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Formandsberetning 2016
Adnan Dahan, København
De frivillige har støttet, opmuntret og givet
gode råd i den første tid, når flygtninge skal
opbygge et nyt liv i Danmark og står med tusind
spørgsmål, fordi alt er anderledes. "Selv regnen
regner anderledes her," som en vietnamesisk
flygtning engang sagde. De frivillige har været
med til at give sårbare mennesker troen på, at
det er muligt at opbygge et nyt liv i et nyt land.
Andre har gjort det før dem. De er ikke alene.
I dag tales der meget om, at civilsamfundet
skal inddrages for at løfte integrationsopgaven.
Det er helt rigtigt set. Her er det en stor fordel,
at folkekirken er til stede overalt i Danmark.
Der er altid en sognekirke og ofte også et
missionshus, hvor der er mennesker med livserfaring, varme hjerter og vilje til at gøre en
ekstra indsats.
Sidste år fik knap 7.500 flygtninge asyl
i Danmark. Af personlig erfaring ved jeg,
hvor meget det betyder at møde venlighed og
medmenneskelighed, når man kommer til et nyt
land som flygtning. Det er over 20 år siden,
men jeg glemmer aldrig dem, der hjalp vores
familie i den første tid.
I dag kommer mange flygtninge hurtigt
i praktik i en virksomhed sideløbende med
sprogskolen. Det betyder en travl hverdag.
Derfor er det vigtigt, at vi i kirkernes integrationsarbejde spørger ind til, hvad den enkelte
har brug for lige nu.
Mange efterspørger hjælp til at lære - og
bruge - det danske sprog, få danske venner,
finde praktikpladser og vigtigst af alt - få et
arbejde. Nogle ønsker også at blive en del af
et kirkefællesskab, hvor de kan invitere deres
landsmænd. I årets løb har Tværkulturelt Center
været med til at synliggøre idéer og erfaringer.

Det er nu over et år siden, at de store
flygtningestrømme i sidste halvdel af 2015
bevægede sig op gennem Europa. Vi husker alle
billederne af mænd, kvinder og børn, der kom
gående på de danske motorveje båret af håbet
om en ny fremtid langt fra krigens gru.
Pludselig fik Mellemøstens flygtningekrise
ansigter. For nogle af os, der selv har prøvet at
flygte, vakte flygtningestrømmen stærke
følelser. Det kunne jo have været os.
Hvor er vi henne i dag? I dag går flygtninge
ikke længere rundt på danske motorveje. Sidste
år søgte markant færre asyl i Danmark. Ikke
fordi der er blevet færre flygtninge i verden
med behov for beskyttelse, men fordi Europa
har bygget mure og indgået politiske aftaler,
der skal sikre, at flygtningene bliver i nærområderne. Der, hvor 9 ud af 10 af verdens
flygtninge i forvejen befinder sig.
Men trods pigtrådshegn og opsamlingslejre
nåede nogle op til os. Og som tidligere år har
Tværkulturelt Center været med til at tage godt
imod dem, der kom. Gennem vores netværk har
vi været til stede på asylcentre ud over landet
og i den første tid, når flygtninge har fået asyl
og er flyttet ud til en kommune. Vi har tilbudt
omsorg og menneskeligt nærvær,
venskabsfamilier og hjælp til at lære det svære
danske sprog. Flygtninge har fået kontakt med
kirker, der har taget hånd om dem. Hvad enten
der kommer mange eller få, ønsker vi fortsat at
bidrage til, at der opbygges åbne og tillidsfulde
relationer mellem nye og gamle danskere, så vi
kan få et godt liv sammen.

Året der gik
Det er med glæde og stolthed, at vi kan se
tilbage på et år, hvor flere hundrede frivillige
i vores netværk har haft kontakt med flere
tusind flygtninge og migranter. De frivillige
har budt asylansøgere velkommen og været
der for dem i den svære tid, mens de venter på,
at myndighederne behandler deres asylsag.

Mange kirkelige aktører
Da Tværkulturelt Center blev oprettet for
snart 25 år siden, var der ikke mange kirker
eller kirkelige organisationer, der arbejdede
blandt flygtninge og migranter. I dag er der

3

mindst 40 præster, kirkeligt ansatte og
medarbejdere i kirkelige organisationer, der
har flygtninge og migranter som en del af deres
arbejdsområde. Folkekirkens biskopper har
udpeget asylpræster i alle stifter. I Aarhus og
Roskilde stifter er der udpeget kontaktpræster
i alle provstier. Stifter har ansat asyl- og indvandrerpræster. Kirkelige organisationer har
tværkulturelle konsulenter. Sogne og provstier
har tværkulturelle kirke- og
kulturmedarbejdere. Folkekirkens mellemkirkelige Råd har oprettet et nationalt netværk
for ressourcepræster. Det omfattende kirkelige
engagement er en meget positiv udvikling, der
giver mange nye muligheder.

der aktivt inddrager flygtninge og migranters
egne erfaringer.
For det tredje har verdens flygtninge fortsat
brug for fortalervirksomhed. I 2016 mistede
mindst 5.000 mennesker livet på havet i forsøget på at nå frem til sikkerhed i Europa.
De tragiske tab af menneskeliv viser, at der er
brug for en ny fortælling om verdens
flygtninge. En fortælling, der skelner mellem
flygtninge
og migranter, og som både
handler om, hvad flygtninge flygter fra,
hvordan vi sikrer dem beskyttelse, og hvad de
kan bidrage med der, hvor de kommer hen. Det
er en opgave, som
vi både kan og skal
være med til at løfte.
I Tværkulturelt Center ønsker vi et
frugtbart samarbejde med andre aktører. Derfor
vil bestyrelsen i de kommende måneder arbejde
videre med at sætte ord på, hvad der er Tværkulturelt Centers særlige identitet, profil og
kompetencer, og hvad vi ser som Centrets
hovedopgaver fremover i forhold til andre
aktører. Hvordan udnytter vi bedst Centrets
særlige potentiale i krydsfeltet mellem sognemenigheder, kirkelige organisationer og
migrantmenigheder? Her har vi brug for jeres
input.

