.
lillesøster medicin, en anden afslutter sin bachelor til
Der er et kæmpe behov. Der er mange ting dernede,
– Det har ikke været let for mine forældre. Min far kom
sommer, min storesøster har taget HF, og min bror blev
som kan gøres meget bedre. Men først skal jeg have
tidligt ud for en bilulykke, så han ikke kunne arbejde.
student sidste år.
nogle flere kompetencer.
Min mor uddannede sig til køkkenassistent og arbejHun er ikke i tvivl om, at hendes flerkulturelle rødder
dede i mange år i en kantine. I dag kan jeg godt se op til
min mor – hvor er det sejt, at hun kunne gøre det. Selv
har givet hende noget værdifuldt i forhold til andre
Pinsekirke og migrantmenighed
om vi var mange børn, har jeg aldrig manglet noget. Jeg
danske unge.
Det kirkelige engagement fordeler Ruth i dag mellem
har altid haft begge mine forældre hos mig. Jeg er stolt
en pinsekirke, en etiopisk migrantmenighed og Indre
– I dag ser jeg på Danmark med andre briller. Jeg
af at have forældre, der elsker os rigtig højt. Så kan man
Missions Unge (IMU). Hun vil ikke sættes i bås.
har fundet ud af, hvor velsignet jeg er. Jeg sætter vir– Om søndagen kommer jeg i en international pinsekelig pris på de gode ting her som for eksempel SU.
klare de fleste ting i livet.
BMF

Birthe Munck-Fairwood Adnan Dahan

Ingeborg og Arne Kappelgaard Massoud Fouroozandeh

Daniel Ettrup Larsen

Elizabeth Padillo Olesen

Emile Djonga

Netværkskoordinator
Tværkulturelt Center

Ingeniør og tidl. universitetslektor, København

Præstepar ved Kingos Kirke
Nørrebro

Sogne- og migrantpræst
Odense

Tværkulturel stiftspræst
Esbjerg

Tværkulturel sognemedhjælper
Kolding

Tidl. sygeplejerske
Haderslev

- Migrantåbne folkekirker
- Migrantmenigheder
i Danmark

- Gæstfrihed i Mellemøsten og Danmark
- Kristne i Irak – før og nu

- Øst for Jerusalem: De glemte kirker
- Mødet med kristne og muslimer
i Libanon

- Den forbudte frelse
- Folkekirkens migrantarbejde
- Veje til bedre integration

- Tværkulturelt arbejde
i folkekirken
- Kristendom og islam

- Sang, musik og integration
- Billedkunst på tværs af kulturer

- En afrikansk flygtnings
møde med Danmark
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Tro, eksil, kulturmøde og integration – set med danske og nydanske øjne
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Som ung præstestuderende havde Joe Toms
forestillet sig, at han skulle
arbejde blandt verdens
fattigste. Da han tilhører
det katolske ordenssamfund Redemptoristerne,
der især virker blandt
fattige og udstødte, var
det et naturligt fremtidsscenario. Men tre år efter
ordinationen i 2005 blev
den unge indiske præst
sendt til Danmark, hvor
den katolske kirke manglede en præst, der kunne
betjene den engelsksprogede del af menigheden
ved Skt. Annæ Kirke på
Amager og være præst
for filippinere. Fem år
senere er han her stadig.

Father
Joe
Kulturmøder:
Kirken skal derud,
hvor mennesker er,
siger indisk præst
på Amager

E

t menneske, der har glemt Gud, er et fattigt menneske. Fattigdom får en anden dimension i et rigt
land, hvor mennesker har alt, men er langt borte fra
Gud. Derfor er der også en opgave for mig i et rigt land
som Danmark, understreger Father Joe.
Han tager imod i præsteboligen bag Skt. Annæ
Kirke, der med sine to tårne og imponerende facade
ligger markant få meter fra Amagerbrogade. Her
bor den 34-årige præst i et bofællesskab med kirkens fire andre præster. Han viser ind i et lille enkelt
møbleret samtaleværelse, mens han på ubesværet
dansk fortæller, at omkring 1.600 mennesker hver
weekend deltager i de i alt seks gudstjenester, der
holdes på dansk, engelsk og polsk. Hermed er Skt.
Annæ den største katolske kirke i Danmark målt på
antal kirkegængere.
– Vi har en ung, levende og gæstfri menighed, der
tiltrækker rigtig mange. Filippinere udgør langt størstedelen. Mange vil gerne bidrage aktivt. I den engelsksprogede menighed har vi fire kirkekor, aktiviteter for
alle aldersgrupper og ekstra månedlige familiemesser.
Samtidig er det en menighed i bevægelse. Folk rejser,
og nye kommer til. Det betyder, at vi hele tiden må
oplære nye ledere, forklarer Father Joe.

Giver troen udtryk

For to år siden besøgte han Filippinerne for at lære
mere om det land og den kultur, størstedelen af menigheden på Amager kommer fra.
– Det var meget lærerigt at opleve filippineres tro
og tillid til Gud under alle forhold. Troen giver dem
mhåb og en indre styrke, som bærer gennem kriser og
.naturkatastrofer. Det er noget, jeg virkelig beundrer
dem for. Man mærker, at de kommer fra et land, hvor
lkirke og kristendom spiller en langt større rolle end i
Danmark. Selv om de fleste i vores menighed er lavtlønnede, er de altid villige til at give, når nogen lider
tnød. Man betragter hinanden som familie og hjælper
nhinanden.

Golfkrigen

En flerkulturel opvækst betyder, at Father Joe har let
ved at leve sig ind i andre kulturer. Selv voksede han
op i Golfstaten Kuwait i en indisk indvandrerfamilie,

Kender du en udlænding, som ...

