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Formandsberetning 2022 
Inge With Johannesen, Granslev 

  
Så er vi her igen. Som mange ved, har et 
repræsentantskabsmøde ofte noget konservativt 
og lidt trægt over sig. Skal vi nu til det igen. 
Men måske er der også noget mere. Måske 
mærker man også noget vedholdende.  
     Det ligger på forhånd fast, hvilke punkter, 
der skal behandles. Der skal stemmes og skrives 
protokol, og protokollen skal efterfølgende 
underskrives. Det er en slags anerkendelse af 
demokratiet og en kontrol fra samfundets side, 
som er en nødvendighed i et demokratisk land 
med så mange foreninger og fællesskaber.  
     Jeg vil gerne standse ved det vedholdende - 
ikke over repræsentantskabsmødet, men over 
vores lille organisation. 
     I Tværkulturelt Center er vi meget 
vedholdende. Godt nok har der gennem årene 
været mange forskellige medlemmer af bestyr-
elsen, og godt nok sender medlemskirker og 
organisationer ikke altid de samme repræsen-
tanter fra år til år. Men det gennemgående træk 
er, at mange er meget vedholdende i deres op-
bakning til Centret. Det har vi set gennem de 
snart 30 år, der er gået siden starten i 1994.           
Jeg vil næsten sige, at det er Centret varemærke 
at være vedholdende. 
     Vedholdenhed findes overalt i vores 
netværk. Mennesker ud over det ganske land 
stiller op og arrangerer møder mellem menne-
sker med forskellige kulturer, forskellig tro og 
helt forskellige livsvilkår. Det sker år efter år. 
De gør det igen og igen.  
     I fortæller os, hvad der foregår hos jer. 
Historier fra alle egne af landet finder vej ind        
i vores kvartalsavis Nyt på tværs. Avisen giver 
stemme til mennesker, som har noget at byde 
ind med, og som gerne fortæller om, hvordan 
tro og tillid har betydet noget for deres over-
levelse - og stadig betyder noget i dag i helt 
bogstavelig forstand. Nyt på tværs har i snart  
tre årtier fortalt om, hvordan det er at leve i en 
fremmed kultur. Historie efter historie. Det er 
vedholdenhed. 

     Centrets vedholdenhed viser sig også i, at vi 
selv arrangerer en masse. Det hører I mere om, 
når vi kommer til arbejdsberetningen. Jeg vil 
bare nævne vores konferencer som et eksempel 
på vedholdenhed. Vi afholder konferencer to 
gange om året med næsten samme struktur. 
Nogle kunne indvende, at det bør der laves om 
på. Vi burde finde på en ny struktur. Men hvis 
vi begynder at ændre på en struktur, som vi har 
gode erfaringer med, går kræfterne fra det, som 
virkelig tager tid, og som er den egentlige 
forandring fra gang til gang, nemlig indholdet. 
Hvad skal hovedtemaet være? Hvem skal tale? 
Eller i omvendt rækkefølge: Hvem vil vi gerne 
høre fra? Hvad kan vedkommende byde ind 
med? En genkendelig overordnet struktur giver 
ro til at forny indholdet, introducere nye tiltag 
og inddrage nye mennesker, der har noget på 
hjerte, og som måske også kan bidrage kreativt 
med musik, kunst og/eller mad fra den store 
verden. Og derfor bliver vi, måske lidt stædigt, 
ved med at gentage den overordnede struktur, 
så indholdet prioriteres. 
 