Tværkulturelt Centers rolle
Når flere aktører arbejder inden for det samme
felt, er det vigtigt, at forventninger afstemmes.
Hvad er Tværkulturelt Centers rolle i dag?
Hvad har vi særligt at bidrage med, og hvordan
kan vi sikre, at vi fortsat er relevante i forhold
til de mennesker, der har brug for os?
Der er flere grunde til, at vi tror, at der også
fremover er brug for Tværkulturelt Center.
Tværkulturelt Center er en vigtig medspiller,
når det handler om at give flygtninge en god
start i Danmark. Med et landsdækkende netværk opbygget gennem mange år kan vi også
fremover være med til at mobilisere de mange
menneskelige ressourcer, der findes i de kirkelige miljøer. Her er de mange flygtninge i vores
netværk, som i dag er velintegrerede, en stor
ressource. Sidste år modtog Danmark godt
6.000 asylansøgere. Selv om det er markant
færre end året før, er der stadig en stor integrationsopgave at løfte.
Med mange aktører er der behov for et bredt
kirkeligt netværk, hvor ansatte og frivillige fra
folkekirken, kirkelige organisationer og
migrantmenigheder kan mødes på tværs og
inspirere hinanden. Og netop den rolle er
Tværkulturelt Center med til at udfylde.
Jo flere aktører - jo vigtigere er det, at vi kender
hinanden, så vi kan trække på hinandens erfaringer og kompetencer. Her kan Tværkulturelt
Center bidrage med koordinering og vidensdeling og være et levende miljø for teologisk
refleksion, erfaringsudveksling og nytænkning,

Europæiske erfaringer
I disse år oplever kirker ud over Europa, at
flygtninge fra lande som Iran og Afghanistan
i stort tal konverterer til kristendommen. Nogle
har allerede haft interesse for den kristne tro
i hjemlandet. Andre har under flugten fået hjælp
fra kristne organisationer eller kirker. Da frafald
fra islam som bekendt kan straffes med døden
i en række lande, kan konvertering i sig selv
udgøre et asylmotiv. At udvikle en forsvarlig
praksis med hensyn til troværdighedsvurdering
af asylansøgere, der har skiftet religion, kræver
både teologisk indsigt og juridisk omhu. Her er
det godt at kunne trække på andre landes erfaringer. For alt tyder på, at det er et fåtal, der
konverterer alene for at få asyl. At tage godt
imod nykristne flygtninge og sikre, at de får
undervisning og bliver integreret i kristne
menigheder, er en stor udfordring for de
europæiske kirker i disse år.
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Europa, faldet markant. Sidste år kom godt
360.000 til Europa over Middelhavet - en rejse,
der typisk startede i Libyen. På danske
asylcentre møder
vi traumatiserede
mennesker, der fortæller om lukkede
grænseovergange, vold og vilkårlige
fængslinger under transitophold. Ved en
lysgudstjeneste i Københavns Domkirke for
verdens flygtninge i december bad vi for alle,
der mistede livet ved Europas grænser. Og vi
bad om mod til at være en stemme for dem,
der ikke har nogen stemme.

Ude i verden
UNHCR opgør antallet af flygtninge i verden til
65 millioner. Det er det højeste tal siden Anden
Verdenskrig. Halvdelen er børn og unge. For
verdens flygtninge blev 2016 endnu et år, hvor
det blev stadig sværere og farligere at finde et
sted at flygte hen, og hvor Europa fortsatte med
at bygge hegn for at holde flygtningene ude.
I det personlige møde med mennesker på
flugt blev vi i Tværkulturelt Center igen mindet
om, at flygtningekrisen først og fremmest er
flygtningenes krise. Dernæst er det Mellemøstens krise. Nabolande har taget imod over
fem millioner syriske flygtninge. Det er næsten
lige så mange som Danmarks samlede
befolkning. Nærområderne er presset til det
yderste. Set fra Mellemøsten og Afrika er
Europas flygtningekrise til at overskue. Og det
handler ikke kun om ressourcer. Eksempelvis
har de velhavende Golfstater ikke vist vilje til at
modtage flygtninge, hverken fra Syrien eller
andre lande, mens Uganda de seneste måneder
har taget imod 500.000 flygtninge fra den
eskalerende borgerkrig i verdens yngste nation
Sydsudan. Det handler om ansvar, siger de i
Uganda, og afviser at lukke grænsen.

Forfulgte kristne: Kristne mindretal er blandt
de mest forfulgte i verden. Terrorbevægelsen
Islamisk Stat har begået ufattelige forbrydelser
mod kristne og andre mindretal i min fødeby
Mosul i Irak og mange andre steder. De kristne
i Mellemøsten har al mulig grund til at frygte
fremtiden. Mange oplever, at det internationale
samfund har glemt dem og deres lidelser.
For os, der kommer fra Mellemøsten, vækker
forfølgelsen af kristne stærke følelser og megen
smerte. Det er vores familie, venner og naboer,
der i disse år drives på flugt. I Danmark har
flere kirker vist solidaritet og medfølelse med
Mellemøstens forfulgte kristne gennem
forbønsgudstjenester og særlige indsamlinger.
Som kirkeligt netværk har Tværkulturelt Center
en særlig forpligtelse til at støtte forfulgte
kristne og tale alle forfulgte mindretals sag.

Syrien og Irak: Den seks år lange krig i Syrien
er en af de største humanitære katastrofer i vor
tid. Og ikke meget tyder på, at en varig løsning
er nært forestående. Siden 2015 har godt 20.000
syrere fået asyl i Danmark. Næsten alle syrere,
der når frem til et europæisk land, får i dag asyl
- og med god grund. Men også den irakiske
befolkning oplever store lidelser. I 2014 tvang
Islamisk Stat kristne og andre mindretal på flugt
i stort tal. Mange lever stadig under meget
usikre forhold. Hertil kommer, at den militære
aktion mod Islamisk Stat i Irak i disse måneder
meget vel kan ende med, at de kristne igen
bliver klemt mellem forskellige muslimske
grupperinger. Der er gode grunde til, at mange
irakere er bange for fremtiden, og at nogle
søger mod fred og demokrati i Europa.

Her i Danmark
Hvem og hvor mange: Ved årsskiftet havde
godt 740.000 personer i Danmark rødder et
andet sted i verden. Det svarer til 13 procent
af befolkningen. Hver femte er flygtning.
Knap en fjerdedel er født her, og hver tredje
har som jeg selv dansk statsborgerskab.
Sidste år fik godt 80.000 udlændinge
opholdstilladelse i Danmark. Knap halvdelen
kom fra et EU/EØS land. Kun ni procent var
flygtninge.
I dag er de knap 38.000 syrere den største
flygtningegruppe i Danmark. Den næststørste
gruppe er irakere. Vi er knap 32.000. Andre
større grupper af nyankomne flygtninge er
eritreere, afghanere og iranerne.

Europas grænser: Med lukningen af Balkanruten og aftalen mellem EU og Tyrkiet om ikke
at lade flygtninge rejse videre, er antallet af
flygtninge og migranter, der når frem til
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Lovgivning: I vores netværk ser vi stadig
tydeligere de menneskelige konsekvenser af
de mange stramninger på udlændingeområdet
de seneste år. I 2016 blev målgruppen for den
lave integrationsydelse udvidet, alle opholdstilladelser til flygtninge blev gjort midlertidige,
og det blev endnu sværere og for mange
umuligt at få permanent opholdstilladelse på
grund af meget høje krav til sprog og fuldtidsarbejde. Hertil kommer, at flygtninge i dag
risikerer hjemsendelse selv efter mange år
i Danmark, hvis myndighederne vurderer,
at der er sket visse forbedringer i hjemlandet.
Vi frygter, at de mange stramninger vil gøre
det sværere for mange at falde til i det danske
samfund. Erfaringen viser, at daglige bekymringer og usikkerhed om fremtiden er blandt
de største hindringer for vellykket integration.
Når man allerede én gang har oplevet at miste
alt, betyder tryghed uendelig meget.

i sikkerhed. Kristne efterskoler og ungdomsforeninger kan være med til at skabe positive
rammer om den vigtige ung-til-ung kontakt på
tværs. I vores netværk er der gode erfaringer,
som andre kan trække på.
I Danmark er der tradition for religionsneutralitet på asylcentre. Hvad betyder det for
asylansøgeres mulighed for at udøve deres
religion - og for kirkers mulighed for at gøre
deres tilbud kendt? Det er et område, hvor
der er brug for afklaring. Vi glæder os over,
at Institut for Menneskerettigheder om kort tid
starter en udredning.
De seneste år har vi set flere inspirerende
eksempler på nye modeller for samarbejde
mellem kirkelige netværk, kommuner og sprogcentre om modtagelse af flygtninge i lokalsamfundet. Det er vores håb, at disse modeller
må brede sig, så endnu flere flygtninge kan få
glæde af kirkernes tilbud.

