Idékatalog
Hvad kan præster og menigheder gøre for og sammen med asylansøgere
og nyankomne flygtninge?
Søndagsgudstjenesten
BYD VELKOMMEN og SNAK MED DEM: Sørg for at ingen forlader kirken uden at have talt
med nogen.
OVERSÆTTELSE: Tilbyd om muligt oversættelse til engelsk/et andet sprog, hvis der er brug
for det. Uddel liturgi på engelsk/et andet sprog. Kunne kirken indkøbe et oversættelsesanlæg?
BIBLER: Køb et sæt bibler på forskellige sprog og sæt dem frem i kirken.
TEKSTLÆSNING: Bed en flygtning læse søndagens tekst højt på sit modersmål.
SÆT ORD PÅ: Fortæl hvilke salmer, der skal synges, og hvornår menigheden skal rejse
sig/sætte sig.
FADERVOR: Lad alle bede med på Fadervor på deres eget sprog.
FREDSHILSEN: Giv hinanden hånden og ønsk Guds fred.
KIRKEBØN: Inddrag herboende flygtninge og asylansøgere og de lande og konflikter,
de kommer fra.
LYSTÆNDING: Giv mulighed for lystænding under/efter gudstjenesten.
SALMER/SANGE: Bed kristne flygtninge/asylsøgere synge en sang på deres eget sprog under
gudstjenesten. Lær menigheden at synge en salme/kristen sang på et andet sprog.
BØRN: Tilbyd aktiviteter for børn under gudstjenesten, så det er en god oplevelse for hele
familien at komme i kirken.
KIRKEKAFFE: Inviter til kirkekaffe - og gå selv med.
KIRKEFROKOST: Bed flygtninge/asylansøgere lave kirkefrokost fra hjemlandets køkken.
INVITER til andre arrangementer/aktiviteter i og ud fra kirken (spaghettigudstjeneste,
babysalmesang etc. )
INDDRAG FLYGTNINGE i gudstjenesten: Uddeling af salmebøger, ind- og udgangsbøn,
(kor)sang, nadveruddeling, kaffebrygning, oprydning eller andet. Mange vil meget gerne
hjælpe. Når flygtninge er synlige i gudstjenesten, er tærsklen lavere for andre flygtninge.
VELKOMSTTEAM: Giv frivillige i menigheden ansvar for at byde nye gudstjenestedeltagere
velkommen og give dem opmærksomhed. Sørg om muligt for, at nogen sidder sammen med
de nyankomne og hjælper med at finde salmer/bibeltekster/liturgi i salmebogen.
PLAKAT OG PR: Sæt et skilt/en plakat med velkommen på forskellige sprog op på kirkens
udendørs opslagstavle og/eller på forsiden af kirkeblad. Annoncer på engelsk, hvornår der er
gudstjeneste/andre aktiviteter.

Andre tiltag – kirkelige og diakonale
SAMARBEJDE PÅ TVÆRS: Kontakt andre kirker/kirkelige organisationer med henblik på
en fælles henvendelse til kommunen/sprogcentret. Invester tid i at lære hinanden at kende og
tale om, hvad I kan tilbyde – sammen eller hver for sig.
KONTAKT ET LOKALT ASYLCENTER: Tal med centrets medarbejdere om aktuelle behov og
muligheder for at være frivillig på centret og/eller tilbyde organiserede aktiviteter.
KONTAKT SPROGCENTRET/KOMMUNENS INTEGRATIONSAFDELING: Tilbyd
kontaktfamilier, samtaletræning, lektiecafé, reservebedsteforældre, cykelværksted eller...
Meget gerne i samarbejde med andre kirker/kirkelige organisationer i lokalområdet.
KONTAKTFAMILIER: Gør behovet kendt i menigheden, så kirken kan være med til at tilbyde
nyankomne flygtninge en kontaktfamilie.
SPISNING HOS DANSKE FAMILIER: Tilbyd besøg i private hjem. Det skaber netværk.
ÅBEN KIRKE: Lad kirken stå åben i dagtimerne til personlig bøn og lystænding.
INTERNATIONALE GUDSTJENESTER: Arranger en engelsksproget gudstjeneste med
efterfølgende kaffebord og inddrag flygtninge/asylansøgere i planlægning og gennemførelse.
Tilbyd transport/afhentning fra asylcentre.
TROSSAMTALER/BIBELSTUDIEGRUPPER: Giv mulighed for samtale om eksempelvis
præstens prædiken (på dansk/engelsk eller med mulighed for oversættelse). Kunne kirken
tilbyde en international bibelstudiegruppe?