Hvad vi ellers går og laver 
Vi er en meget lille organisation med få med-
arbejdere til at udføre arbejdet. Vores netværks-
koordinator leder og koordinerer arbejdet. Hun 
rejser rundt i det ganske land for at lave inter-
views, følge op og udvide sit kendskab til 
arbejdsområdet. Og så laver hun også en hel 
masse andet. Vores tværkulturelle medarbejder 
Ann pukler med idéer, tænker nyt og får mange 
nye idéer realiseret. Og vores bogholder Ilse 
holder godt og sikkert styr på bogholderi og 
pengesager.  
     Fordi en del af arbejdet i løbet af året er lagt 
i faste og genkendelige rammer, er det muligt at 
lave andre opgaver ved siden af. Lad mig give 
et eksempel:  
     Sidste år udgav Tværkulturelt Center for 
første gang en kogebog - en dejlig julekogebog. 
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Hvis I ikke allerede har købt den, så gør det. 
Her er 24 opskrifter på julebag/retter fra for-
skellige kulturer - en til hver dag i december. 
Men opskrifterne kan også bruges på andre tider 
af året. Stor reklame for den! Og tak til Ann for 
det store arbejde, som ikke mindst du har lagt       
i den bog. 
     Gennem årene er der udarbejdet en mængde 
store og små udgivelser, som spreder viden om 
flygtninge, migranter og deres menigheder.  
Dermed fungerer vi i dag på nogle områder som 
en vidensbank for det migrantsamarbejde, der 
startede i folkekirkeligt regi under Folkekirkens 
mellemkirkelige Råd for otte år siden, Det kan 
vi være stolte af, synes jeg. 
     Jeg vil også fremhæve den kontakt, som 
Centret gennem mange år har haft til asylcentre, 
og ikke mindst til udrejsecentre - lige nu Center 
Avnstrup på Sjælland og Kærshovedgård ved 
Ikast. Det er en meget værdifuld kontakt, som 
gør, at vi kan invitere beboere med på konfe-
rencer og til gudstjenester m.m. Det er med til 
at give dem et åndehul i en ellers trøstesløs 
hverdag. Denne kontakt giver os også mulighed 
for at sætte ansigter på de mennesker, der mær-
ker konsekvenserne af den danske udlændinge-
politik. Vi kan følge tættere med i dansk lov-
givning og præcedens, som til tider kan fore-
komme ret tilfældig og lemfældig i forhold til, 
at det handler om konkrete menneskers liv og 
livsvilkår.  
 
Pleje af netværk og frivillige  
Hvordan passer vi på hinanden som medarbej-
dere og frivillige i det tværkulturelle arbejde? 
Det er et emne, som bestyrelsen drøftede ind-
gående på sidste bestyrelsesmøde. Det er lidt 
svært at udtrykke med ord, som ikke er alt for 
slidte. Men det handler om, at også i det tvær-
kulturelle arbejde kan man køre træt og føle 
skuffelse. Det kan være slidsomt at være fri-
villig, og man møder skuffelser. Det er derfor 
vigtigt, at både vi og I, der arbejder i felten,         
er opmærksom på den enkelte, og at vi giver           
os tid til at lytte til hinanden.  
     Et eksempel på skuffelse kunne være 
følgende: For den danske frivillige er mødet 
med et menneske fra en anden kultur et helt 

unikt møde. Man har måske aldrig før kendt 
eller talt med nogen fra Afrika eller Mellem-
østen. Det er meget overvældende og meget 
spændende, og man håber på at mødes flere 
gange. Den anden part, flygtningen, er måske 
blevet flyttet rundt mellem asylcentre i Dan-
mark og er efterhånden ved at være træt af at 
præsentere sig. Eller han/hun er blevet skuffet 
mange gange før og trækker sig. Vi har tidligere 
i dette forum talt om, at vores opgave som 
kristne fællesskaber og menigheder er at tilbyde 
flygtninge og ikke mindst asylansøgere en 
rasteplads, hvor der er rart at være lige nu -        
vel vidende, at de måske kun er her for en tid, 
inden de bliver flyttet af myndighederne eller 
selv vælger at rejse videre. Måske er det kirkens 
opgave at være en vejkro, hvor mennesker kan 
overnatte, inden de kører videre næste dag.  
Men tilbage står nogle engagerede frivillige,  
der havde håbet på at opbygge en relation. 
Måske har man indrettet kirkens aktiviteter 
efter, at der var kontakt til mange på sognets 
asylcenter, og så pist - en dag er de alle væk. 
Også for flygtningene kan det være kolossalt 
belastende, men det gør ikke den frivilliges 
skuffelse mindre. Ens eget problem bliver som 
bekendt ikke mindre af, at andres problemer er 
større. 
 