Udfordringer fremover: Så længe der er krig
og ufred i verden, vil der komme flygtninge.
Og trods mure, opsamlingslejre og skærpet
grænsekontrol vil nogle fortsat finde vej til
Danmark.
Det faldende antal asylansøgere det seneste
år betyder, at mange asylcentre er lukket. I dag
er der 49 asylcentre tilbage mod 69 i oktober.
Når et center lukker, er det vigtigt at kunne
tilbyde beboerne kontakt til en kirke det nye
sted, hvor de flyttes hen. Her hjælper Tværkulturelt Center gerne.
På asylcentre vil vi ind imellem opleve,
at der er nogle, som ikke skulle være kommet.
Det hører med til virkeligheden i en kompleks
verden, hvor også flygtningestrømme kan
infiltreres af uønskede personer. Uacceptable
holdninger eller handlinger skal selvsagt
påtales, og det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at gribe ind. Der kan være personer,
som der skal holdes ekstra øje med, og hvor
der kan være brug for sanktioner. Det skylder
vi det store flertal, der blot ønsker at opbygge
et nyt liv i et fredeligt land.
Flere børn flygter i disse år alene. Hvert
femte asylcenter er i dag et børnecenter for
uledsagede mindreårige. For mange forældre
i lande som Afghanistan, Somalia og Eritrea
handler det om at få i det mindste ét barn sendt

Status
For Tværkulturelt Center var 2016 et år med
en travl kalender, mange nye udfordringer,
velbesøgte aktiviteter og megen opbakning til
vores arbejde. Vi kunne glæde os over fortsat
medlemsvækst og stabilitet i struktur og
organisation. Siden starten i 1994 er antallet af
kollektive medlemmer i Tværkulturelt Center
vokset fra oprindelig 11 menigheder og organisationer til i dag omkring 180. Hertil kommer
tre kirkelige organisationer, hvor vi har en
aftale om organisationsstøtte.

Medlemsvækst
I år kan vi byde seks nye medlemmer velkommen: Fem folkekirkesogne og en ghanesisk
menighed på Nørrebro. Det glæder vi os over,
for nye medlemmer er med til at styrke Centrets
netværk og forankring i ude i sognene.

Bestyrelsen
Tværkulturelt Center ledes af en bestyrelse
på otte medlemmer:
 Formand: Adnan Dahan, København,
tidligere konsulent i UNICEF
 Næstformand: Sognepræst Inge With
Johannesen, Hellevad
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Århus tilbyder Internationalt Kristent Center
(Indre Missions tværkulturelle arbejde) gratis
danskundervisning flere gange om ugen. Knap
1.300 personer fra over 100 lande benyttede
sidste år det gode tilbud. Kirkernes sprogtilbud
er samtidig med til at nedbryde fordomme om
kirken, fordi mange her møder mennesker, der
vil dem det godt.

Landsleder Krista Rosenlund Bellows,
Horsens
Agronom Tesfu Ghebru, Næstved
Sproglærer Hanne Thinggaard,
Christiansfeld
Tidl. principal industry specialist George
Thomas, København
Sognepræst Lisbeth Thomsen, Holbæk
Lærerstuderende Nikolaj Thormann, Valby

Besøgsvenner: En af de bedste veje ind i det
danske samfund er én-til-én kontakt med
danskere. På Bornholm har over 20 eritreanske
flygtninge fået danske besøgsvenner, efter at
sognepræsten i Rønne gjorde behovet kendt.

Ansatte
Tværkulturelt Center har fortsat tre medarbejdere: Netværkskoordinator Birthe MunckFairwood, sekretær Ann Juul Kjestrup (22 timer
ugentlig) og forretningsfører Ilse Due (8 timer
ugentlig). Hertil kommer de mange frivillige,
der giver en hånd med i årets løb.

Venskabskontakter: I Kolding Provsti har
foreløbig 30 flygtningefamilier fået en dansk
venskabskontakt gennem Tværkulturelt
Kirkeligt Netværk, der også koordinerer
middage på tværs i seks kirker i provstiet.

Lokaler

Middag i et dansk hjem: I Hvide Sande nåede
34 asylfamilier fra det lokale asylcenter at spise
middag i et dansk hjem og selv have en dansk
familie på besøg, inden centret lukkede i marts.
Efterfølgende har sognepræsten fået mange
positive tilbagemeldinger.

Vi har fortsat kontor i Fredens Kirke, hvor vi
for en meget beskeden husleje får lov at låne
kirkens lokaler til konferencer og andre
arrangementer. En stor tak til Fredens-Nazaret
menighedsråd.

Tværkulturelle sommerlejre: I snart 30 år
har tværkulturelle lejre været et fast ferietilbud.
Sidste år deltog 900 danskere og nydanskere
i syv sommerlejre og fire bibelcampings
arrangeret af kirkelige organisationer og
sognekirker. For mange familier var det
sommerens højdepunkt.

Økonomi
Vi kom ud af 2016 med et lille overskud. Det
er vi meget taknemmelige for. Det gode resultat
skyldes først og fremmest projekttilskud til
aktiviteter, et utrolig flot resultat fra årets
cykelløb samt ekstra bidrag fra medlemskirker
og enkeltpersoner. Hjertelig tak.

Internationale gudstjenester: Mindst 20 folkekirker ud over landet tilbyder internationale
gudstjenester eller oversættelse af gudstjenesten
til engelsk eller farsi - blandt andet i Aarhus,
Holstebro, Fredericia, Vejle, Jelling, Haderslev,
Nørre Løgum, Odense, Roskilde, Hillerød,
København og Rønne. I Nathanaels Kirke
på Amager samler månedlige internationale
gudstjenester flygtninge, studerende, herboende
udlændinge og danskere, og Roskilde Domkirke
har succes med internationale aftengudstjenester, hvor kirkens kor medvirker på skift.

