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AKTUEL STATISTIK
Opdaterede nøgletal: Se bagsiden.
Heraf fremgår, at pr. 1. dec. 2015 var
695.896 personer i Danmark enten indvandrere, flygtninge eller efterkommere.
Det svarer til godt 12 procent af befolkningen. 161.584 (= næsten hver fjerde)
var født i Danmark. Omkring 280.000
havde dansk pas.

Hermed årets første NetværksNyt. I årets løb vil I også modtage korte nyhedsmails.
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 2016, konferenceprogrammer, VELKOMMEN postkort, statistik om
asylansøgere historisk og aktuelt, nøgletal 2015 (se bagsiden) samt Kort Nyt.

ÅRETS BØGER 2015
SER DU MÅNEN, DANIEL
13 måneder som gidsel hos Islamisk Stat
DRs Mellemøstkorrespondent Puk Damsgaards
beretning om en ung dansker, der i 398 dage var gidsel
hos Islamisk Stat i Syrien. Bogen tegner samtidig et
indgående portræt af Islamisk Stat og de mennesker,
der holdt den danske fotograf fanget, og som er fostret
i vores egne vestlige samfund.
Politikens Forlag 2015 - 302 sider

Til kalenderen

FOLKEMORDET I RWANDA
En personlig beretning om
at begrave de døde og tilgive
de levende
”Her kan man overbevisende læse om,
hvordan troen kan redde et menneske fra
at gå til og blive grebet af hævntørst,”
skriver Københavns biskop Peter SkovJakobsen i en anmeldelse af en ny bog
om folkemordet i Rwanda i 1994.
Se www.kirkenikbh.dk
Immaculée Ilibagiza med Steve Erwin:
Forlaget Aros 2015 – 311 sider

Forårskonferencen "Jeg var fremmed: Flugtens mange ansigter"
Fredens Kirke, København, d. 11.-12. marts
Hovedtaler: Archdeacon John Perumbalath, Barking, London (Indien/UK)

Programmer vedlagt

InspirationsDage for migrantpræster og ledere
Brogården, Middelfart, den 2.-4. juni.
Hovedtaler: Colin Chapman (UK). Arrangører: Danske Kirkers Råd, Apostelkirken og Tværkulturelt Center.
Formålet er at skabe et forum, hvor migrantpræster kan møde hinanden og repræsentanter for dansk
kirkeliv med henblik på gensidig inspiration og samarbejde. Alle er velkomne.

Efterårskonference i Aarhus den 4.-6. november
Mange januarhilsener
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