På Herrens mark 
Et andet eksempel kunne være, at man som 
frivillig kan føle sig utilstrækkelig. Man føler 
sig presset og overvældet i forhold til alle de 
problemer, som en flygtningefamilie kan have         
i mødet med det danske samfund. Man står 
afmægtig, opbrugt og ude af stand til at over-
skue opgaven, så man må give op. Skyld- og 
skamfølelsen vokser sig stor, og man er på 
Herrens mark. Så skal der hentes hjælp. Og       
vi er meget privilegerede, hvis vi så kan stå          
på Herrens mark og råbe om hjælp og tro på,     
at vi bliver hjulpet. Vi er heldige, at vi tror eller 
håber på en Gud, som kan trøste os og give os 
nye kræfter. Vi må bevare troen på, at vi på 
Herrens mark kan få tilgivelse, når vi må give 
op, selv om skyld- og skamfølelsen ligger på 
lur, og mange af os nok skal have hjælp mange 
gange til at få den slange afvist. Den Herre,      
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vi møder på Herrens mark, er kærlighedens og 
tilgivelsens Gud. Det er den tro, vi skal leve af, 
og som kan give os mod til at fortsætte.  
     Og så er det vigtigt at huske, at vi ikke har 
hovedansvaret for hele verdens gang. Det må           
vi hele tiden holde os for øje, ikke mindst i det 
tværkulturelle arbejde, hvor vi til stadighed 
konfronteres med verdens nød, elendighed         
og uretfærdighed. Ellers er vi i fare for at 
overvurdere vores egen betydning. 
     Derfor må vi hjælpes ad i de nære samar-
bejdsrelationer og være nænsomme, over-
bærende og opmærksomme på hinanden. Selv 
om verden synes at være af lave, og der er nok 
at hjælpe med, har vi alle sammen brug for at 
afgrænse vores eget område og sætte mål, vi 
kan overkomme. Selv om nogen har det meget 
værre end en selv, har man lov til at være ked  
af det og skuffet og afmægtig. Vi har lov til at 
beskytte os selv i en periode for så at kunne 
komme ind i arbejdet igen - måske med andre 
opgaver. 
 
Eksempler fra Tværkulturelt Centers 
netværk  
Over det ganske land foregår der mangt og 
meget, som vi glæder os over og meget gerne 
fortæller om - og somme tider har vi også vores 
næse en lille smule nede i lokale tiltag. Her  
kommer nogle eksempler på gode historier          
fra Centrets netværk:  
 
Esbjerg: International mandeklub 
I Kvaglund Kirke mødes 10-15 mænd fra        
5-10 lande hver uge til madlavning, spisning          
og forskellige aktiviteter. Her kommer både 
kristne, muslimer og mænd med en anden eller 
ingen religion. Folkekirkens Tværkulturelle 
Center i Ribe Stift, der står bag klubben, 
videregiver gerne erfaringer fra dette vigtige 
brobygningsarbejde.      
 
Holstebro: Café Colour 
Nørrelandskirken tilbyder en ugentlig sprog-
café, hvor man også kan deltage i bageværk-
sted, kreativværksted eller cykelværksted.        
En del flygtninge fra blandt andet Eritrea 

benytter sig af denne fine mulighed for at lære 
dansk på hverdagsniveau. 
 
Høje Gladsaxe: Flygtningevenner 
Her hedder det Flygtningevenner. Projektet har 
til formål at støtte ukrainske flygtninge i prov-
stiet med tilbud om danske venskabsfamilier og 
har siden april matched omkring 70 flygtninge. 
Hver måned holdes venskabsmiddage for ukrai-
nere og deres danske venskabsfamilier. Det 
populære projekt koordineres af Tværkulturel 
Kirke i Gladsaxe-Herlev Provsti.   
 