Erfaringer fra Centrets netværk
Tværkulturelt Center er et græsrodsnetværk
af praktikere. Vores medlemmer repræsenterer
et bredt udsnit af dansk kirkeliv og giver os
adgang til erfaringer fra mange forskellige
kirkelige miljøer. Lad mig nævne nogle eksempler på best practice, der måske kan være til
inspiration for andre:
Sprogcaféer og danskundervisning: I mange
byer tilbyder frivillige fra kirken at hjælpe med
at lære og bruge det danske sprog. Alene i Ribe
Stift er der inden for de seneste år oprettet 5 nye
sprogcaféer. Mødested Amager tilbyder
hjemmeundervisning, og i København og

Kristendomskurser: For mange asylansøgere fra
Iran og Afghanistan er det første gang, at de har
mulighed for at lære mere om kristendommen.
Nørrelandskirken i Holstebro er en af de kirker,
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der i længere tid har tilbudt undervisning på
farsi. I dag er der kurser for asylansøgere i en
række byer – heriblandt Hjørring, Brønderslev,
Holstebro, Herning, Haderslev, Ribe, Slagelse,
Hillerød, Rønne og København. Det skønnes,
at mindst 500 blev døbt sidste år.

unge, stærke og hjælpsomme og vil gerne gøre
nytte for en god sag. I Ringsted, Brønderslev og
andre byer er der gode erfaringer med
flygtninge som frivillige.
Praktikpladser: Mange kirker tilbyder i dag
praktikforløb for asylansøgere og flygtninge
i integrationsforløb - blandt andet i Kolding,
Esbjerg og på Vesterbro. I Holstebro har
Kirkernes Integrations Samarbejde formidlet
eksterne praktikpladser til otte asylansøgere
fra byens asylcenter. I folkekirken er flygtninge
typisk i praktik som kirketjener eller graver.

Nærvær på Vesterbro: Mødestedet – Kirkens
indvandrerarbejde på Vesterbro er Danmarks
ældste kirkelige mødested for flygtninge og
migranter med 9.000 årlige besøg og 30
frivillige. Mødestedet har eksisteret i 33 år.
Her har familier fra Tyrkiet, Mellemøsten og
Nordafrika haft deres gang i flere generationer.
Men også asylansøgere og flygtninge bruger
Mødestedets tilbud om kvindecafé, rådgivning,
lektiehjælp, højskoleaftener og meget andet.

Flygtninge i job: I vores netværk hører vi om
stadig flere flygtninge, der kommer i arbejde
gennem kirkelige netværk - og som hurtigt
bliver værdsatte medarbejdere.

Pigeklub: Girls´ Club i Sct. Clemens Kirke
i Randers er et tilbud til teenagepiger mellem
12 og 18 år fra nyankomne flygtningefamilier.
For pigerne er klubben et åndehul, hvor de får
lov at gøre nogle af de ting, teenagere gør
i Danmark. Forældrene har givet tilladelse til,
at pigerne kommer i kirken, selv om alle er
muslimer.

Mange andre eksempler kunne have været
nævnt. Snak med hinanden og hør mere!

De næste år
Fremover ønsker vi både at videreudvikle de
gode modeller for best practice og tage nye
opgaver op i det omfang, vi har ressourcer,
samarbejdspartnere og støttemuligheder.
Økonomisk sikkerhed på den lange bane
har vi aldrig haft. Sådan er det også i dag. Som
bestyrelse vil vi gøre, hvad vi kan. Næste tiltag
er cykelløb i Aarhus, København og Nykøbing
Falster, hvor den ældste cyklist er 89 år og den
yngste 10 år. Flere idéer modtages meget gerne.
Og så må vi bede. Lad os bede for
Tværkulturelt Center. Lad os bede for verdens
flygtninge, migranter og alle forfulgte. Lad os
bede for de kristne i Mellemøsten og alle andre
steder, hvor kristne forfølges på grund af deres
tro. Lad os bede for fred i verden.

International mandeklub: Kvaglund Kirke har
stor succes med en mandeklub, der på tværs af
religion samler 20-30 mænd fra 8-10 forskellige
lande til fælles madlavning og aktiviteter fra
billard og bagekonkurrence til pasning af
kolonihaver. Mandeklubben modtog Tværkulturelt Centers aktivitetspris i 2014.
Cykelværksted: I menighedshuset i Allerød
kan asylansøgere og flygtninge få en billig
brugt cykel og selv hjælpe med at reparere
cykler. Det er Indre Mission, der står bag det
populære initiativ, der nyder stor goodwill fra
byen.

Tak

Kirkernes Integrations Samarbejde (KIS)
i Holstebro er en nystartet forening, der
koordinerer den kirkelige indsats for asylansøgere og flygtninge i kommunen og blandt
andet tilbyder en fælles venskabskontaktordning. Vi håber, at andre vil blive inspireret
af de gode erfaringer fra Holstebro.

Tak til bestyrelsen og Centrets medarbejdere
for jeres store indsats. Tak til alle, der har
støttet Tværkulturelt Center i årets løb. Tak for
medleven og forbøn. I fællesskab kan vi også
fremover gøre en forskel.

Genbrugsbutikker: I en genbrugsbutik kan
flygtninge indgå i et dansk arbejdsfællesskab og
bruge deres danske sprog. Mange flygtninge er
8

Arbejdsberetning 2016
Netværkskoordinator Birthe Munck-Fairwood

alle steder, hvor himlen er blå, når blot vi er
i sikkerhed," som en afghansk flygtning
udtrykker det. At det ofte lykkes, ser vi masser
af livsbekræftende eksempler på.
I Tværkulturelt Center har vi fokus på det
konkrete møde mellem mennesker. Når vi
mødes, mister frygten sin irrationelle magt.
Som en eritreansk flygtning siger: "Hvis du vil
se mit hjerte, må du tale med mig. Måske vil
du opdage, at vores hjerter taler samme sprog."
De seneste år har mange af de nyankomne
opsøgt vores kirker, fordi de ønsker at vide
mere om den kristne tro og blive døbt. Det har
været en stor og glædelig overraskelse for
folkekirken. Hvad er det, der gør den kristne
tro så attraktiv, at nogle er villige til at betale
en høj pris for at blive døbt? Der er forskellige
svar, men udviklingen er markant og stiller
folkekirken og de kirkelige organisationer over
for nye udfordringer. Det har været meget
opmuntrende at høre præster fortælle om,
hvordan de nye kirkegængere med deres
spontane glæde har været til stor inspiration
for danske menigheder.
I november var det 60 år siden, at Danmark
modtog den første større gruppe flygtninge
efter Anden Verdenskrig. Da den sovjetiske
invasion i 1956 sendte 200.000 ungarere på
flugt, kom 1.000 flygtninge til Danmark med
særtog og blev modtaget i Padborg med
velkomsttaler, wienerbrød og varme smil.
Vi vidste, hvorfor de kom, og tog imod dem
med solidaritet og medmenneskelighed.
I Tværkulturelt Center arbejder vi for, at
flygtninge også i dag må føle sig velkomne.
Uden medmenneskelighed mister vi os selv.

