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AKTUEL STATISTIK
Pr. 1. okt. 2018 var 793.437 personer i Danmark
enten flygtninge, indvandrere eller efterkommere.
Det svarer til knap 14 procent af befolkningen
og er ca. 25.000 flere end på samme tid sidste år.
Knap en fjerdedel (184.317) er født i Danmark.
Hver tredje er dansk statsborger.
Opdaterede nøgletal vedlagt.
Hermed årets første NetværksNyt, der løbende suppleres med korte nyhedsmails.
FORMÅLET med NetværksNyt er at orientere hinanden om aktuelt nyt, erfaringer og refleksioner over vores
mangfoldige virkelighed. NetværksNyt indeholder også aktuel statistik, kort nyt samt info om kurser,
udgivelser og websites i og uden for Tværkulturelt Centers netværk. Bidrag til NetværksNyt modtages gerne.
Vedlagt: FESTKALENDER 2019, konferenceprogrammer, forårsvelkomstkort, kort med TAK på 22
sprog, statistik om asylansøgere og flygtninge m.m. samt KORT NYT (bagsiden).

VÆRD AT LÆSE

”Velkommen til mit hjem”

Morten Pape: ”Planen”

Samtaleoplæg og videoer om flygtningebørn

Vandt BogForums Debutantpris 2015
Selvbiografisk inside fortælling om en barsk opvækst i det
multíkulturelle boligområde Urbanplanen i Solvang Sogn på
Amager, hvor en omsorgssvigtet dansk dreng mere og mere
identificerer sig med sine indvandrervenner og deres afstand
til det danske samfund. Autentiske og præcise iagttagelser
fra et miljø, som kun få kender indefra. OBS: Barsk sprog!

Nyt gratis undervisnings- og samtalemateriale
bestående af to film og fire multimediefortællinger,
der har til formål at hjælpe voksne med at tale med
børn om flygtninge og det gode kulturmøde. Materialet
fortælller flygtningebørns historier - både fra en
flygtningelejr ude i verden og her fra Danmark.
Målgruppe: Børn i 6-10 års alderen.

Politikens Forlag 2015 – 568 sider - 300 kr.

Danmarks Kirkelige Mediecenter 2019

Bogen anbefales af Ann Kjestrup, Tværkulturelt Center

med støtte fra Y´s Men og Folkekirkens Nødhjælp
Se filmene: dkm.dk/hjem

Til kalenderen
Forårskonference: "Større end os selv: Tro og fællesskab i en migrationstid”

Program vedlagt
Inspiration fra England, Iran og Vesterbro
- Fredens Kirke, København, d. 22.-23. marts
Hovedtalere: Colin Chapman, præst og islamkender, Cambridge, Sara Afshani, ph.d., sociolog og teolog,
Skotland/Iran, og sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, Vesterbro

InspirationsDage for præster og ledere fra migrantmenigheder og danske menigheder
- Brogården, Middelfart, den 23.-25. maj. Arrangører: Danske Kirkers Råd, Folkekirkens Migrantsamarbejde,
Kirkernes Integrations Tjeneste og Tværkulturelt Center, der er tovholder. Konferencen er et unikt forum,
hvor migrantpræster og menighedsledere kan møde hinanden, danske præster og andre repræsentanter for
dansk kirkeliv med henblik på gensidig inspiration og samarbejde.
KOM OG VÆR MED: Danske præster, menighedsrådsmedlemmer og kirkeligt ansatte er MEGET velkomne.

Efterårskonference
Inspirationskonference den 1.-3. november i København arrangeret af Tværkulturelt Center i samarbejde med
kirkelige organisationer, lokale sogne og migrantmenigheder.
Mange solskinsgule januarhilsener

TVÆRKULTURELT CENTER / www.tvaerkulturelt-center.dk / 3536 6535

KORT NYT 

KORT NYT...

NYUDGIVELSE fra Folkekirkens Migrantsamarbejde: 8 TESER OM DEN NYDANSKE FOLKEKIRKE
Jan. 2019 ‐ 20 sider ‐ www.migrantsamarbejde.dk
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1.062 iranere

It is crucial that we
remember that we are dealing with

er medlemmer af folkekirken

38 somaliere er medlemmer folkekirken. Er der nogen, der kender…?

