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"E

uropæiske politikere siger, at de ikke kan modtage

flere flygtninge, end landet magter at integrere.
Men de glemmer, at asyl ikke handler om integration,
men derimod om at stater og det internationale samfund
har en etisk forpligtelse til at beskytte nødstedte
mennesker, der flygter fra undertrykkelse og krig.
William Maley, professor og tidligere advokat ved Australiens Højesteret.
Forfatter til bogen ”Hvad er en flygtning?”
(Forlaget Vandkunsten 2017)
KD 22/09/2017

Hermed årets tredje NetværksNyt. Formålet med NetværksNyt er at orientere om aktuelt nyt, erfaringer
og refleksioner over kirkens møde med flygtninge og migranter. NetværksNyt indeholder også aktuel
statistik samt nyt om konferencer, arrangementer, udgivelser og websites i og uden for Tværkulturelt
Centers netværk. Bidrag modtages gerne.
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"

Netop nu

eg efterlyser,
at politikere udviser
lederskab og forsøger
at skaffe opbakning
for en mere human
flygtningepolitik.

Flygtningepolitik
handler også om
hvilke mennesker,
vi ønsker at være.
William Maley, professor
KD 22/09/2017

Asylcentre i Danmark: Pr. 13. juli 2017 var der 34 asylcentre i Danmark
- heraf et modtagecenter, to udrejsecentre, fire børneindkvarteringscentre
samt et omsorgscenter. I år er 21 centre lukket, og i løbet af de næste
måneder lukker yderligere syv centre.
Asylansøgere: Pr. 9. august ventede ca. 6.250 asylansøgere på svar
på deres ansøgning om asyl i Danmark. Heraf havde nogle fået endeligt
afslag på asyl og befandt sig i udrejsefase.
Nyankomne asylansøgere: Pr. 31. august havde 2.254 personer søgt
om asyl i Danmark i år. De fleste kom fra det borgerkrigshærgede Syrien.
I 2016 søgte i alt 6.266 personer om asyl.
Så mange fik asyl: Pr. 31. august havde 2.114 personer fået asyl
i Danmark i år. I 2016 fik i alt 7.493 personer asyl.
Anerkendelsesprocent i Udlændingestyrelsen (asylansøgere):
2017: 34 procent. - 2016: 72 procent

Efterårskonference: Lad glæden gro
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Programmer vedlagt

Tværkulturelt Centers konference LAD GLÆDEN GRO den 3.-5. november sætter fokus
på integration og livsglæde. Hvad kan vi lære af flygtninge og migranter om tro og livsglæde, når alt står på spil? Hvordan kan kirkerne hjælpe nyankomne flygtninge med at
genfinde glæden i en ofte presset hverdag i et nyt land? Hvordan bliver vi medarbejdere på hinandens glæde?
Programmet byder blandt andet på bibelrefleksion om glædens teologi ved tidligere chefkonsulent George
Thomas, hovedforedrag om flygtninge med traumer ved psykolog Lars Koberg Christiansen og samtalecafé
med tidligere overrabbiner Bent Melchior om flygtningeliv dengang og i dag ved Abel Zemhret Kidane,
der selv er flygtning fra Eritrea. Desuden seminarer, erfaringsudveksling, filippinsk festaften og multietnisk
festgudstjeneste m.m. Konferencen arrangeres i samarbejde med 10 kirkelige organisationer og menigheder.

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

” Den dag flygtningene kom til modtagecentret,
plukkede jeg de sidste blåbær. Jeg gav dem
et blåbær, så dem i øjnene og sagde velkommen.
Frivillig, Kuopio Stift, Finland

Kortlægning af kirkelige mødesteder
Kirkerne har en lang tradition for tværkulturelle mødesteder og tilbud til flygtninge, asylansøgere og
migranter. Tværkulturelt Center er ved at færdiggøre en kortlægning af de mange tilbud i kirkeligt regi
ud over landet. Oversigten lægges ud på Tværkulturelt Centers website og på www.venskabskontakt.dk
/www.moedested.dk - et fælles website oprettet af Tværkulturelt Center, Folkekirkens Asylsamarbejde,
Kirkernes Integrations Tjeneste og Luthersk Mission.