Jelling: Kaffe og kristendom 
I sognehuset i Jelling mødes en flok farsitalende 
asylansøgere fra byens asylcenter med sogne-
præsten til en åben samtale om kristendom over 
en kop kaffe en gang om ugen. Det har de gjort 
i flere år. Det er vedholdenhed. 
 
Kolding International Congregation  
I Kolding International Congregation (KIC)               
i Simon Peters Kirke er der gang i den. Også 
mange ukrainske flygtninge fandt vej til kirkens 
ugentlige sprogcafe i den første tid i Danmark. 
Ud over landet har mindst 20 kirker, sognehuse 
og andre kirkelige mødesteder i årets løb haft 
sprogtilbud til udlændinge.  
 
... Folkekirken og ukrainske flygtninge 
I en ny rapport kaldes de mange kirkelige tiltag 
målrettet ukrainske flygtninge for ”folkekirkens 
største sociale og kirkelige indsats siden Anden 
Verdenskrig.” Ifølge rapporten har otte ud af ti  
kirker afholdt arrangementer for fred i Ukraine, 
og hver anden sognekirke har haft sociale eller 
kirkelige tilbud til nyankomne ukrainere. 
 
Silkeborg: Åben kirke 
Alderslyst Kirke i Silkeborg er en af de mange 
kirker, der har åbnet dørene for ukrainske 
flygtninge. Søndag eftermiddag inviteres til 
Åben kirke en gang om måneden for 30-40 
ukrainere med fællesspisning og mulighed            
for lystænding i kirkerummet.  
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Sommerlejre 
Tværkulturelle sommerlejre arrangeret af Indre 
Mission, Luthersk Mission og lokale kirker 
samlede over 500 børn og voksne. 170 farsi-
talende deltog i to farsisprogede lejre under 
ledelse af folkekirkens farsikoordinator, og 70 
herboende arabere deltog i en arabisksproget 
lejr koordineret af Indre Missions arabisk-
talende medarbejder, der også leder et arabisk 
fællesskab i Christianskirken i Aarhus.     
 
Svendborg: Smag på verden 
Med arrangementet Smag på Verden inviterede 
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde                    
i Svendborg i efteråret på en kulinarisk jord-
omrejse, hvor familier fra forskellige kulturer 
medbragte retter fra hjemlandet. Hvert land 
havde sin egen bod med flag og en beskrivelse 
af retten. Rundt om i landet er der mange 
populære spisefællesskaber på tværs af kulturer 
i kirker og sognehuse, og mindst 20 kirker 
afholder regelmæssigt middage på tværs.    
 
Vejle: Internationalt udvalg og expats 
Vejle Provsti har nedsat et internationalt udvalg, 
der arbejder på at tilbyde gudstjenester målrettet  
folk, der opholder sig i Danmark i kortere tid 
som studerende, forskere eller arbejdstagere 
(expats). Ud over landet er der de seneste år 
kommet flere folkekirkelige tilbud til denne 
gruppe.  
 
Vesterbro: Fisken og Brødet 
Apostelkirken er med i projekt Fisken og 
Brødet - et initiativ i Folkekirken Vesterbro, der 
i samarbejde med supermarkeder og grønttorve 
uddeler overskudsmad to gange om ugen. 
Projektet er med til at hjælpe familier med en 
stram økonomi og mindske madspild. Både 
danske og nydanske familier henter mad her.   
 
Vesterbro: International babysalmesang 
Folkekirken for internationals i Eliaskirken 
tilbyder ud over gudstjenester for expats også 
babysalmesang på engelsk for at introducere 
internationale familier for det populære danske 
koncept. Det er en succeshistorie.    
 