Sidste år fik folkekirken 810 nye
medlemmer med flygtninge‐ eller
indvandrerbaggrund. Blandt dem var
218 iranere og 42 afghanere.
Seneste medlemsstatistik viser, at
61.291 flygtninge, indvandrere og efter‐
kommere var medlemmer af folkekirken
pr. 1. januar 2018.
Iranere udgør langt den største gruppe
med anden religiøs baggrund.

human beings. Across the nation we
have been celebrating the season of
hope and good will as we remembered
Christ´s birth. Let us not forget so soon
that every person is precious.
Rt. Revd. Trevor Willmot
Bishop i Dover, Sydengland
Fra appel til den britiske regering vedr.
flygtninge og migranter, der forsøger at krydse
Den Engelske Kanal. ‐ Januar 2019

I 2018 kom de største grupper af nye
medlemmer med udenlandsk baggrund
fra følgende lande (tal i parentes angiver
Iran: + 218 (1.062)
Ukraine: + 62 (415)
Filippinerne: + 57 (814)
Rumænien: + 52 (666)
Polen: + 51 (1.981)
Afghanistan: + 42 (110)
Litauen: + 37 (385)
Irak: + 35 (481)
Thailand: + 32 (832)
Ghana: + 32 (555)
DR Congo: + 30 (164)
Sydkorea: + 30 (430)
Holland: + 29 (1.879)
Letland: + 29 (422)
Syrien: + 21 (200)

2018: 107.583 ankom til Europa. (pr. 2/12/2018)
I 2017 ankom ca. 171.635.
SÅ MANGE MISTEDE LIVET:
2018: Mindst 2.133 ‐ 2017: Mindst 3.100
Kilde: IOM’s Global Migration Data Analyses Centre
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SE VEDLAGTE OVERSIGT

Domkirke inviterer
migrantmenigheder
RIBE: Den 27. januar kl. 14 holder
biskop Elof Westergaard international
gudstjeneste i Ribe Domkirke med
efterfølgende samvær med stiftets
migrantmenigheder.
Arr.: Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg
i Ribe Stift i samarbejde med migrant‐
menigheder og Folkekirkens Tværkulturelle
Center i Ribe Stift ‐ emrm@mail.tele.dk

3.172 nye danske statsborgere
DANSK INDFØDSRET: I 2018 fik 3.172 personer
dansk statsborgerskab. Det er godt 2.000 færre
end året før og det laveste tal siden 2014.

Folk går ikke i kirke for
at få mere tidspres og flere
informationer, men snarere for at

blive mere menneskelige. Gudstjenesten
skal formes til at hjælpe dem med det. …
Med ord fra Gud, som vi tror er sande,
leder vi dem ind i en stille taknemmelig‐
hed over Guds mysterium. Fra stilheden
vil vi komme tilbage med en ny
fornemmelse af, hvad ordene betyder.
Rowan Williams, tidl. ærkebiskop i Canterbury
Var i Danmark i januar som taler
på seminar om liturgi.
KD 17/01/2019

KEND DIN
ØSTEUROPÆISKE NABO
Workshops om østeuropæeres møde
med folkekirken
HADERSLEV STIFT: Haderslev Stfts
Migrantsamsarbejde inviterer til workshop
i Grindsted Kirkehus den 27. februar og
Hammelev Sognehus den 28. februar,
begge dage kl. 17‐21.

International
julegudstjeneste
på Nørrebro
med ghanesisk
migrantmenighed
På årets sidste søndag
inviterede Kingos Kirke
på Nørrebro til tresproget
julegudstjeneste på dansk,
engelsk og farsi, hvor kirkens
migrantmenighed Alive Bible
Congregation medvirkede og
herboende kristne fra Ghana
og Irak fortalte om jule‐
traditioner i hjemlandet.
Ca. 80 deltog i gudstjenesten,
heriblandt 25 kurdiske/
iranske børn og voksne fra
Udrejsecenter Sjælsmark.

VÆRTSKIRKER SØGES
København: Nigeriansk menighed
København og flere byer:
Eritreanske ortodokse menigheder
Mere info: Kontakt Tværkulturelt Center

www.haderslevstift/migrantsamarbejde.dk
Migrantkonsulent Mette Hee Staal

Website med opdateret

I 2015 blev reglerne strammet vedr. bl.a. krav
til danskkundskaber og fuldtidsarbejde.
Reglerne er senere strammet yderligere.

VENSKABSKONTAKTER
MØDESTEDER

I 2018 kom fleste nye danske statsborgere fra
Tyskland, Storbritannien, Irak, Polen, Tyrkiet,
Rusland, Ukraine, USA, Bosnien‐Hercegovina
og Afghanistan.

Fælleskirkelige websites

Læs mere: www.sameksistens.dk

DANMARKSKORT
http://www.tvaerkulturelt‐
center.dk/index.php/hvem‐er‐
vi/medlemmer

SÅ MANGE FLYGTNINGE OG MIGRANTER
KRYDSEDE MIDDELHAVET

samlet medlemstal fra pågældende land):
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Så mange er vi
Få overblik over de ca. 180
sognemenigheder og kirkelige
organisationer m.fl., der står
bag Tværkulturelt Center
Se

Find lokale kontaktpersoner og kirkelige
mødesteder på Danmarkskort.

www.venskabskontakt.dk
www.moedested.dk

FAKTAINFORMATION
om konsekvenser af seneste
lovforslag og ændringer
i lovgivning vedr. asyl,
flygtninge, opholdstilladelse
og familiesammenføring:
www.refugees.dk