KRISTENDOMS- OG DÅBSUNDERVISNING: Tilbyd kristendoms- og dåbsundervisning til
flygtninge og asylansøgere, der ønsker at vide mere om den kristne tro eller ønsker dåb.
SPROGCAFÉ: Tilbyd kaffe og danskundervisning/samtaletræning i kirken/sognegården.
KAFFE OG KULTURMØDE: Sæt fokus på kulturmødet (mad, skik og brug, tidsopfattelse etc.)
i korte interviews over kirkekaffen: Hvad gør man der, hvor vi kommer fra? Hvad gør man
her? Inviter en kristen flygtning til at fortælle om kulturmødet - set med andre øjne.
VERDENSMIDDAG (Middag på tværs): Inviter flygtninge og asylansøgere til at medbringe
mad fra hjemlandet til en fælles buffet. Det gør de fleste med glæde og stolthed.
MANDEKLUB/KVINDEKLUB: Undersøg behov og muligheder for at starte lystbetonede
aktiviteter for danske og nydanske mænd/kvinder.
BAGEDAG i sognegården: Dansk i kontekst – og spreder en herlig duft!
SPORT PÅ TVÆRS: Arrangerer fodbold, volleyball, fisketure, brætspil eller andre aktiviteter,
hvor danskere og flygtninge/asylansøgere kan få gode oplevelser sammen.
UDFLUGTER: Inviter flygtninge og asylansøgere med til fælles oplevelser sammen med
menigheden uden for kirkerummet.
FORBØNSGUDSTJENESTE: Arranger en forbønsgudstjeneste for verdens brændpunkter
og/eller for forfulgte kristne og andre mindretal.

INTERNATIONAL PINSEGUDSTJENESTE: Inviter flygtninge og asylansøgere til at læse en
tekst højt på deres modersmål pinsedag.
HØJTIDER: Inviter til adventshygge, julefest, påskevandring, Sct. Hans etc. Fortæl om
baggrunden for højtiden. Bed kristne asylsøgere/flygtninge fortælle, hvordan de kristne
højtider fejres i deres land.
DE 9 LÆSNINGER PÅ 9 SPROG: Bed flygtninge og asylansøgere medvirke med læsninger på
diverse sprog.
INTERNATIONAL CAROL SERVICE: Syng julen ind med julesange fra hele verden, engelske
mince pies og mellemøstlige julelækkerier.
KIRKEKONCERTER: Inviter beboere på det lokale asylcenter og arranger afhentning.
KONCERT PÅ ASYLCENTRET: Tilbyd koncert for beboerne ved kirkens børne- eller
ungdomskor.
BØRN: Tilbyd at hente nyankomne familiers børn til (kirkens) børneklub og inviter dem med
på børnelejre. Forklar hvad der skal foregå på lejren, og hvad børnene får ud af at være med.
Henvis til andre kirkelige aktiviteter for børn i lokalområdet som spejder eller juniorklubber.
TVÆRKULTURELLE SOMMERLEJRE: Gør nyankomne flygtninge opmærksom på de
tværkulturelle sommerlejre, der hvert år arrangeres af kirker og organisationer ud over landet.
UDLEJNING AF VÆRELSER: Gør muligheder og flygtninges behov kendt i menigheden.
PRAKTIK: Kan kirken tilbyde flygtninge/asylansøgere et praktikforløb?
UDSTILLINGER: Lad flygtninge/asylansøgere udstille tegninger, malerier eller andet i
sognegården. Bed asylbørn lave tegninger over et tema og hæng dem op i kirken.
BESØGSVENNER: Er der flygtninge i sognet, som kunne have tid og lyst til at blive
besøgsvenner for ældre eller ensomme danskere?
KONFIRMANDER: Inviter kristne flygtninge/asylansøgere til at fortælle for kirkens
konfirmander.
NABOKONTAKT: Hjælp nyankomne flygtninge med at invitere deres danske naboer på kaffe
og kage eller lign.
SPØRG: Tænk flygtninge med i kirkens liv. Spørg hvad de savner, har lyst til og er gode til.
Giv medansvar.
INSPIRATION: Stiftsudvalg, Folkekirkens Asylsamarbejde, Tværkulturelt Center og andre
kirkelige organisationer tilbyder løbende multietniske inspirationskonferencer, gudstjenester og
andet, hvor nydanskere medvirker med oplæg, musik og mad fra hjemlandet.
MATERIALER, LITURGIER, PLAKATER: Kontakt det lokale provstikontor, stiftets
ressourcepræst(er) eller Tværkulturelt Center.
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