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

Luthersk Missions Højskole

Forstander Henrik Nymann Eriksen
Tlf.: 48 26 07 66 – www.lmh.dk.
Lærer på integrationslinjen: Kirsten Munk
Undervisning på farsi for iranere/afghanere
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hvor hverdagssproget uden for hjemmet var arabisk
som præst er at vække den lille flamme, der er i ethvert
og mange af hans venner muslimer. Moren arbejmenneske.
dede som sygeplejerske, og hans far var sikkerhedsansvarlig ved det kongelige museum. Men Golfkrigen
Helpline for børn og unge
i 1990 vendte op og ned på alt.
Father Joe bruger bevidst megen tid sammen med
– Det hele skete meget hurtigt. Den 2. august invabørn og unge – både i og uden for kirken.
derede Irak overraskende Kuwait om natten og overtog
– Jeg har let ved at relatere til dem. Den evne har
kontrollen med landet. Næste morgen lå der døde
Gud velsignet mig med. Jeg fortæller dem, at jeg selv
mennesker overalt i gaderne. Som sygeplejerske var
har været en rod, men Gud bruger syndere. Der er
min mor med til at fjerne de døde.
altid håb for os mennesker. Jeg
vil gerne vise dem, at den kristne
At se alle de døde mennesker var
Den kristne tro handler tro er livgivende. Der er så megen
et chok.
Indtil da havde barndommen om at opdage glæden ved at
glæde i vores tro. Tro handler om
i det olierige land, været tryg og
at opdage glæden ved at være i
sorgløs. Familien var katolikker, og være i Guds nærhed.
Guds nærhed.
selv om Kuwait var et muslimsk Joe Toms, præst ved Skt. Annæ Kirke
– Tidligere tænkte jeg, at min
land, havde kristne fuld frihed til
opgave som præst var at få menneat praktisere deres tro. Om fredagen gik familien til
sker til at komme i kirken. I dag ser jeg det anderledes:
messe i den katolske domkirke, hvor der var plads til
Det er kirken, der skal derud, hvor mennesker er. Derfor
over 4.000 mennesker. Hver uge var der gudstjenester
bruger jeg megen tid på Facebook, online chat rooms
på ni sprog.
og Skype. Jeg er tilknyttet en helpline, hvor jeg er til
Men med den irakiske invasion fik den trygge
rådighed 24 timer i døgnet for selvmordstruede, seksuelt
hverdag brat ende. To måneder senere befandt famimisbrugte og unge med lavt selvværd. Fra mit eget liv
lien sig i en flygtningelejr i Amman efter at være flygtet
kender jeg skylden, skammen og vreden. Som 14-årig
ud gennem Irak til Jordan.
var jeg selv derude, hvor jeg kunne have taget mit eget
– I lejren var der ikke nok mad. Folk sultede. Det
liv. Jeg orkede ikke mere og havde ingen at betro mig til. I
var en nyoprettet lejr, og forsyninger fra Røde Kors var
dag kan jeg måske hjælpe andre ved at lytte til dem, fordi
endnu ikke nået frem. Vi var så heldige, at vi hurtigt
jeg selv har erfaret Guds barmhjertighed.
kom videre til Indien, hvor vores familie tog sig af os.
Vi havde mistet alt og måtte starte helt forfra.
Elsket af Gud
At han blev præst er stadig lidt af en overraskelse for
Father Joe.
Kulturchok
– Det var ret tilfældigt, at jeg som 16-årig blev vurMødet med Indien blev en brat opvågnen for den
deret egnet til præsteseminariet. Måske var det fordi
12-årige dreng. Ganske vist havde han tidligere besøgt
forældrenes land. Men at skulle opbygge et nyt liv fra
jeg talte flere sprog – og så havde jeg jo oplevet at miste
bunden var noget ganske andet.
alt og starte fra nul. Det lød som en god åndelig lektion!
– Alt var nyt for mig. Kulturen. Samfundet. Sproget.
Men på det tidspunkt havde jeg det stadig svært med
I Kuwait talte jeg engelsk med mine forældre og arabisk
mig selv og mine omgivelser og tænkte, at som præst
med mine venner. Nu skulle jeg lære malayalam. Jeg
ville jeg i alt fald blive accepteret og værdsat. Heldigvis
havde svært ved at kommunikere og få venner. Det var
er det en lang uddannelse, og meget skete undervejs.
en helt ny verden, som jeg reagerede voldsomt på.
Mens jeg læste teologi og filosofi, blev jeg klar over, at
– De barske oplevelser dengang har været med til at
det var Gud, der kaldte mig. Det gav mig en helt ny tilforberede mig på de opgaver, jeg står i her i Danmark. I
gang. Grundlæggende handlede det om, at jeg lærte,
dag har jeg let ved at forstå børn af indvandrere. Jeg kan
at Gud kan bruge os uanset vores fortid. Jeg lærte at
også sagtens forstå, at Gud kan virke fjern for mange
elske mig selv, fordi jeg er elsket af Gud. Det satte mig
danskere. Som barn i Kuwait havde jeg alt. Jeg behøfri til at gøre mit bedste her i livet og så overlade resten
vede egentlig ikke Gud. Først da min familie mistede
til Gud. I dag siger jeg til min menighed, at som udlændet hele, opdagede jeg, at midt i tomheden var der en
dinge skal vi gøre, hvad vi kan, for at være til velsigfantastisk Gud, som længtes efter at fylde min tomhed.
nelse for Danmark og de mennesker, vi er iblandt her.
Det var en hård skole. Men jeg lærte for livet.
Father Joe fortæller med et smil, at hans forgænger
I dag har han et mere nuanceret syn på, hvad det vil
som præst for den filippinske menighed troede, at han
sige at være fattig.
kun skulle være her i tre måneder. Det blev til 30 år.
– Fattigdom er ikke kun et spørgsmål om penge.
– Jeg stortrives med de opgaver, Gud har givet
Et menneske, der ikke har Gud i sit liv, er et fattigt
mig i Danmark. Men hvis Gud en dag har brug for
menneske. Materielt set har vi alt i Danmark, men vi er
mig et andet sted, er det der, jeg skal være. Indtil da
tomme mennesker, hvis vi glemmer Gud. Min opgave
er jeg her.
BMF

