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” Up to 58 per cent of people travelling into and through Europe
are currently women and children. ... People, not borders, are
in urgent need of protection.”
Uddrag af brev til EU´s ledere fra 20 flygtningeog menneskerettighedsorganisationer – marts 2016

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 2016

Foto: Abel Zemhret og Bent Melchior
Læs mere på www.tvaerkulturelt-center.dk

Den 32-årige eritreanske flygtning Abel Zemhret har
modtaget Tværkulturelt Centers integrationspris Årets
Krus - Årets Knus 2016. Prisen, der består af krus, kurv
og diplom, blev overrakt af tidligere overrabbiner Bent
Melchior på Tværkulturelt Centers forårskonference
i København. Ved prisoverrækkelsen understregede
Bent Melchior, at selv om Abel Zemhret kun har været
her i knap to år, har han vist, at han er et usædvanlig
initiativrigt menneske, hvor handling fører til integration.
Ikke alene overlevede han en traumatisk flugt over
Middelhavet, der tog fem dage. Midt i alt har han bevaret
troen på fremtiden og ønsket om at hjælpe andre, hvor
han kan. Hertil kommer en særlig evne til at skabe nyt og
sprede glæde og håb omkring sig, hvad enten det handler
om engagement i kirkeliv, praktikforløb, genbrugsbutik
eller et lokalt fodboldhold.

Forårskonference: Jeg var fremmed
”Jeg kom for at dele min historie og for at tage del i fællesskabet. Her er et varmt miljø med tid
til at samle sine tanker.” Det sagde en kristen asylansøger, der sammen med tre andre flygtninge
fortalte deres historie om at være fremmed i Danmark på Tværkulturelt Centers forårskonference
i marts i København om gæstfrihed, flugt og marginalitet. De godt hundrede deltagere fra hele
landet talte danske præster, organisationsfolk og frivillige såvel som asylansøgere, flygtninge og
medlemmer af migrantkirker fra Mellemøsten, Afrika og Asien.
Hovedtaler var den indiskfødte teolog John Perumbalath, der er assisterende biskop i den
anglikanske kirke i London. Med anderledes indfaldsvinkler udlagde han de bibelske beretninger
om mennesker på flugt med udfordrende paralleller til kirkens handlerum i den aktuelle flygtningekrise. Den fremmede er Guds sendebud. Når flygtninge banker på vores dør, er det Gud selv, der
spørger efter et hjem hos os, understregede han.
På konferencen var der også tid til, at deltagerne kunne udveksle erfaringer. Blandt andet
fortalte asylansøgere fra Iran, der er konverteret til kristendommen, om deres møde med kristne
i Danmark, og hvorfor de har valgt at blive døbt. I de mange samtaler på tværs var der stof til
eftertanke for danske kirkefolk, der gerne vil inkludere flygtninge og konvertitter i et kristent
fællesskab her i Danmark. Ofte er det så lidt, der skal til, for at de nyankomne føler sig velkomne.
Se fotos og læs mere på www.tvaerkulturelt-center.dk

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

Flygtninge i tal – Europa og Danmark
I 2015 kom over en million flygtninge og migranter til Europa over havet. Det er fire gange så
mange som året før. Omkring halvdelen var syrere på flugt fra borgerkrigen i hjemlandet. Mindst
3.700 mænd, kvinder og børn druknede undervejs.
Danmark modtog en meget beskeden del af Europas flygtninge. I alt 21.225 personer søgte sidste
år asyl i Danmark. Det er knap 7.000 flere end året før. Størstedelen kom fra Syrien (8.604), Iran
(2.771), Afghanistan (2.288) og Eritrea (1.738).
Kilder: UNHCR og www.nyidanmark.dk

Iranere og afghanere søger kristendommen
Folkekirkens Asylsamarbejde skønner, at omkring 300 asylansøgere med muslimsk baggrund,
heraf mindst 250 iranere, p/t modtager undervisning i kristendom i folkekirken eller en frikirke med
henblik på dåb. De fleste steder er der tale om længerevarende forløb, der typisk strækker sig over
6 måneder. De seneste tre måneder er mindst 100 iranere blevet døbt. Ifølge koordinator Søren
Dalsgaard er de iranske konvertitter en del af et globalt fænomen, hvor iranere i og uden for Iran
konverterer til kristendommen. Læs mere om baggrunden for iraneres interesse for kristendommen
på Mogens Mogensens blog på www.intercultural.dk: Hvorfor er der så mange iranske asylsøgere...
Eksempler på anvendt undervisningsmateriale:
- Apostelkirken Vesterbro: Dr. William Miller: Beliefs and Practices of Christians (English/Farsi)
- Grønnevang Kirke, Hillerød: Eget materiale med udgangspunkt i udvalgte tekster (15 lektioner)
- Brønderslev Kirke: Eget materiale (fokus på bibel, dåb, nadver, fællesskab og bøn) samt videoer
fra Kristendomskursus.dk
Udkommer snart
Folkekirkens gudstjenesteliturgi på arabisk, farsi og tigrinsk
- i samarbejde med Folkekirkens Asylsamarbejde

Til kalenderen

MØD DANMARKS MIGRANTPRÆSTER
InspirationsDage for migrantpræster og ledere: ”God´s People in an Age of Migration”

Brogården, Middelfart, den 2.-4. juni
Hovedtalere: Rev. Colin Chapman (UK) og biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift.
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.
Arrangører: Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste og Tværkulturelt Center.
Konferenceafgift: 2.600 kr. inklusiv overnatning og forplejning. Tilmelding til Tværkulturelt Center

Tværkulturelle sommerlejre

Flere oplysninger: www.imta.dk
Hørby Efterskole, Sæby, den 27. juni-1. juli
Hestlund Efterskole, Bording, den 6.–10. juli
Luthersk Missions Højskole, Hillerød, den 4.-8. juli (engelsk/dansk)
Luthersk Missions Højskole, Hillerød, den 11 –15. juli (farsi/dansk)
Sydvestjyllands Efterskole, Bramming, den 4.-8. juli

Tværkulturelt Centers efterårskonference: DEN GODE INTEGRATION

- i samarbejde med lokale sogne, migrantmenigheder og kirkelige organisationer

Den 4.-6. november i Aarhus

Udgivelser

Studierejse til Etiopien
Promissio tilbyder en studierejse sammen
med medlemmer af en etiopisk menighed
den 26. oktober – 6. november 2016.
Læs mere: www.promissio.dk

Multietnisk
inspirationskonference
Den gode integration
Aarhus
den 4.-6. november 2016

NYE POSTKORT: Vedlagt et udvalg af forårets nye postkort: Velkomstkort, filippinsk kunstnerkort
af Elizabeth Padillo Olesen samt kunstnerkort samt PR kort for cykelløb m.m.
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Udlændingestatistik: Landeoversigt 2016

Tværkulturelt Centers årsberetning 2015
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CYKELSTAFET OG INTEGRATION
Vær med til at sponsorere en cyklist søndag den
22. maj, hvor energiske cyklister kører mindst 200
lange kilometer til fordel for Tværkulturelt Center.
Udfyld vedlagte cykelkort og/eller sponsorliste og
send/mail det til kontoret. Vores økonomi er helt
afhængig af ekstra støtte fra vores venner.

