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AKTUEL STATISTIK: Opdaterede
nøgletal: Se bagsiden. Heraf fremgår,
at 621.638 personer i Danmark var
enten indvandrere, flygtninge eller
efterkommere pr. 1. nov. 2013. Det
svarer til godt 11 procent af befolkningen. Knap 150.000 (= en fjerdedel)
var født i Danmark. Godt 228.000
havde dansk pas.
Hermed årets første NetværksNyt. I årets løb vil I også modtage korte nyhedsmails, der bliver
tilbudt alle Tværkulturelt Centers venner.
FORMÅLET med NetværksNyt er at orientere hinanden om aktuelt nyt, erfaringer og
refleksioner over vores mangfoldige virkelighed. NetværksNyt indeholder også aktuel statistik,
faktaoplysninger samt nyt om kurser, arrangementer, udgivelser og websites i og uden for
Tværkulturelt Centers netværk. - Bidrag til NetværksNyt modtages gerne.
Vedlagt: FESTKALENDER 2014 og Velkommen postkort.

Om at være tosproget
"Jeg sætter pris på at
have to sprog og to
kulturer, for det giver mig
mulighed for at leve med
en sund, selvironisk
distance." Eberhard
Harbsmeier, tidl. rektor for TPC
Løgumkloster - om at være både
dansk og tysk.
KD dec. 2013

Til kalenderen

Indvandrere bidrager positivt
I 2013 sendte herboende indvandrere og flygtninge 16 milliarder
kroner til familie o.a. i hjemlandet.
Dermed var de med til at bidrage
positivt til udviklingen i hjemlandet,
mener den danske seniorforsker
PD jan. 2014
Ninna Nyberg.
Årets bog 2013: Den sidste nadver
Journalist Klaus Wivels rejse blandt de
efterladte kristne i den arabiske verden.

Access to Europe
I slutningen af januar
lancerer ECRE (European
Council on Refugees and
Exile) sammen med
Churches Commission
for Migrants in Europe
kampagnen Access to
Europe, der har til formål
at gøre det lettere for
flygtninge at forlade
hjemlandet og nå frem
til Europas grænser uden
at sætte livet på spil.
Læs mere: www.ecre.org
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Forårskonferencen "Kommet for at blive: Migration, marginalitet og håb i eksil"
Fredens Kirke, København, d. 21.-22. marts
Hovedtalere: Archdeacon John Perumbalath, London, og docent Jan Opsal, Stavanger
Program: Se www.tvaerkulturelt-center.dk
InspirationsDage for migrantpræster og ledere: Brogården, Middelfart, den 29.-31. maj.
Arrangører: Danske Kirkers Råd, Folkekirkens Migrantarbejde, Apostelkirken og Tværkulturelt
Center. Hovedtalere: Rev. Colin Chapman, Cambridge, og biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift
InspirationsDag om internationale menigheder i folkekirken lørdag d. 5.
apr. i Kolding i samarb. med Kolding International Congregation/Kolding Provsti
Mange vinterhilsener
TVÆRKULTURELT CENTER
Besøg vores hjemmeside www.tvaerkulturelt-center.dk

Portoens mysterier:
Da det er billigere at
sende 2 breve à max
50 gram end ét brev
à max 100 gram, vil
de af jer, der også får
programmer for
gudstj. i København,
modtage 2 breve i
januar...!