“
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Sammen

Gudstjenester og mødesteder for flygtninge, indvandrere og danskere

Gudstjenester og messer

Malayalam
Hellerup
Skt. Therese Kirke, F. Eldhose (ortod.), tlf. 5299 8210; F. Benny Mathew, tlf. 2193 4215 (K)
Emmanuel Evangeliske Kirke, LM, Nansensgade, Daniel Larsen, tlf. 3116 4347 (B)
Norsk
København
Kong Haakons Kirke, pastor Magne Hoem, tlf. 3257 1103 (L)
Etiopisk-ortodoks menighed, Lutherkirken, Markus Mina Pedersen, tlf. 5190 0315
Polsk
Esbjerg (Haderslev, Sønderborg) Skt. Nikolaj Kirke, Jan Zalewski, tlf. 2129 1161 (K)
Etiopisk-Ortodoks menighed, Helligåndskirken, Kidane Amare, tlf. 4299 1693
Helsingør (Herning, Horsens) Sankt Vincent Kirke, pater Wienczyslaw Barwinski, tlf. 9712 4382 (K)
Amharisk/tigrinya
Etiopisk-Eritreansk menighed, Citykirken, Helen Kibreab, tlf. 6193 1133, helkib@ymail.com (P)
København (Brønshøj, Taastrup): Sankt Annæ Kirke, pastor Leszek Kapusta, tlf. 3286 0724 (K)
Arabisk/assyrisk
Århus
Fountain of Life Ministries, pastor Romel Shaol Yokhena, tlf. 6047 1831 (P)
Nykøbing F.
Pater Julian Bodnar, tlf. 5572 0985 (K)
Arabisk
Brønderslev
Arabisk menighed, Brønderslev Kirke, Tarek Freiwat, tlf. 2062 8175
Odense
Skt. Albani Kirke, Jan Marukowski, tlf. 6088 9372 (K)
København
Arabisk menighedsfællesskab, Vigerslev Kirke, Nabil Astafanos, tlf. 2993 4900, www.greater.love.dk
Aalborg/Århus
Pater Herbert Krawczyk, tlf. 8730 7042 (K)
København
Den Koptisk-Ortodokse Kirke, Samuels Kirke, Ayman Samir, 2762 8138
Rumænsk
Ikast
Rumænsk-ortodoks menighed, Preot Casian, tel. 5013 5069
Aalborg
Verdens Lys, Margrethekirken, Elias Haddad, tlf. 2878 2202, www.aal-arabicchurch.dk
København
Kristuskirken, Gabrela Nistor, tlf. 6126 0155 (B)
Armensk
København
Sct. Andreas Kirke, Araxi Petersen, tlf. 4062 5654, eller Alex Ikilikian, tlf. 2851 6375
Rumænsk-ortodoks menighed, Mariakirken, Michael Radu, tlf. +46 4013 4654
Odense
Odense Domkirke, Edward Hakhverdyan, tlf. 6610 1582
Odense, Roskilde
Rumænsk-ortodoks menighed, Mihai Hornicar, tlf. 5265 1703
Århus
Vor Frue Kirke, Sarkis Melkonen (Uppsala), tlf. +0046 70 667 4882
Ordrup
Skt. Andreas Kirke, rumænsk-ortodoks menighed, Fr. Avraam, tlf. 5360 8218
Assyrisk
Århus/andre byer
Mar Mari’s Assyriske Menighed, Helligåndskirken, pastor Albert Panimeen, tlf. 8696 9189
Sønderborg
Rumænsk-ortodoks menighed, Christianskirken, Leon Iacob, tlf. 2796 7869
Østens Gamle Kirke, Gellerup Kirke, Ashur Ishak, tlf. 2801 2012
Århus
Rumænsk-ortodoks menighed, Vor Frue Kirke, Juliane Samsing, tlf. 8616 7119
Burmesisk
Bramming, Farsø, Langeland, Kbh., Myanmar Chr. Fellowship, Ail Moses, tlf. 4242 0355 / Salai, tlf. 2618 3667
Russisk
København
Københavns Kulturcenter, Adrass Maksims, tlf. 2734 8794 (P)
Burmesisk/Chin
Esbjerg, Fåborg, Nørager/Thisted, Odense, Ribe, Ringe, Rønne, Sæby, Chin Chr. Fel., Khin Maung, tlf. 2947 3990
Rus./Kirkeslav./Da. Hobro
Russisk-ortodoks menighed, Jevgenia Nørhøj, tlf. 2624 1067
Ølgod
Chin Christian Bethel Fellowship, ChinChin Ren Tial Rhual Ngo, tlf. 7524 1507/2147 2089
København
Hellige Savor Ortodokse Menighed, Samuels Kirke, Emilijan Otac, tlf. 2182 1842
Dansk
Amager
International Baptist Kirke, Korsvejskirken, pastor Gilbert Rukundo, tlf. 6070 1240
Kirkeslavonsk
København
Skt. Alexander Nevskijs Ortodokse Kirke, Serguei Plekhov, tlf. 3313 6046
Birkerød
Nordvanggård, Søster Neophita Marter, tlf. 4581 0096 (K)
Sømandskirken, russisk-ortodoks menighed, Sergiy Bondaerv, www.orthodoxy.dk
(da./eng.)
Haderslev
The House United (multietnisk menighed), Aktivitetshuset, Poul Erik Gildhoff, tlf. 3211 2611/ 6011 5011
Serbisk
Brønderslev
Baptistkirken, Benjamin Nadj, tlf. 9890 0002 / 4041 7344 (B)
Odense
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, Jesper Hougaard Larsen, tlf. 6312 0873 (F)
København
Blågårds Kirke, Zoran Ivanovic tlf. 2245 9459 / F. Alexander Sanardzic, tlf. 2151 1304
eller 2423 7446. Gudstj. i Domkirken 1. og 3. lørdag i hver måned kl. 18 med fællesspisning
Odense
Sct. Hans Kirke, Vera Stanic tlf. 2646 0074 / F. Alexander Sanardzic, tlf. 2151 1304
		
Graabrødre Klosterkirke, Marianne Larsen tlf. 2423 7446, int gudstj. en onsdag i hver md.
Silkeborg
Alderslyst Kirke, Zijan Kulic tlf. 8681 5468 / F. Alexander Sanardzic, tlf. 2151 1304
Engelsk
Avedøre
God’s Ambassadors (ghanesisk), Avedøre Kirke, Samuel Koli Adjei, tlf. 3188 5909
Spansk/Portugisisk København
Iglesia Latina de Copenhague, Marcelo Mora (spansk), tlf. 3011 1233
Esbjerg
Skt. Nikolaj Kirke, Benny Blumensaat, tlt. 7512 1027 (F)
Solange Oliveira (portugisisk) fofasolange@hotmail.com
Herlev
Vor Frue Kirke, pater Carroll Parker, tlf. 4494 7678 (K)
Kristuskirken, Digna Fernandez, tlf. 3331 0941 (B)
Hillerød
Ullerød Kirke, Torben Ebbesen, tlf. 2042 2562 (F)
Pinsekirken, Alberto Orlando Malisani, tlf. 2276 9195 (P)
Horsens
Church for all Nations, Apostolsk Kirke, Georg Bertelsen, tlf. 75618177, søn. kl.10 (oversæt.)
Kbh./Fredericia
Mario Gonchoroski (portugisisk), tlf. 2559 2932 / Gert Rostrøm, tlf. 7620 0252
Hvidovre
Int. City Baptist Church, Broholm Kirke, pastor Tony Acheampong, tlf. 4352 8440 (B)
Århus
Vor Frue Kirke, Bernado Petrini, tlf. 8730 7044 (K)
Kolding
Kolding Int. Church (KIC), Simon Peters Kirke, Michael Markussen, Gudstj. 1. søn. i md. kl. 13
Svensk
København
Svenska Gustafskyrkan, Per Lidbeck, tlf. 3315 5458 (L)
København
Adventkirken, Lars Bo Sørensen, tlf. 4656 5102 (A)
Swahili/Dansk
Løgstør
International menighed, Løgstør Frikirke, Masoudi Herman, tlf. 7215 7354
Alive Bible Congregation, Kingos Kirke, Chris Akwasi Oduro, tlf. 3131 8805
Skanderborg
International Evangelisk Menighed, IM missionshus, pastor Pierre Birunga, tlf. 7143 8278
(eng./farsi)
Apostelkirken, indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, tlf. 2348 0481 (F) (oversættelse)
Swahili/Eng.
Holstebro
Int. Chr. Fellowship (congolesisk), IM missionshus, M. Sigala, tlf. 9741 3717 / 5123 5862
Bethel Missionary Baptist Church, Købnerkirken, pastor Gerry O. Calba, tlf. 3255 8926 (B)
Tamilsk
Fredericia, Frederikshavn, Grindsted, Herning, Holstebro, Horsens, Kolding, Lemvig, Næstved, Randers,
Christian Center, Pinsekirken, pastor Javan Junior, tlf. 4010 9051 (P)
Svendborg, Vejle, Aabenraa, Aalborg, Århus: Pater Jude Kulas, tlf. 9879 6347 / 2088 5284 (K)
Christian Love Fellowship, Hendriksholm Kirke, pastor Kats Kato Yusuf, tlf. 2847 5646
Fredericia
Apostolsk Kirke, Printtans Mathiws, tlf. 7594 1150 (Ap)
Church on the Rock, Timotheuskirken, James og Miriam Lubega, tlf. 2636 8134/2735 9202
Grindsted
Vestermarkskirken, Savarimuthu Antonnipilai, tlf. 5810 4278 (Miss.forb.)
		