Internationalt Kristent Center  
Til sidst har vi så Internationalt Kristent Center 
i Bethesda i København. Det er Indre Missions 
helt store tværkulturelle succes. Her kommer en 
enorm mængde mennesker til dansk- og 
engelskundervisning, og nogle deltager også i 
bibelstudier, fællesspisning, udflugter og andet. 
Sidste år deltog mindst 600 udlændinge fra 90 
nationer i IKCs aktiviteter. Der findes også et 
mindre IKC i Aarhus, der tilbyder 
danskundervisning og sociale aktiviteter.   
 
Med ønsket om fred og alt godt til jer vil jeg 
slutte her og overlade ordet til andre. Og med 
ønsket om, at vedholdenheden bare må vare 
ved, ser jeg frem til endnu et godt år for 
Tværkulturelt Center. Der er altid meget brug 
for os, og behovet bliver ikke mindre, selv om 
andre spillere også er i gang - og flere 
forhåbentlig kommer til.  
 

Pax et bonum - Fred og alt godt 
 

                       
 
FAKTA: Hvem er vi? 
 
Bestyrelse 
Tværkulturelt Centers bestyrelse består af otte 
medlemmer: 
 Formand: Tidligere sognepræst Inge With 

Johannesen, Granslev  
 Næstformand: Teolog Clement Dachet, Elev 
 Tværkulturel konsulent Krista Rosenlund 

Bellows, Videbæk 
 Tidl. lærer Henry Holm Hansen. 

Løgumgårde  
 Kirketjener Abel Zemhret Kidane, Brønshøj 
 Reverend Smitha Prasadam, Hellerup 
 Sproglærer Hanne Thinggård, Christiansfeld  
 Diplomingeniør Joseph Zahr, Næstved  

Vi glæder os over, at både Syrien, Eritrea, 
Nigeria og Indien er repræsenteret i Centrets 
bestyrelse. Vi mødes 4 gange om året i vores 
respektive hjem. 
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Arbejdsberetning 2022 
Netværkskoordinator Birthe Munck-Fairwood 

De færreste havde set det komme. Først vendte 
en lille virus op og ned på den verden, vi troe-
de, vi kendte. Det er kun tre år siden, at store 
dele af verden lukkede ned under en pandemi, 
der gik sine egne veje. Og netop som vi sidste 
år troede, at vi var på vej tilbage til normale 
tilstande, blev Europa skueplads for de største 
europæiske flygtningestrømme siden Anden 
Verdenskrig. Endnu en gang blev vi mindet 
om, at vi mennesker har kontrol over meget 
lidt i denne verden. Og da slet ikke fremtiden.   
 
Fortællingens magt 
Det var krigen, der forandrede den europæiske 
fortælling om flygtninge. Europa blev mindet 
om, at der stadig findes mennesker med et legi-
timt behov for beskyttelse. For de millioner af 
ukrainere, der flygtede fra den russiske inva-
sion, var ikke økonomiske migranter. De var 
flygtninge, der havde oplevet det værste. Og 
trods mange års negativ retorik om flygtninge 
stod det klart, at Europa havde både vilje og 
kapacitet til at hjælpe mennesker i nød.  
     Også i Danmark blev de ukrainske flygt-
ninge modtaget med åbne grænser og hjerter. 
På få måneder modtog vi flere flygtninge end 
under hele flygtningekrisen i 2015-16. Det er 
både glædeligt og tankevækkende, at antallet 
ikke blev problematiseret. Danmark trådte i 
karakter som en nation, der selvfølgelig var 
parat til at hjælpe flygtninge. Samtidig gjorde 
intensiv mediedækning af krigen det åbenlyst 
for enhver, hvad ukrainerne flygtede fra. Hertil 
kom, at den hverdag, ukrainerne havde forladt 
over hals og hoved, var umiddelbart genkende-
lig. Det kunne have været os.     
     Fortællingen om de ukrainske flygtninge 
har foreløbig været overvældende positiv.           
Og på mange parametre er det da også en 
succeshistorie. Ukrainerne slap for at vente i 
uvished på asylcentre i måneder eller år, før de 
kunne komme ud i samfundet. Fra starten blev 
de mødt med forståelse, solidaritet og positive 
forventninger om, at de selvfølgelig gerne ville 
arbejde og bidrage her. Al erfaring viser, at det 

