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"Som kristne er vi alle undervejs. Ingen af os er ankommet. Derfor må vi være villige
til at lade os udfordre og forandre i mødet med migranter. Gud rejser sammen med
den enkelte migrant. Ingen migrant er forladt af Gud."
Archdeacon John Perumbalath, London
Hovedtaler på Tværkulturelt Centers forårskonference i København

Hermed årets andet NetværksNyt. Formålet med NetværksNyt er at orientere hinanden om aktuelt
nyt, erfaringer og refleksioner over vores mangfoldige virkelighed. NetværksNyt indeholder aktuel
statistik, faktaoplysninger samt nyt om kurser, arrangementer, udgivelser og websites i og uden for
Tværkulturelt Centers netværk. Bidrag modtages gerne.

ÅRETS KRUS – ÅRETS KNUS 2014

Foto: Bent Melchior og Emile Djonga

Den 42-årige congolesiske flygtning Emile Djonga
fra Haderslev har modtaget Tværkulturelt Centers
integrationspris Årets Krus - Årets Knus. Prisen blev
overrakt af tidligere overrabbiner Bent Melchior på
Tværkulturelt Centers konference i København den
21. marts. I sin tale til Emile Djonga sagde Bent
Melchior blandt andet:
"Din historie kaster en skygge over denne glade
stund. Du har været udsat for noget af det værste,
som et menneske kan blive udsat for, nemlig at blive
flygtning. Din familie - din kone og dine børn - er
borte. Alligevel har du fundet styrke til at integrere
dig i et land, der er meget forskelligt fra alt, hvad du
kommer fra. Du kom hertil uden historie og uden
fortid. Du var tvunget til at starte forfra. Men du har
klaret det. Det må man beundre."

Forårskonference om migration og håb i eksil
"Ord har magt. De farligste ord er dem, vi ikke sætter spørgsmålstegn ved. Måske har vi brug
for nye ord til at beskrive hinanden for at give rum for nye tanker. Hvor længe er man indvandrer?
Vi kan ikke spole tiden tilbage. Danmark bliver aldrig igen et homogent samfund. Vi lever i en
migrationstid og skal fremover dele hverdag med mennesker, der er kommet hertil fra hele verden.
Hvordan vi som kirke og samfund vælger at forholde os til det faktum er afgørende for, om
mangfoldigheden bliver en berigelse for all parter."
Det sagde docent Jan Opsal fra Misjonshøgskolen i Stavanger, der var en af hovedtalerne på
Tværkulturelt Centers forårskonference i København den 21.-22. marts med temaet Kommet for
at blive: Migration, marginalitet og håb i eksil. Konferencen samlede godt 100 deltagere fra hele
landet, der til sammen repræsenterede over 20 lande og en mangfoldighed af sprog, kulturer og
kirketraditioner.
Desuden fortalte tre herboende nydanskere fra Myanmar, Zambia og Kina om forældreroller i et
nyt land. Det var livskloge og erfaringsnære beretninger om nydanske forældres glæder, sorger
og bekymringer, der fik megen positiv feedback. Se fotos og læs mere på www.tvaerkulturelt-center.dk

3536 6535 / info@tvaerkulturelt-center.dk / www.tvaerkulturelt-center.dk

Flere asylansøgere til Europa
I 2013 søgte i alt 484.600 personer asyl i Europa. Den største gruppe var flygtninge fra den tre
år lange borgerkrig i Syren. Tyskland var det europæiske land, der modtog fleste asylansøgere
(109.600). Herefter kom Frankrig (60.100) og Sverige (54.300). Danmark modtog i alt 7.540
asylansøgere. Der er tale om en stigning på 36 procent i forhold til 2012, hvor 355.500 persiner
Kilde: Netavisen Multisamfund
søgte asyl i Europa.

Hvem er troværdig? Konvertering som asylmotiv
Stadig flere asylansøgere fra Iran og Afghanistan ønsker at konvertere til den kristne tro og blive
døbt i Danmark. I Apostelkirken på Vesterbro er omkring 40 asylansøgere blevet døbt de seneste
år. Men dåb er ikke nogen garanti for asyl i Danmark. Flygtningenævnet har de seneste måneder
givet en række afslag med henvisning til manglende troværdighed. Indvandrerpræst Niels Nymann
Eriksen og sognepræst Andreas Rasmussen forklarer, at spørgsmålet er komplekst, fordi konvertering og asylansøgning ofte overlapper og gensidigt påvirker hinanden. Mange oplever en livskrise,
når deres asylansøgning afvises. I håbløsheden søger de Gud og finder nyt håb i en menighed.

Til kalenderen
MØD DANMARKS MIGRANTPRÆSTER
InspirationsDage for migrantpræster og andre interesserede
Kursuscenter Brogården, Middelfart, den 29.-31. maj
Hovedtaler er Colin Chapman, tidligere lektor ved Near East School of Theology i Beirut, der har
boet i Mellemøsten i 20 år, taler flydende arabisk og er en af den anglikanske kirkes mest
respekterede islamkendere. Med udgangspunkt i bibelske tekster vil han reflektere over trosrejsen,
mødet med det fremmede og den religiøse anden. Desuden vil biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift,
fortælle om folkekirkens møde med migrantmenigheder.
Arrangører: Danske Kirkers Råd, Apostelkirken, Folkekirkens Migrantarbejde og Tværkulturelt Center
Det koster 2.600 kr. at deltage inklusiv overnatning og forplejning.Tilmelding til Tværkulturelt Center

Tværkulturelle sommerlejre






Flere oplysninger: www.imta.dk
Hørby Ungdomsskole den 30. juni - 4. juli
Løgumkloster Efterskole den 30. juni - 4. juli
Hestlund Efterskole ved Bording den 7 – 11. juli
Luthersk Missions Højskole i Hillerød den 7. - 11. juli (engelsk/dansk)
Luthersk Missions Højskole i Hillerød den 27. - 31. juli (farsi/dansk)

Tværkulturelt Centers efterårskonference
- i samarbejde med lokale menigheder og kirkelige organisationer

Den 31. oktober - 2. november i Århus

Udgivelser
NYE POSTKORT: Vedlagt et udvalg af forårets nye postkort: Et påskekort med et afrikansk
påskemaleri; kunstnerkort af Elizabeth Padillo Olesen samt velkomstkort m.m.
Mange påskehilsener - Tværkulturelt Center

MOTION OG INTEGRATION
Vær med til at sponsorere en cyklist søndag den
27. april, hvor entusiastiske cyklister kører mindst
140 lange kilometer til fordel for Tværkulturelt
Center. Udfyld vedlagte cykelkort og/eller sponsorliste og send/mail det til Tværkulturelt Center.
Vores økonomi er helt afhængig af ekstra støtte
fra vores venner.