Come all ye Church, Bethesda, Lyere Igbogbo, tlf. 4220 4600
Herning
Smyrna Tamil Church, pastor Jeyarajan Vyravipillai, tlf. 9721 5023 / 2342 9987
Copenhagen Community Church, Nørre Farimagsgade 45, David Bjerre, tlf. 5155 5376
Herlev, Holbæk
Enok Aruthavaraj, tlf. 4916 3345 (B)
Copenhagen Miracle Center (ugandesisk), Bavnehøj Kirke, Daniel Musoke, 2713 9548
Holstebro
Baptistkirken, Sudhakaran Kathiresu, tlf. 9740 6369 / 2695 1014
Filippinsk menighed, Kbh. Kristne Kulturcenter, Raymond Osias, tlf. 3531 0328 (P)
Lemvig
Hellig Kors Kirke, Duc Than Tran, tlf. 2960 0338 (K)
Gospel Church International, Apostelkirken, Stan McCuien, tlf. 3322 6267
Odense/Svendborg Tamilsk Baptistmenighed, John Balasubramaniam, tlf. 6221 8109 (B)
Great Commision Ministries International, Haraldskirken, Odumade Adebola Oluwatosin Enoch
Sønderborg
Apostolsk Kirke, Nava Arumugam, tlf. 7465 3941, eller Linel Chachi, tlf. 7444 0969
Helligåndskirken, natkirkepræst Mikkel Vale, tlf. 3051 9943 (F) Int. evensong fredage kl. 19
Thai
København
Kulturhuset, Drejervej, June Sikhanin, tlf. 6136 1339
International Central Gospel Church, Akwasi Oppong Amoabeng, tlf. 7133 2096
København
Sankt Augustins Kirke, tlf. 3355 6080 (K) / Sankt Petri, sognepræst Markus Löwe, tlf. 3313 3834 (F)
International Church of Cph., Sct. Andreas Kirke, pastor Rentner, tlf. 3962 4785, Sund. at 10.30 Tysk
Tysk Reformert Kirke, pastor Axel Bargheer, tlf. 3313 8753
International Christian Community, Fredens Kirke, Samuella Wuo-Mettle, tlf. 2623 5211
Sønderjylland
Nordslesvigske menigheder, kontakt pastor Sylvia Laue, tlf. 7465 1834 (L)
Kbh./Århus
International Harvest Christian Centre, pastor James Commey, tlf. 3262 9664
Tyske gudstj. i danske folkekirker: Christa Hansen, Haderslev Domkirke, tlf. 7452 3655
Kbh./Odense
Jesus Centre. Adeboye Olushola, tlf. 2834 4497
København/Vejle
Sankt Ansgar Kirke/Sct. Norberts Kirke, pater Vasyl Tykhovych, tlf. 2085 3958 (K)
Jesus Is Lord Church, Allehelgens Kirke, Precy Soltes Ofori, tlf. 5037 2435, jildenmark@yahoo.com Ukrainsk
Urdu
København
Pakistansk Kristen Menighed, Ansgars Kirke, Ronald Benson, tlf. 2824 7979
Jerusalemskirken, Joshua Kyeremeh, tlf. 3332 9656 / 2647 2608 (M)
Fyn/Jylland
Ngog Tuyen Nguyen, tlf. 6221 0542 (K) / Mange byer, Minh Quang Nguyen, tlf. 5132 8896 (K)
Kingos Kirke, Arne Kappelgaard, tlf. 3583 5126, (F) Int. gudstj. d. 17. marts, 21. april og 26. maj kl. 14.30 Vietnamesisk
Lyngby
Sankt Knud Lavard Kirke, pater Chau Chu Huy, tlf. 3990 5727 (K)
Kristuskirken, First International Baptist Church, pastor Niels Erik Nielsen, tlf. 3963 7222 (B)
Odense
Odense Baptistmenighed, Noh Dieu, tlf. 2132 4652 (B)
Narrow Gate Church (tanzaniansk), Bethesda, Israels Plads, Felix Mgonja, tlf. tlf. 2988 7733
Slagelse
Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed, pastor Huynh Dieu, tlf. 3512 9510
Nathanaels Kirke, Ellen Gylling, tlf. 3940 5004 / 8232 5527 (F) Gospelgudstj. 3. marts kl. 17
(A) Syvende Dags Adventistkirken (Ap) Apostolsk Kirke (B) Baptistkirken (F) Folkekirken (K) Den katolske kirke (L) Luthersk kirke (M) Metodistkirken (P) Pinsekirken
Sakramentskirken, pater Carroll Parker, tlf. 3125 5996 (K)
Sankt Annæ Kirke, pater Joe Toms, tlf. 3286 0729 / 5322 5232 (K)
Bibelkredse m.m.
St. Alban’s Anglican Church, archdeacon Jonathan Lloyd, tlf. 3962 7736 – Gudstj. kl. 10.30
Engelsk
Holstebro
Anne Marie Dørken Laursen, tlf. 9741 4037
The Lord’s Chosen Charis. Revival Mov., Apostelkirken, Frederic Nwohia, tlf. 3116 7781
Silkeborg
Shane McGregor, tlf. 5164 6414
Truth and Grace Ministry, Bethesda, Cyril David Amadi, tlf. 4231 2844
Viborg
International menighed, Enok Sørensen, tlf. 9735 0186
Victory Chapel (nigeriansk), Bavnehøj Kirke, Ola Jones, tlf. 2098 5401
Færøsk
København
Eliaskirken, Magni Højgaard, tlf. 3288 6818
Yeshua Center International (YCIN), Patricia Latham, patricialatham@live.dk
Lyngby
Baptistkirken, Gunnar Larsson, tlf. 2729 4920 (B)
Middage på tværs
Skt. Knud Lavard Kirke, pater Allan G. Courteau, tlf. 4587 5688 (K)
Ebeltoft
Det Internationale Hjørne, Kirsten Trollegaard Jørgensen, tlf. 8636 2511
Living Word Empowerment Center, Christianskirken, Richard Ssebuggwawo, tlf. 4588 9695
Esbjerg
Pinsekirken, Atula Masa, tlf. 4167 5662 / 7512 0100 (kirken)
Randers
KirkeCentret, pastor Jack W. Jensen, tlf. 3510 0494
Haderslev
Gl. Haderslev Kirke, Kirsten Münster, tlf. 7452 3945
Vejle
Løget Kirke, int. gudstj. d. 17. marts og 28. april, Christophe Ndikuriyo, tlf. 7141 2114
Herning
Luthersk Mission, Børge Pedersen, tlf. 9712 3994
Vejle Kristne Kirke (afrikansk menighed), Théoneste Habyarimana, tlf. 2784 5023
Hillerød
Luthersk Mission, Birgitte Nielsen, tlf. 4087 3182
Aalborg/Hjørring/Pandrup International menighed, Apostolsk Kirke, Martin Mutale, tlf. 2616 1439 / 3042 8476 (Ap)
Hirtshals
Hirtshals Kirke, Ole Vallson, tlf. 2752 0369
International Christian Fellowship, Bethelkirken, Lee Hanson, tlf. 2622 2667 (B)
Hjørring
Emma Stenbjerg, tlf. 9892 9090
Sct. Mariæ Kirke, tlf. 9879 6349, pater Jude Kulas, tlf. 9879 6347 (K)
Holstebro
Luthersk Mission, Inge Margrethe Jacobsen, tlf. 9746 1929
Åbyhøj
Christian International Fellowship, cif@valgmenighed.dk Gudstj. 1. søndag i md. kl. 10.30
Nørrelandskirken, Marianne Skjølstrup tlf. 9742 2686, tværkulturel aften én lørdag i md.
Århus
Gellerup Kirke, tlf. 8625 1035 (F), int. gudstj. 24. marts, 5. maj, 9. juni kl. 10
København
Fredag d. 12 april kl. 17.30: Indonesisk aften, Brøndby Strand Kirke
Møllevangskirken (Anglican), Jonathan LLoyd, tlf. 3962 7736
Fredag d. 3. maj kl. 17.30: International aften, Værløse Kirke
Vor Frue Kirke, pater Herbert Krawczyk, tlf. 8730 7042 (K)