"Det er kun en dråbe i havet. Men havet er ikke
det samme bagefter." Mange husker sikkert
pave Frans' ord, da han efter et besøg i en
flygtningelejr på den græske ø Lesbos sidste
år tog 12 syriske flygtninge med tilbage til
Vatikanet. Set i forhold til verdens 65 millioner
flygtninge var pavens gestus ubetydelig.
Men for de berørte familier blev alt forandret.
Pavens handling er en vigtig påmindelse
om, at der altid er andre muligheder end at
bygge højere mure. Hvor der er vilje, er der
vej. Her har kirkens folk et særligt ansvar for
at fastholde det enkelte menneskes værdi og
være en stemme for dem, der ikke har nogen
stemme.

Ansigter på flygtningestrømmen
I et globalt perspektiv er Tværkulturelt Center
en dråbe i havet. Men også dråber kan gøre en
forskel. Og i det forløbne år har vi fået lov at
gøre en forskel for rigtig mange mennesker.
I vores netværk har de frivillige ydet en
imponerende indsats. Kreative frivillige fra
lokale menigheder spredte håb på asylcentre.
Flygtninge ude i kommunerne fik tilbud om
en dansk venskabskontakt og hjælp til at lære
det svære danske sprog. Internationale
gudstjenester var med til at vise asylansøgere,
at kirken også er der for dem. Middage og
verdenscaféer samlede mennesker på tværs
af sprog, kultur og religion. Der var fuldt hus
på konferencer og tværkulturelle sommerlejre.
I Tværkulturelt Center har vi været med til at
skabe rammer om gode fælles oplevelser, der
styrker følelsen af samhørighed i et nyt land.
Og så har vi været med til at sætte ansigter
på flygtningestrømmen og kalde til empati,
medmenneskelighed og tydelig kristentro.
Størstedelen af dem, der i dag søger beskyttelse i Europa, er flygtet fra krig, terror og
forfølgelse. De har haft et liv, før de kom her.
Det er mennesker, som har brug for opmærksomhed, fællesskab og frirum fra sorg og savn
og tunge tanker. Mange kommer med en
ukuelig livsvilje: "Vi kan opbygge et nyt liv

Indsatsområder
Lidt om årets projekter og indsatsområder:
Asylansøgere og folkekirken: Som en naturlig
følge af de ekstraordinært mange asylansøgere
i 2015 har mange kirker og kirkelige organisationer de seneste år opprioriteret indsatsen
i forhold til lokale asylcentre. For to år siden
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var vi med til at lave en undersøgelse, der
viste, at tre ud af fire asylcentre dengang havde
kontakt til folkekirken, og at den lokale kirke
ved to ud af tre centre havde tilbudt aktiviteter
for beboerne – fra sprogcafé, middage på
tværs, syværksted og udflugter til særgudstjenester og hjemmebesøg hos danske familier.
Mange steder fortsatte engagementet ind
i 2016. I årets løb har vi været med til at
støtte op om nye tiltag, fortælle asylansøgeres
historier og indsamle eksempler på best
practice fra kirker og kirkelige organisationer.
De gode erfaringer blev i løbet af efteråret
samlet i inspirationshæftet ”Glem ikke gæstfriheden: Folkekirkens møde med asylansøgere,” der blev sendt bredt ud til kirker
og organisationer samt til alle asylcentre.
Venskabskontakter og koordinering af
kirkernes tilbud: Vi har været med til at
udarbejde en ny hjemmeside med en landsdækkende oversigt over lokale ressourcepersoner, der har indvilliget i at formidle
venskabskontakter fra de kirkelige miljøer.
Hjemmesiden er blevet til i et netværkssamarbejde med Luthersk Mission, Kirkernes
Integrations Tjeneste og Folkekirkens Asylsamarbejde, der er tovholder på projektet,
som støttes af TrygFonden.
Se www.venskabskontakt.dk.
Vi har også udarbejdet en folder om venskabskontakter og med støtte fra Folkekirkens Asylsamarbejde brugt en del tid på at kortlægge
eksisterende tilbud i 10 kommuner med
henblik på koordinering af kirkernes tilbud.
Holstebro og Kolding er blandt de byer, hvor
man lokalt har investeret tid og kræfter i en
koordinerende indsats.
Migrantåbne folkekirker var oprindelig et
tidsbegrænset fondsstøttet projekt med det
formål at gøre det attraktivt for flere nydanskere at bruge folkekirken. Vi har siden
fortsat projektet, der handler om kerneydelser
i forhold til menigheder, der ønsker at udvikle
inkluderende fællesskaber. For det er jo ikke
nok, at flygtninge gerne vil integreres. Vi må
også være villige til at tænke dem med ind i det
lokale menighedsliv.
Migrantmenigheder og folkekirken: Migrantmenigheder er i disse år genstand for voksende

opmærksomhed. For hvem er alle disse
mennesker, der med gudstjenester på mindst
43 sprog målbevidst er i gang med at skrive
deres eget kapitel i dansk kirkehistorie ganske uden at spørge om lov?! Den hurtigst
voksende gruppe er de eritreansk-ortodokse
menigheder, der i dag samles i mange byer.
På vores hjemmeside forsøger vi efter bedste
evne at holde styr på hvem/hvad/hvor. I dag
udlåner/udlejer mere end 60 sognekirker og
10-15 missionshuse lokaler til en eller flere
migrantmenigheder. I årets løb har vi hjulpet
migrantmenigheder med at finde danske
værtkirker og få styr på formalia. Vi var tovholder på en årlig konference for migrantpræster og en inspirationsdag i Københavns
Stift. Gode relationer til en dansk menighed
kan være en stor hjælp for en nydansk
menighed, der skal lære at navigere i en dansk
kirkelig virkelighed. For et par år siden udgav
vi hæftet "Det gode samarbejde" med diverse
gode råd om, hvordan man får et samarbejde
i stand på tværs af teologi og kirketraditioner.
Hæftet fås stadig.
I sin tid var vi med i en arbejdsgruppe under
Danske Kirkers Råd, hvor vi tog et første lille
skridt for at afsøge, om migrantmenigheder
kunne tilknyttes folkekirken uden at opgive
deres særpræg som ikke-lutherske. En arbejdsgruppe under Folkekirkens mellemkirkelige
Råd har siden taget over og har netop udsendt
en række anbefalinger om blandt andet mulighed for dobbelt medlemskab for enkeltpersoner, associeret medlemskab for migrantmenigheder og tidsbegrænset ansættelse af
lægpersoner som præster for migrantmenigheder. Det er alle forslag, som vi fuldt ud kan
tilslutte os.
Verdensmiddage: Verdensmiddage var
oprindelig et projekt støttet af Y's Men Region
Danmark, der omfattede 20 middage, hvor
menigheder i samarbejde med Tværkulturelt
Center inviterede flygtninge og migranter til
at servere mad fra hjemlandet og fortælle deres
livs- og troshistorier. Flere steder har der siden
været afholdt opfølgende middage lokalt, og
vi anbefaler fortsat modellen, der er beskrevet
i en lille folder.
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konferencedeltagerne selv har flygtninge- eller
migrantbaggrund.
I 2016 blev det til to landsdækkende weekendkonferencer og en konference for migrantpræster og menighedsledere. Derudover var vi
medarrangør af en regnbuekonference for og
om migrantmenigheder samt en forbønsgudstjeneste i Københavns Domkirke. Året
sluttede traditionen tro med en international
Christmas Carol Concert.