Internationale gudstjenester i folkekirker
Ud over landet holdes der internationale gudstjenester en eller flere gange om året i mindst 19 sognekirker. Se oversigt på Tværkulturelt Centers hjemmeside (Aktiviteter/Internationale gudstjenester).

Tolkning til andre sprog
Mindst 14 sognekirker tilbyder hver uge oversættelse til engelsk eller farsi ved søndagsgudstjenesten.
Se oversigt på Tværkulturelt Centers hjemmeside (Aktiviteter/internationale gudstjenester/tolkning).

Søndagens tekster på engelsk, farsi, arabisk og tigrinya
Kasper Høyer, sognepræst i Vesterborg, Landet og Ryde på Lolland, lægger hver uge søndagens tekster
ud på engelsk, farsi, arabisk og tigrinya – lige til at printe ud. Klik på bog-ikon under dato:
http://vesterborglandetrydekirker.dk/landet-ryde-kirker/asylcenter

Nydanske foredragsholdere
Rundt om i landet tilbyder foredragsholdere med nydansk baggrund oplæg om aktuelle emner som
integration, kirke og kristendom, kulturmøde, eksil, religionsmøde og mission – set med andre øjne.
Vedlagt info om Clement Datchet, teolog og præst og en inspirerende foredragsholder, der gerne
medvirker ved konfirmandundervisning. Clement Dachet holder serminar om Reformationen set med
afrikanske øjne på Tværkulturelt Centers konference i november.
Flere nydanske oplægholdere: Kontakt Tværkulturelt Center.

Kort nyt
HIRTSHALS: Eritreanere inviterede den danske menighed på injerra (eritreansk festmad) i forbindelse
med det eritreanske nytår den 11. september. - ”De havde virkelig gjort noget ud af det. Deres børnekor
sang, og der var så megen glæde,” fortæller en af de danske deltagere.
BRØNDBY STRAND: En søndag i september inviterede Brøndby Strand Kirke for tredje gang til
international provstigudstjeneste, hvor tre af provstiets migrantmenigheder medvirkede med korsang
og læsninger på flere sprog.
KOLDING: I Simon Peters Kirke i Kolding medvirkede 75 danskere og nydanskere med musik, sang
og oplægning af digte m.m. ved årets Toner på tværs lørdag den 23. september, fortæller tværkulturel
kirke- og kulturmedarbejder Elizabeth Padillo Olesen, der var tovholder på det musikalske festarrangement. 34 nationalieter var repræsenteret, 65 personer medbragte mad til en fælles international buffet,
og 30 frivillige sørgede for det praktiske.
KØBENHAVN: Præster og ledere fra 12 migrantmenigheder fortalte om visioner, glæder og udfordringer
på den årlige regnbuekonference i Københavns Domkirke i september, hvor også flere biskopper og den
katolske kirkes generalvikar deltog. Biskop Peter Fischer-Møller understregede, at den kirkelige mangfoldighed, som migrantmenigheder repræsenterer, er en stor berigelse for folkekirken. ”I giver os et
globalt perspektiv. Tak for det,” sagde biskoppen blandt andet i sin tale til de godt 80 deltagere, der
repræseterede menigheder med rødder i Vietnam, Kina, Myanmar, Filippinerne, Eritrea, Burundi,
Rwanda, Ghana, Cameroun, Serbien, Rumænien og Sverige.

Til kalenderen
LECTURE: Duane Miller, islamekspert og konversionsforsker: ”What is attracting people from Islam to
Christianity?” Aarhus Universitet den 16. nov. kl. 11-13. Arr.: Folkekirkens Asylsamarbejde
LYSGUDSTJENESTE for verdens flygtninge - Københavns Domkirke den 5. december kl. 18.
DESUDEN VEDLAGT: Fakta om aktuel udlændingelovgivning (sept. 2017), postkort samt ny infofolder til
nydanskere om folkekirken udgivet af Folkekirkens mellemkirkelige Råd (fotos fra Tværkulturelt Centers
konferencer!) på dansk, engelsk, arabisk, farsi og tigrinya.

Mange blå septemberhilsener - Tværkulturelt Center