Kbhvn NV
Nordvestkirken: Venskabsmiddage lørdage d. 2. marts og d. 6. april  kl. 17.30
Aalborg
Budolfi Kirke, Lars Brinth, tlf. 6083 3509. International gudstj. hver anden søndag kl. 18
Rødovre
Luthersk Mission og Højnæskirken, Yvonne Solgaard, tlf. 2337 3077
Estisk
København
Hans Tausens Kirke, pastor Heiner Erindi, tlf. 3322 5288 eller 2231 2766
Silkeborg
Silkeborg Kirke, første fredag i måneden, Jette Lykke Nielsen, tlf. 8681 00241
Farsi/dari
København
Iranian Presbyterian Church, Sindshvile, Peter Vandgaard, tlf. 6080 1651
Skjern
Luthersk Mission, Hans Lundby, tlf. 4054 2099
Farsi/persisk
København
Netværkskirken Metropol, Benjamin Sarkez, tlf. 3295 2353
Toftlund
Luthersk Mission, Møller Schmidt, tlf. 7483 1114
Kbh/Odense/Ålborg Church of Love, Solvang Kirke/Bykirken, Massoud Fouroozandeh, tlf. 4053 2523 (P)
Videbæk
Luthersk Mission, Villy Juul Mikkelsen, tlf. 9717 2403
Århus
Church of Love, Ravnsbjergkirken, Houshang Samadi-Kosha, tlf. 2844 3005
Aalborg
Missionsforbundet, Steen Nygaard, tlf. 9818 4975
Finsk
København
Garnisons Kirke, Marja Silvonen-Hansen, tlf. 3811 5245 / 2759 1503 (L)
Århus
Venskabsmiddage, Luthersk Mission, Gravers Bøge, tlf. 2621 2671
Fransk
Eglise International du Saint-Esprit, Crepin Yapo, tlf. 7143 0286
Andre internationale mødesteder / Kirkeligt integrationsarbejde
Kbh./Odense
Eglise Protestante Baptiste, Sct. Johannesgården, Jonas Kouassi-Zessia, tlf. 2926 4791
Café Cadeau
Frederiksberg Café og Drop in Center, tlf. 3326 2028, www.cafecadeau.dk
København
Fransk Reformert Kirke, Miriam Scheel Larsen, tlf. 4588 3944
Café Tværs		
Holstebro
Holstebro Kirke, 1. man. i md. kl.13.30-16, Erik Ladegaard, tlf. 9742 0246
CIFMC CPM JCC, Vibevej 7C, 2400 NV, Jean Pierre og Vinnie Muganza, tlf. 5810 5021
Folkekirkens Migrantarbejde
Odense/Fyns Stift Sct. Hans Kirke, Massoud Fouroozandeh, tlf. 6612 4388/4053 2523
Sakramentskirken, pastor Robert Culat, tlf. 2670 4676 (K)
Folkekirkens Tværkulturelle Center
Ribe Stift
Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen, tlf. 2757 4864
Nykøbing M
Congolesisk menighed, Laurids, tlf. 4026 2133 (Ap.)
Odense
Jesper og Marianne Hougaard Larsen, tlf. 6312 0873 / 2423 7446
Ølby
Resurrection Int. Chr. Center (congolesisk), Ølby Kirke, Jacques Musungay Kalala, 5137 2792 Folkekirkens Tv. Samarb. (FTS)
Holstebrokirkernes Flygtningearbejde Holstebro
Sognemedhjælper Marianne Skjølstrup, tlf. 9742 2686
Fransk/Swahili
Skive
Living Water Church, IM Missionshus, Maronko Kagigi og Bienvenue, tlf. 6197 7119
Internationale Aftener
Gellerup
Sognemedhjælper Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800
Færøsk
Hirtshals
Malta, Levi Joensen, tlf. 9894 4370, www.malta-hirtshals.dk
Internationalt Kristent Center (IKC)
København
Dansk- og eng.undervisning m.m., Anders Graversen, tlf. 3332 5939
København
Hans Egede Kirke, sognepræst Bergur Jacobsen, tlf. 3879 6146 (F)
Århus
Danskundervisning m.m., Peter Mikkelsen, tlf. 6178 9988
Kristnastova, Niels Pauli Nonstein, tlf. 3255 1809
Int. Students Christian Fellowship
Cph., Århus, Aalb.,Odense KFS, tlf. 3543 8282
Ghanesisk/Twi
Herlev
Church of Pentecost, Birkholm Sognegård, William Osae, tlf. 2072 3463 (P)
Kalejdoskob
København
Frelsens Hær, Thorsgade 48A, Helle Fik, tlf. 3585 0087
Købehavn
Presbyterian Church of Ghana, Den Reformerte Kirke, Gothersgade, Kwame, tlf. 2329 6374
Kirkens Korshær
København
Inger Marie Warncke, tlf. 3581 2880
Græsk
København
Græsk-ortodoks menighed, Metropolit Pavlos (Stockholm), tlf. +46 8 64 62 421
KIT
København
Kirkernes Integrations Tjeneste, Hans Henrik Lund, tlf. 3284 6016
Grønlandsk
København
Helligåndskirken, pastor Jens Kristian Kleist, tlf. 4593 6737 (F)
Kolding International Congregation (KIC) Kolding
Tværkulturel sognemedhj. Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 2094 4849
Indonesisk
København
PERKI, Richard Simanjuntak, tlf. 2230 7235
Kulturcaféen
Brande
Ellen Andersen, tlf. 9718 7132
Islandsk
Horsens, København, Odense, Sønderborg, Aalborg, Århus: www.jonshus.dk
Kvinder møder kvinder
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Elsebeth Fischer-Nielsen, tlf. 3054 1066
Italiensk
København
Jesu Hjerte Kirke, Michael Hornbech-Madsen, tlf. 3321 5934 (K)
København
Bethlehemskirken, Jane Christiansen, tlf. 3535 0028
Kaldæisk
Esbjerg, Holstebro, Horsens, Næstved, Søborg, Aalborg, Århus (Skt. Nikolaj Kirke): Faris Toma Moshe, tlf. 6193 9093 (K) Kvinder møder kvinder
Kvinder på tværs
Albertslund
Opstandelseskirken, Rozina Ifti, tlf. 5035 4348
Kinesisk
København
Chinese Church in Cph., LM, Kirkegårdsvej 21, Dan og Peggy Ong, tlf. 5366 3288 / 6173 2766
Kvindeligt Voksenarbejde
Herning
Anna Thise Pedersen, tlf. 9712 4137
Kinyarwanda
Amager
Zion Temple Celebration Center, Bethel Kirken, Tea-Jeni Misago, tlf. 4593 9355 / 2698 4852
Lørdage på tværs
Ølstykke
Fælleskirken, tlf. 7026 5350 (M)
Herlev
Bethel World Mission Church, Mørkhøj Kirke, Amon Nkusi Kijana, tlf. 2927 9099
Mandeklub (international)
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Poul Martin Nielsen, tlf. 5040 4087
Kinyarwanda/eng. Lyngby
Ark Church, Apostolsk Kirke, Janepher Umuranga, tlf. 4224 5283 / 4553 8808
Mødestedet Vesterbro
København
Thyra Smidt, tlf. 3321 2703
Koreansk
København
Den Reformerte Kirke, pastor Dea Hwan Oh, tlf. 3251 1707
Mødested Amager		
Amager
Ellen Gylling, tlf. 8232 5527, og Jens Lind Bønding, tlf. 2360 2557(F)
Kroatisk
Kolding
Sankt Michaels Kirke, Anto, tlf. 7558 2378, eller Nikita, tlf. 7554 2932
Sport på tværs
Skjern
Luthersk Mission, Enok Sørensen, tlf. 9735 0186
Makedonsk
København
Skt. Kliment Ohridski, Mariendals Kirke, Dragi Trajkovski, tlf. 2066 8356
Amharisk