Konvertitter og fortalervirksomhed:
Kristendommens budskab har stadig stor
tiltrækningskraft. Det bliver vi mindet om
i mødet med de mange asylansøgere og
flygtninge, der viser interesse for kristendommen og ønsker at blive døbt. Vi har i nogle
år været med på sidelinjen i et netværk, der
arbejder med at afklare nogle af de praktiske,
asylretslige og etiske spørgsmål omkring
asylansøgeres konversion, dåb og medlemskab
af folkekirken, ligesom vi løbende giver
stemme til konvertitter, der fortæller deres
historier.
Andre fortællinger: I Tværkulturelt Center
interesserer vi os for de gode historier. For de
er en ofte overset del af virkeligheden, som
fortjener at blive fortalt. I årets løb har vi været
med til at give stemme til nogle af de mange
navnløse, der sjældent høres i debatten. Disse
historier er et vigtigt stykke samtidshistorie,
som kun få kender, og som er med til at udfordre den udbredte fortælling om flygtningebyrde og fejlslagen integration.
Religionsfrihed: I årets løb har vi været med til
at rette opmærksomheden mod kristne konvertitter på danske asylcentre, der mange steder er
en særlig udsat gruppe. Det er et felt, hvor der
skal trædes varsomt, men uanset hvad skal alle
tilfælde af chikane og overgreb tages meget
alvorligt.
Andet: Vi bruger forsat megen tid på at søge
tilskud, aflægge regnskaber, evaluere og skrive
rapporter. Her deler vi vilkår med mange andre
frivillige organisationer.
Vi nåede ikke det hele. Som altid var der flere
opgaver end timer i døgnet. Noget arbejder
vi videre med. Noget forbliver uafsluttet.
Og noget lader vi ligge i erkendelse af, at vi
hverken kan eller skal det hele.

Forårskonferencen Gæstfrihed og marginalitet
den 11.-12. marts i Fredens Kirke på Østerbro
havde den indiskfødte assisterende anglikanske
biskop John Perumbalath fra London som
hovedtaler og samlede 110 deltagere,
heriblandt en del flygtninge/asylansøgere,
der var privat indkvarteret hos danske familier.
Deltagerne repræsenterede omkring 20 lande
og et bredt spektrum af kirketraditioner. John
Perumbalath er med rette kendt for sin evne
til at gøre de bibelske tekster aktuelle og
nærværende med anderledes perspektiver på
velkendte beretninger. Vi blev mindet om,
at kristen spiritualitet ikke kan adskilles fra
gæstfrihedens teologi. Flygtninge giver os
mulighed for at møde Gud på nye måder.
I den fremmede er det Gud selv, der spørger
efter et hjem hos os. - Senere fortalte en
etiopisk asylansøger og tre flygtninge fra
Eritrea, DR Congo og Syrien erfaringsnært
om at komme til Danmark som en fremmed,
og migrantkor og musikere medvirkede med
global (kirke)musik. Vi glæder os over de
mange positive deltagerevalueringer, der viser,
at vores konferencer stadig opleves som
væsentlige.
InspirationsDage for migrantpræster og ledere
den 2.-4. juni på Brogården i Middelfart i samarbejde med Danske Kirkers Råd og Kirkernes
Integrations Tjeneste. Vi var tovholder på
konferencen, der blev afholdt for ottende gang
og samlede 53 herboende migrantpræster,
menighedsledere og ægtefæller med rødder
i 20 lande. Som tidligere år var formålet med
konferencen at skabe et forum, hvor migrantpræster og menighedsledere kunne dele erfaringer og visioner og få større kendskab til
folkekirken. Hovedtaler var den anglikanske
præst og islamkender Colin Chapman fra

Kursusvirksomhed m.m.
Inspirationskonferencer er fortsat en af
Tværkulturelt Centers hovedaktiviteter.
På vores konferencer tilbyder vi rum for
refleksion, erfaringsudveksling og faglig
inspiration med international vidvinkel.
Derfor bruger vi hovedsagelig oplægsholdere
med udenlandsk eller nydansk baggrund,
ligesom vi glæder os over, at en del
11

England. Vi havde også besøg af biskop
Marianne Christiansen, der gav et overblik
over folkekirkens historie og aktuelle
udfordringer. Efterfølgende var spørgelysten
stor, og biskoppen besvarede veloplagt spørgsmål fra ”Tror du på Gud eller dronningen?!”
til konkrete spørgsmål om folkekirkens
økonomi og muligheder for brug af kirkebygninger. Workshops dannede rammen om
livlige diskussioner om emner fra gudstjenesteliv og præstens rolle til børneopdragelse
og generationsskifte i migrantmenigheder.
Præsternes ophold blev betalt af stiftsudvalg,
menighedsråd, Den Katolske Kirke, Baptistkirken og Chr. P. Hansen og Hustrus Fond.
Stor tak. Og ja, vi gør det igen i år!

handler om at kunne bygge bro mellem
fortiden og nutiden. Men skal det lykkes,
er det både en forudsætning, at de nyankomne
er villige til at opgive noget af deres eget, og at
det danske samfund tager imod de nyankomne
med åbenhed. For når man bygger en bro,
starter man fra begge sider og mødes et sted
i midten. - Vi vurderer, at konferencen til fulde
levede op til målsætningen om at være et
multietnisk forum for inspiration og vidensdeling med rum for refleksion på tværs af
kulturer og traditioner. Ingen andre kirkelige
fora tilbyder det samme koncept.
For tiende år i træk var vi sammen med Mødestedet Vesterbro tovholder på en stemningsfuld
lysgudstjeneste i Københavns Domkirke for
verdens flygtninge. Omkring 280 deltog i gudstjenesten, heriblandt mange asylansøgere.
Vi glæder os over, at Københavns biskopper
i alle årene har bakket op om denne vigtige
markering af solidaritet med verdens flygtninge. En gudstjeneste som denne er på en
særlig måde med til at vise flygtninge og asylansøgere, at kirken ikke har glemt dem. Og
endnu vigtigere - at de ikke er glemt af Gud.

Regnbuekonference i september i Københavns
Domkirke. Vi var af det mellemkirkelige
stiftsudvalg bedt om at være tovholder på
konferencen, hvor Københavns biskop holdt
det indledende oplæg. Ud fra temaet Hvad kan
vi? Hvad vil vi – i fællesskab? besvarede
repræsentanter for otte migrantmenigheder
spørgsmål og tegnede et billede af et farverigt
kirkeligt territorium, der stadig er ukendt for
mange. Hertil sang og musik fra Irak, Ghana,
Indien, Eritrea og Nepal, irakisk buffet og
megen snak ved bordene. En fin aften, hvor
både nye og veletablerede menigheder fik
mulighed for at præsentere deres hjertesager.
Vi gik hjem med en livsbekræftende oplevelse
af, at det kristne fællesskab er rigt og
mangfoldigt.