København
Århus

på
tværs

FESTKALENDER

TIL KALENDEREN
Forårskonference

og repræsentantskabsmøde

Tro i mødet

Mellem idealer og virkelighed
Hovedtaler: Colin Chapman
København d. 15.-16. marts

TemaDag

Den gode integration
– inspiration
fra Sønderjylland
Simon Peters Kirke,
Kolding
Lørdag d. 1. juni

InspirationsDage for migrantpræster
Hovedtaler: John Perumbalath, MA, MTh, PhD
Brogården, Middelfart, d. 23.-25. maj

Efterårskonference
Inspiration på tværs
København
d. 1.-3. november

Tværkulturelle sommerlejre
Dronningelund Efterskole d. 1.-5. juli
Hestlund Efterskole d. 8.-12. juli
LMH, Hillerød, d. 7.-11. juli
Løgumkloster Efterskole d. 8.-12. juli

Tværkulturelt Center · tlf. 3536 6535
www.tvaerkulturelt-center.dk
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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 d. 1 juni 2013.

10. marts
19. marts
20. marts
24. marts
25. marts
26. marts-2. apr.
27. marts
28. og 29. marts
31. marts
14. april
25.-28. april
26. april
28. april
2. og 3. maj
5. maj
9. maj
15.-16. maj
19. maj
24. maj

Shivas nat (Maha Shivaratri)
Buddhas dødsdag (Nirvana)
Iransk/afghansk nytår (Norouz)
Palmesøndag
Herrens bebudelse
Påske (Pesach)
Forårsfest (Holi)
Skærtorsdag/Langfredag
Påskedag
Hindi nytår (Vaisakhi)
Buddhistisk nytår (thailændere)
Store Bededag
Palmesøndag
Storetorsdag og Storefredag
Påskedag
Kristi Himmelfart
Ugefesten (Shavout)
Pinsedag
Buddhas fødselsdag (Wesak)

Hinduer
Buddhister
Muslimer
Prot./kat./angl.
Prot./kat./angl.
Jøder
Hinduer
Prot./kat./angl.
Prot./kat./angl.
Hinduer
Buddhister
Danmark
Ortod. kristne
Ortod. kristne
Ortod. kristne
Prot. kristne
Jøder
Prot./kat./angl.
Buddhister

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 2013

Mødte Gud i Danmark
Kirke støtter konverteret iransk asylansøger, der har fået afslag

P

Mødte kristne

Et par måneder senere blev hun overflyttet til et asylcenter på Sjælland, hvor hun mødte en kristen iraner.
– Jeg var midt i en uoverskuelig livskrise og havde
det meget dårligt. En dag sad jeg ude i køkkenet og
græd. En iraner kom hen og spurgte, om jeg ville med
ind i en kirke i København, hvor der var andre iranere.
Han var kristen og sagde, at det måske kunne hjælpe
mig at komme med i et fællesskab.
I kirken viste det sig, at der var oversættelse til
farsi. Fereshteh begyndte at komme hver søndag.
Her hørte hun om en folkekirke, hvor der hver uge var

bibelundervisning på farsi.
Hun ville gerne vide mere og
besluttede at tage til undervisning i kirken, der lå i en
anden bydel.
– Jeg fik en bibel og
begyndte at læse. Jeg
ønskede at lære mere om
Jesus og oplevede, at ordene
gav mening. Det gav mig
tryghed at læse. Gud talte til
mit hjerte, forklarer hun.
Efter at have fulgt et længere undervisningsforløb i
kirken blev Fereshteh døbt
ved en søndagsgudstjeneste.
Selv om hun på det tidspunkt
som asylansøger havde fået
det første afslag i Udlændingestyrelsen, var hun ikke i
tvivl om, at hun ville døbes.
– Jeg havde sagt ja til
Jesus i mit hjerte. Derfor
bad jeg om at blive døbt. Alt
andet var lige meget. Efter
dåben følte jeg en enorm
lettelse. Det var som om en
kæmpe byrde var taget fra
mig. Nu vidste jeg, at Gud var
med mig uanset hvad.

“

Nyt om navne

InspirationsDage for migrantpræster

Kristi Rosenlund Bellows (53) er ansat

Mød præster og ledere fra Danmarks migrantmenigheder

som tværkulturel konsulent i Indre Mission
fra 1. marts. Hun er teolog og har skrevet
phd-afhandling om forholdet mellem jødedom og kristendom. Hun kommer fra en
stilling i Danmission og bor ved Horsens
sammen med sin amerikanske mand.

God’s people – Pilgrim people • Marginality and hope in exile
• To be a migrant people: The Church’s calling
Gæsteunderviser: Dr. John Perumbalath, MA, MTh og PhD, indiskfødt sognepræst
i Gravesend (UK), medlem af den anglikanske kirkes synode og stiftsråd, formand for
North Kent Council of Interfaith Relations og tutor ved College of Preachers.

Foto: BMF

Per Lidbeck har afløst Gunnar Pelinka
som præst ved Svenska Gustafskyrkan i
København. Per Lidbeck er 52 år og har
været præst i den svenske kirke siden 1987
– de seneste 14 år ved en citykirke i Malmö,
hvor han var med til at starte natkirke.
Blandt nye tiltag i København er tilbud om
kristen dybdemeditation.

Nyt på tværs nr. 1 – marts 2013

Da Fereshteh Asadi sidste år blev døbt
i en københavnsk folkekirke, vidste hun,
at alle broer var brændt. I hjemlandet
Iran risikerer konvertitter dødsstraf. Der
var ingen vej tilbage. To måneder senere
fik hun afslag på asyl i Flygtningenævnet
med den begrundelse, at de iranske
myndigheder næppe havde kendskab til
hendes konvertering. Afslaget har siden
været forelagt FN´s Menneskerettighedskomité, der er gået ind i sagen. Men indtil
hun ved, om sagen genoptages, opholder
den iranske kvinde sig på en hemmelig
adresse.

havde boet i Danmark i mange år og var ligesom hun
selv fraskilt.
– Det var ikke noget, jeg bare kastede mig ud i.
Jeg var meget forsigtig. Efter et mislykket arrangeret
ægteskab, da jeg var 19, og 17 års ægteskab med en
mand, der blev psykisk syg, var jeg alene med min
datter. Men i Iran er det svært for en kvinde at få lov at
være alene. Der er meget pres fra familien og omgivelserne. Så da jeg gennem en veninde fik kontakt med
en iraner i Danmark, tænkte jeg OK – lad os se. Jeg så
billeder, og i et helt år talte vi sammen i telefonen flere
timer hver dag. Jeg følte, at jeg kunne stole på ham. Vi
Venner hjalp
blev gift i Teheran, men det var meningen, at vi fortsat
I kirken havde Fereshteh fået
venner, som hun kunne dele
skulle bo i hver vores land og ses i ferier. Efter seks
sit liv og sin nye tro med. Da
måneder inviterede han mig til Danmark på besøgshun igen fik afslag på
visum. Men da jeg
asyl, støttede kirken
kom, viste det sig,
hende med rådgivning
at han var en helt
Da jeg blev døbt, var
og advokatbistand.
det som om en kæmpe byrde anden person her.
– I kirken forstod de
Der skete mange
min situation og vidste, blev taget fra mig.
dårlige ting. Jeg
at jeg ikke var konver- Fereshteh Asadi, asylansøger
måtte ikke forlade
teret for at få asyl, men
hans lejlighed. Efter
at jeg virkelig ønskede at leve som kristen. De vidste
nogle uger lykkedes det mig at flygte. Jeg var meget
også, at det var meget farligt for mig at vende tilbage til
bange og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne
Iran. Mine venner i kirken hjalp mig med alt og bakker
ikke rejse tilbage, for han havde anmeldt mig for utromig op hundrede procent. Uden deres hjælp havde jeg
skab til de iranske myndigheder og truet min datter og
ikke klaret det.
min familie. I mit land er der dødsstraf for utroskab.
I Iran har Fereshteh en 16-årig datter, der bor
hos hendes mor. Datteren ved godt, at Fereshteh er
Ventetid
blevet døbt.
- At jeg blev asylansøger er stadig surrealistisk. Det var
– Min familie kender min tro. Da jeg blev døbt, var
jo slet ikke derfor, jeg kom. Men måske skulle jeg til
jeg så glad, at jeg måtte fortælle det til min datter.
Danmark for at lære Jesus at kende, siger Fereshteh,
Resten må jeg overlade til Gud, siger Fereshteh med
der får ventetiden til at gå med at læse, skrive på Faceet forsigtigt smil.
Book, besøge venner og hjælpe i kirken.
– Jeg prøver at være aktiv, men det er svært at
være helt afhængig af andre. Jeg kan jo ikke leve et
Flygtede fra ægtemand
normalt liv. Men jeg har valgt retning. Selv om jeg er
Den iranske kvinde havde aldrig forestillet sig, at hun
skulle søge asyl i Danmark. Da hun kom for snart to
bange for fremtiden, er jeg også tryg. Gud har hjulpet
år siden, var det for at besøge den mand, hun havde
mig så mange gange før. Jeg siger til mig selv: Du
giftet sig med seks måneder tidligere i Iran. Manden
skal være stærk.
BMF
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å bordet ligger en slidt
farsi bibel med gult
omslag. Bibelen er en
gave fra den danske kirke,
hvor Fereshteh Asadi blev
døbt en forårsdag sidste
år, inden hun fik endeligt
afslag på asyl. Den iranske
kvinde fortæller, at hun
læser i Bibelen hver dag.
Det har hun gjort i over et år.
For det er her, hun henter
styrke til de mange lange
dage, mens hun venter på,
at de danske myndigheder
afgør hendes fremtid.
Da hun kom til Danmark
i maj 2011, kendte hun ikke
noget til kristendommen.
Den 51-årige frisør voksede op i en praktiserende
muslimsk familie i Teheran
som den næstyngste i en
søskendeflok på fem. Som
ung havde hun mange
spørgsmål til farens strengt
konservative tolkning af
islam, men det var utænkeligt at undersøge andre
religioner. På et asylcenter
i Ebeltoft hørte hun, at
nogle af beboerne havde
kontakt med en kirke. Hun
var alene i et nyt land med
voldsomme
oplevelser
i bagagen. Kunne det
tænkes, at kirken kunne
hjælpe?
– En søndag gik jeg
ned i kirken og satte mig
på den bagerste bænk. På
det tidspunkt var alt kaos i
mit liv. Jeg talte ikke med
nogen og forstod ikke, hvad der foregik. Men jeg følte
noget godt i kirken. Jeg kunne se, at de bad og læste
fra Bibelen. Der var en god atmosfære. Jeg blev nysgerrig. Men jeg vidste ikke, hvordan jeg kunne finde ud
af mere, fortæller hun.