International Christmas Carol Concert
i København samlede omkring 70 deltagere,
der sang julen ind på engelsk, tigrinya, arabisk,
farsi og kinesisk og lyttede til tekstlæsninger,
sange og musik fra tre kontinenter. Traditionen
tro uddelte International Church of Copenhagen efterfølgende julegaver. En fin afslutning på året, hvor vi oplevede den gode samhørighed om julens budskab på tværs af sprog
og kirketraditioner. Hermed er idéen givet
videre.

Efterårskonferencen Den gode integration:
Andre fortællinger den 4.-6. november
i Aarhus samlede omkring 150 deltagere,
heriblandt 10 eritreanere og godt 20 nykristne
iranere og afghanere. Mange deltagere gav
efterfølgende udtryk for, at det personlige
møde med nykristne flygtninge, hvoraf nogle
kom fra Udrejsecenter Kærshovedgård, gjorde
et stort indtryk og var med til at sætte deres
egen tro i perspektiv. Omkring 35 flygtninge
var privat indkvarteret hos danske familier.
Weekenden bød på en mosaik af plenumoplæg,
seminarer, personlige beretninger, paneldebat,
idéforum, iransk folkemusik og multietnisk
festgudstjeneste i Helligåndskirken. I konferencens hovedforedrag understregede psykolog
Olu Robbin-Coker, at den gode integration

Publikationer
At sprede inspiration, viden og gode historier
gennem udgivelser er en anden af Tværkulturelt Centers hovedaktiviteter. Årets udgivelser:
Glem ikke gæstfriheden: Folkekirkens møde
med asylansøgere: Ni interviews, 16 case
stories, idékatalog, statistik, tal og fakta
(50 sider). "En guldgrube for enhver, der
overvejer, hvad man kan gøre for at være
folkekirke for og med asylansøgere," skriver
udviklingskonsulent Dorte Kappelgaard.
Tak for de pæne ord!
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Støttemedlemmer: Omkring 120 støttemedlemmer modtager foruden Nyt på tværs
programmer for konferencer samt nyudgivelser. Et støttemedlemskab koster 200 kr.

Folder om venskabskontakter: Inspiration til
at blive venskabsfamilie for en flygtning.
Liturgier på arabisk, tigrinya og farsi:
Oversættelser af folkekirkens højmesse- og
dåbsliturgi sat op parallelt med den danske
tekst. Er lagt ud i pdf-format på hjemmeside
og udkommer i trykt form i løbet af foråret.

InfoNet (abonnenter): Af de knap 1.400
enkeltabonnenter, der ved udgangen af 2016
modtog Nyt på tværs, havde omkring 125
betalt et frivilligt abonnement på 100 kr.

Festkalender 2016: Revideret oversigt over
fest- og helligdage, der fejres af kristne, muslimer, hinduer, buddhister og jøder i Danmark.

Skole- og MenighedsNet (abonnenter):
11 menigheder, højskoler og efterskoler m.fl.
abonnerer på Centrets pakketilbud, hvor de
for 300 kr. får aviser og programmer m.m.

Oversigt over migrantmenigheder 2016: Når
vi medregner de godt 70 katolske sproggrupper
og de nationale kirker, har vi omkring 270 på
listen. Og der er uden tvivl flere.

NetværksNyt (abonnementsordning):
Småsendinger med nyheder, aktuel statistik,
konferenceprogrammer og info om kurser,
materialer og websites m.m. Ca. 210 personer
modtager NetværksNyt. Abonnement 300 kr.

Nyt på tværs: Kvartalsavisen Nyt på tværs er
fortsat en vigtig del af Tværkulturelt Centers
ansigt udadtil. Temaer for årets fire numre var
(1) Flygtningestemmer: Fortællinger om tro
og håb - fra Afghanistan, Iran og Syrien.
(2) Derfor er vi her - interviews med
herboende flygtninge fra Myanmar og Eritrea
og med to afviste asylansøgere. (3) Fra Iran
til Danmark - fokus på iranske asylansøgeres
virkelighed. (4) Den gode integration interviews om hvad der skal til på den korte
og lange bane. Desuden bringes nyt om
tværkulturelle tiltag rundt omkring i landet og
teologiske refleksioner over aktuelle temaer.
Nyt på tværs trykkes i 4.200 eksemplarer.
Heraf udsendes omkring 1.400 til enkeltabonnenter og 1.900 til kollektive abonnenter.

Nyhedsmails: Udsendes bredt til alle
interesserede ca. en gang om måneden.

Netværkspleje
Medlemsorganisationer og -menigheder
Medlemsorganisationer tilbydes en årlig samtale, og menigheder har mulighed for at bestille
en sogneaften.
Nøglepersoner
Ca. 200 nøglepersoner i menigheder og
organisationer modtager en række tilbud:
 Faglig udvikling og inspiration:
Invitation til konferencer og inspirationsdage og information om eksterne kurser.
 Information: NetværksNyt og nyhedsmails
 Materialer til uddeling.

Postkort, påske- og julekort med blandt andet
velkommen på forskellige sprog og malerier af
herboende nydanske kunstnere.

Netværk

Øvrige aktiviteter

Tværkulturelt Center servicerer et landsdækkende netværk af menigheder, foreninger og
enkeltpersoner.

Prisuddelinger: Årets Krus - Årets Knus
og aktivitetsprisen STJERNESTUNDER
Den 32-årige Abel Zemhret, der kom til
Danmark som flygtning fra Eritrea i 2014,
modtog Tværkulturelt Centers integrationspris
Årets Krus - Årets Knus. Prisen blev overrakt
af tidligere overrabbiner Bent Melchior, der
begrundede prisen med, at selv om Abel
Zemhret kun har været i Danmark i kort tid,
har han vist, at han er et usædvanlig initiativrigt menneske, hvor handling fører til

Medlemsnetværk: Ved udgangen af 2016
havde vi 180 kollektive medlemmer – sogne,
kirkelige organisationer, migrantmenigheder
og mødesteder m.fl.
WorkNet: Herudover servicerer vi et løsere
netværk bestående af ca. 120 danske og
nydanske menigheder, nationale kirker,
mødesteder og kirkelige organisationer m.fl.
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religionsfrihed på asylcentre eller stramning af
regler for permanent ophold - for blot at nævne
nogle af de seneste emner. Og så tager vi selv
ud og holder foredrag i det omfang, tiden
rækker til det – og henviser gerne til andre.

integration. Prisen kunne derfor både ses som
en anerkendelse af alt det, han allerede har
nået, og en opmuntring til at fortsætte.
Årets aktivitetspris har til formål at skabe
opmærksomhed om nogle af de mange gode
historier fra de folkekirkelige miljøer. I 2016
gik prisen til Fælleskirkeligt Integrations
Netværk (FIN) i Haderslev, der er et forum
for sognekirker, kirkelige organisationer og
frikirker. Netværket koordinerer fælles tiltag
som multicafé, venskabskontakter og Kvinder
møder kvinder og samarbejder med kommunen
og sprogskolen.