”Som etablerede kirkesamfund skal vi ikke blot tilbyde den fremmede en hjælpende hånd men et nyt hjem. I mødet med den fremmede må vi være villige til
selv at blive berørt, udfordret og forandret.” John Perumbalath
InspirationsDage for migrantpræster holdes den 23.-25. maj i Middelfart
og er åbne for alle interesserede. Flere oplysninger: Kontakt Tværkulturelt Center
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Mænd møder mænd
Besøg i international mandeklub i Esbjerg

M

edejerskab er et nøgleord for tværkulturel medarbejder Poul Martin Nielsen, der samler trådene denne tirsdag, hvor hen ved 20
danske og nydanske mænd har
taget plads omkring middagsbordet
i den tidligere kirkelade bag Kvaglund Kirke i Esbjerg. Maden – lam
med stegte kartofler og salat – er
lavet af pakistanske Rashid og
danske Richard. Bagefter vasker
tre eritreanere op, en iransk ingeniør
er kassemester, og en burmeser
sætter stole på plads.
Rashid kom til Danmark for tre år
siden under Greencard-ordningen.
Den 37-årige kemiingeniør fra Pakistan har tidligere studeret i Danmark
og fortæller, at han har en mastergrad fra et dansk universitet. Han
sidder i programudvalget og var
med til at starte mandeklubben.
– Min kone kommer i en international kvindeklub i kirken. En dag
kom præstens kone på besøg i
vores hjem. Hun fortalte, at kirken
også gerne ville lave en klub for
mænd. Det var en god idé, syntes
jeg. Mænd har også brug for at
snakke sammen og gøre ting
sammen. I Danmark er mange
alene. Jeg tænker selv tit: Hvad skal
jeg lave i aften? Jeg ville gerne være
med til at lave en klub med forskellige aktiviteter.
Rashid er muslim men har ingen
problemer med, at det er kirken, der
står bag mandeklubben. Han har
altid haft et godt forhold til kristne.
– Jeg kommer fra en lille by i Pakistan, hvor der bor mange kristne.
Når de fejrer jul, inviterer de os, og vi
inviterer dem, når vi fejrer vores muslimske fester, fortæller han.

Jeg kommer til mandeklub for at snakke mere dansk.
Vi har en burmesisk menighed, hvor vi holder gudstjeneste på vores eget sprog
chin søndag eftermiddag i
kirken. Vi har også holdt fællesgudstjeneste med den
danske menighed to gange,
fortæller Siang og tilføjer, at
burmesere og danskere jo
allerede kender hinanden fra
mandeklubben.

Kurdisk livshistorie
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Efter middagen er det tid til
aftenens tema – livshistorier.
Denne aften er det Saads tur
til at fortælle om sit liv ud fra
en række spørgsmål. Den
49-årige kurder flygtede til
Danmark for tre år siden og
bor nu i Kvaglund med sin
kone og fem børn. I Kurdistan
arbejdede han for de amerikanske soldater og var desuden ulønnet bedemand. Saad
er muslim men har stor respekt
for kristne.
– Da jeg var barn, levede
kristne og muslimer fredeligt
sammen i Irak. Børn legede
sammen, spiste hos hinanden
og sov i hinandens hjem. De
voksne talte sammen og hjalp
hinanden.
Han fortæller om barndommen i landsbyen i Nordirak, hvor han voksede op i en
kurdisk storfamilie.
– Vi boede i et gammelt hus.
Dengang var der ikke TV og
internet. Vi var fattige. Det var
meget svært. Jeg husker godt.
Alle kendte min far. Min far var
en meget dejlig mand og den
første i landsbyen, der købte
Starten
en bil. Men så skete der en
Mandeklubben er et af flere nye
masse dårlige ting. Min far blev
tiltag i regi af det nystartede Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe I den tidligere kirkelade står en bur- syg og døde, og min mor måtte
Stift. Klubben startede med blot meser og taler dansk med en paki- ud og arbejde for andre famitre-fire mænd, men efterhånden er staner. En grønlænder hilser på lier. Jeg elsker min mor meget,
flere kommet til – de fleste yngre en eritreaner, der kommer ind ad fortæller Saad, mens flere af
de lyttende mænd nikker genfamiliefædre, fortæller Rashid.
døren og børster sneen af jakken.
kendende.
– De vil gerne tale dansk og
– Jeg kom ikke til Danmark,
møde andre end deres landsmænd. Atmosfæren er afslappet og tonen
Og så er her danskere, som de kan gemytlig. En liflig duft breder sig fra fordi jeg var fattig. Jeg havde hus
tale med om deres problemer. Det køkkenet, efterhånden som klokken og alt. Jeg kom, fordi det blev
kan være problemer med at finde nærmer sig 18. Her i det lavloftede meget farligt. Jeg måtte løbe.
arbejde eller problemer i familien. I lokale laver danske og nydanske Jeg drømmer om, at Danmark
de fleste kulturer taler mænd med mænd mad sammen hver anden uge en dag må blive mit land. Jeg
drømmer om et godt arbejde,
deres venner, når de har problemer.
i International Mandeklub, der er et
så jeg kan tjene penge til min
Men i et nyt land kan det tage lang
familie. Måske et lille landbrug
tid at få venner, man kan stole på. frirum for mænd i alle aldre.
med køer og får og kyllinger. Og
Mange vil også gerne lære mere
så drømmer jeg om den dag, mit eget land Kurdistan
om, hvordan tingene fungerer her. Vi har haft besøg af
bliver et frit land, siger Saad.
en sundhedsrådgiver fra kommunen, en præst og en
Der er helt stille, mens han fortæller. Da han er færdig,
tyrkisk imam, og i næste uge kommer en og fortæller
kommer flere hen og siger tak – du fortalte godt.
om, hvordan man får permanent opholdstilladelse og
dansk statsborgerskab. Vi har også besøgt en landmand med 60 køer og set en Falck-station. Og vi har
Flere danskere
lige overtaget vores egen kolonihave.
For Poul Martin Nielsen har mandeklubben været en
stor opmuntring. Efter seks måneder har han personlig kontakt med over 40 mænd og har besøgt
Internationalt køkken
mange i deres hjem.
Snart er maden klar. Travle mænd bærer bradepander
– Jeg er blevet beriget med mange nye venner
og salatskåle ind fra køkkenet, mens de sidste flutes
fra nær og fjern. Jeg er glad og taknemmelig over,
varmes i ovnen.
at folkekirken har vedkendt sig arbejdet blandt
– Somme tider er der en, der laver mad fra hjemnydanskere. Fremover er den største udfordring at
landet. Andre gange er det en blanding af dansk mad
motivere flere danske mænd til at være med og give
og noget andet, forklarer Siang Thang, en 33-årig
noget af sig selv. Det er mit håb, at klubben med
burmesisk FN-kvoteflygtning, der kom til Danmark
tiden kan blive selvkørende, så alle tager ansvar for
for otte år siden.
hinanden og kommer, fordi de ikke kan undvære
– Jeg kan godt lide at lave mad. Her kan jeg se,
fællesskabet.
BMF
hvordan andre gør. Somme tider får vi burmesisk mad.
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