Græsrodstiltag
Middage på tværs: Der er i dag internationale
spiseaftener i forskellig klædedragt i 15-20
byer ud over landet. I København koordinerede
vi sidste år 10 middage med 20-70 deltagere
i samarbejde med sognekirker, IKC og
migrantmenigheder. De internationale middage
er væsentlige kulturmøder, der er med til at
nedbryde fordomme og skabe platforme for
fællesskab og venskaber på tværs.
Pinse på mange sprog: Omkring 25 kirker
i vores netværk havde sidste år læsninger på
til sammen mindst 50 sprog i pinsen.

Særlige projekter m.m.
Bibeluddeling: Med støtte fra Bibelselskabet
formidler vi bibler på forskellige sprog til
asylansøgere og flygtninge.
Internationale gudstjenester: Tværkulturelt
Center koordinerer fortsat tilbud til asylansøgere og flygtninge om internationale
gudstjenester i hovedstadsområdet 1-2 gange
om måneden på skift i 10 sognekirker.
Gennemsnitligt deltagerantal: 15-20. Sidste
år kom deltagerne blandt andet fra Irak, Iran,
Syrien, Eritrea og Vestafrika. Disse særlige
gudstjenester med efterfølgende socialt
samvær er en værdifuld platform for kontakt
og fællesskab mellem danske folkekirkemedlemmer og mennesker på flugt.

Udvalgsarbejde m.m.
Tværkulturelt Center er medlem af Dansk
Flygtningehjælps Asyludvalg og Asylnetværk,
en asylgruppe under Folkekirkens Asylsamarbejde samt migrantgruppen under Danske
Kirkers Råd. Desuden koordinerer vi fem
årlige konventsamlinger for præster og
kirkelige medarbejdere i København og
deltager i halvårlige netværkssamlinger
for asylpræster koordineret af Folkekirkens
Asylsamarbejde.

www.tvaerkulturelt-center.dk: Vores hjemmeside vedligeholdes løbende efter tid og bedste
evne. Her er masser af nyttige informationer,
ligesom vi har Danmarks største samling af
interviews med flygtninge og asylansøgere
om tro, eksil og eksistens.

Folkekirkens Asylsamarbejde
Oprettelsen af Folkekirkens Asylsamarbejde
under Folkekirkens mellemkirkelige Råd i
2015 er et vigtigt signal om, at den officielle
folkekirke efter mange år nu går aktivt ind
og tager ansvar. Tværkulturelt Center er en
af flere folkekirkelige samarbejdspartnere og
håber, at vi også fremover vil få mulighed for
at udføre delopgaver, der kan være med til
at videreudvikle den samlede folkekirkelige
indsats. Der er rigeligt med meningsfulde
opgaver til alle kirkelige aktører, så det er
meget glædeligt, at den officielle folkekirke
fremover ønsker at sikre ressourcer til
strukturering og videreudvikling af den
kirkelige og diakonale indsats.

Tværkulturelt Center på Facebook: Kollega
Ann på kontoret sørger løbende for, at vi sætter
vores fingeraftryk et sted derude med fotos,
invitationer, events og kommentarer.
Rådgivning og konsulentvirksomhed
Præster og kirkeligt ansatte efterspørger
løbende alt fra liturgi på farsi til gode råd om
udlån af lokaler til migrantmenigheder eller
kontakt til flygtninge, der kan undervise
konfirmander. Vi får også henvendelser fra
studerende og journalister, der vil tale om
afrikanske menigheder, chikane af konvertitter,
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Vi ønsker at støtte denne proces, der vil kræve
både tid og vilje til forandring. Men hvis ikke
folkekirken tilbyder fællesskaber, som flygtninge både teologisk og diakonalt oplever
vedkommende, og hvor de selv får lov at
bidrage, vil mange søge andetsteds hen.
Bliver de i folkekirken, vil de sætte nye
dagsordener.
Fremover vil vi også fortsætte med at støtte
de etablerede migrantmenigheder og arbejde
for gode samarbejdsrelationer med folkekirken. Hvis det vedtages at åbne op for nye
muligheder for tilknytning til folkekirken,
vil vi hjælpe med at gøre disse muligheder
kendt. Og så vil vi fortsat give flygtninge
og migranter stemmer og ansigter på vores
konferencer, i udgivelser og i mødevirksomhed.
Blandt årets kursustilbud er den næste
konference for migrantpræster i maj
i samarbejde med Danske Kirkers Råd m.fl.
og en inspirationskonference i København
til november. Blandt planlagte udgivelser
er en folder om sprogcaféer i samarbejde
med Folkekirkens Asylsamarbejde og et
inspirationsmateriale for sognemenigheder
om inddragelse af migrantkor og -musikere
(2017-2018) med støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond.

Faglig inspiration
Vi er med i et nordisk økumenisk migrationsnetværk, hvor deltagerne kommer fra de
lutherske kirker i Norge, Sverige og Finland
og fra Churches Commission for Migrants in
Europe (CCME). Derudover henter vi inspiration i det nordiske netværk ISINOR og det
internationale netværk Refugees Highway samt i samtaler med livskloge og vidende
mennesker fra fjern og nær.

Kontor og administration
Sekretariat: Vores sekretær Ann har hånd
i hanke med stort og småt på kontoret - og altid
med et smil og godt humør. Sammen med sin
seje søn David på 10 år har hun endnu en gang
lovet at cykle mange lange kilometer for Tværkulturelt Center, når vi i forårsmånederne igen
forsøger os med sponsorerede cykelløb. Vores
regnskabsfører Ilse bevarer det rolige overblik
over de mange små og store tal. Det er fortsat
et stort privilegium at arbejde sammen med to
pragtfulde og kompetente kolleger.
Frivillige: En lille flok frivillige samles fire
gange om året på kontoret for at pakke alle
vores mange aviser. Labels sætter effektive
danskelever på for os ovre på Internationalt
Kristent Center. TAK for det!

Fremover

Tak

Hvor lægger vi bedst vores kræfter fremover?
Hvad gør andre aktører, og hvor har vi særlig
erfaring og ekspertise? Det er nogle af de
spørgsmål, vi vil arbejde med i den kommende
tid.
Den store udfordring fremover er integration
af de mange flygtninge, der allerede er her,
og dem, der kommer til. Hvad er best practice?
Hvordan bliver vi bedre til at inddrage
flygtningenes egne ressourcer? Sammen med
Folkekirkens Asylsamarbejde og Kirkernes
Integrationstjeneste vil vi søge at koordinere
og videreudvikle den kirkelige indsats og
inspirere flere menigheder til at engagere sig.
En af de særlige kirkelige udfordringer
fremover er at skabe plads og rum i folkekirken til de mange nykristne flygtninge med
farsi som modersmål såvel som andre sproggrupper, der ikke har deres egen kirke.

En stor tak til Tværkulturelt Centers bestyrelse,
medlemsorganisationer, menigheder og samarbejdspartnere. En særlig tak til de mange
frivillige, der gang på gang stiller op med
glade smil og flittige hænder, når vi kalder.
TAK!
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