er grundopskriften på vellykket integration. 
Hertil kom, at mange i forvejen havde 
familiemedlemmer i Danmark, der kunne 
hjælpe og støtte i den første tid.  
     I dag er det lavpraktiske på plads for de 
fleste ukrainere. De har bolig, cykler og MitID. 
Børnene går i skole, og mange af de voksne er  
i job. Nu venter nye udfordringer. Hvordan vil 
krigstraumer påvirke ukrainernes hverdag 
fremover? Hvad betyder en kompliceret kirke-
politisk virkelighed for ukrainernes trosliv og 
praksis i Danmark? Og allervigtigst: Er deres 
fremtid her eller i Ukraine?      
     Krigen har nu varet i mere end et år, og der 
er næppe udsigt til en snarlig afslutning. Lad 
os håbe, at den ukrainske tragedie kan være 
med til at gøre livet lidt lettere for andre flygt-
ninge og skabe større lydhørhed for de positive 
fortællinger og for det, der betyder noget, når 
man kommer som flygtning til et nyt land. Her 
har kirkerne et særligt ansvar som fortællere. 
For fortællinger har magt. I Tværkulturelt 
Center ønsker vi at fortælle de gode historier. 
Selvfølgelig hjælper vi flygtninge.   
 
Sådan gik det    
Vi er taknemmelige for, at vi i en usikker tid 
fortsat har kunnet sprede håb, inspirere til 
handling og bidrage til at skabe større forståel-
se for mennesker på flugt. I det forløbne år har 
vi samarbejdet med menigheder og kirkelige 
organisationer om at tilbyde flygtninge og 
migranter fællesskab, nærvær, menneskelig 
omsorg og mulighed for at møde kristendom          
i ord og handling. Vi har støttet nydanskeres 
egne menigheder og bidraget med viden om 
vores nye medborgere og deres troserfaring 
gennem interviews, foredrag, kortlægnings-
opgaver og vidensdeling. Små og større 
projekter blev gennemført, udgivelser så 
dagens lys, der blev holdt konferencer, 
internationale gudstjenester og meget andet. 
Det vender vi tilbage til.  
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Tal og fakta 
Hvem og hvor mange: Ved årsskiftet havde 
910.899 personer i Danmark udenlandsk 
baggrund. Det svarer til 15 procent af befolk-
ningen. Hver femte kom i sin tid hertil som 
flygtning. En fjerdedel er født her. En tredjedel 
har dansk statsborgerskab.   
     I 2022 fik 126.868 udlændinge opholds-
tilladelse i Danmark. Det er ca. 52.000 flere 
end året før. Heraf var 32.915 ukrainske 
flygtninge med ophold efter særlov. 47.062 
kom fra et EU/EØS land. Øvrige flygtninge 
udgjorde godt en procent (1.403 personer, 
hvoraf 795 fik flygtningestatus). Til sammen-
ligning fik 1.092 personer asyl året før.     
     Syrere er fortsat den største gruppe med 
flygtningebaggrund (44.534). Herefter kommer 
ukrainere (42.468), men i dette tal indgår også 
de omkring 16.000 arbejdsmigranter, der alle-
rede havde ophold inden krigen. Den tredje-
største flygtningegruppe er irakere (34.518),    
og på fjerde-, femte- og sjettepladsen kommer 
henholdsvis iranere (24.188), palæstinensere 
(ca. 24.000) og somaliere (21.300). De 8.007 
eritreanere er den største nyankomne kristne 
flygtningegruppe.   
 
Her og nu 
EUs aftale med Tyrkiet i 2016 om ikke at lade 
flygtninge og migranter rejse videre til Europa 
betød, at antallet af asylansøgere i Europa faldt 
markant. Men nu er tallet igen begyndt at stige. 
Eksperter vurderer, at det både skyldes flere 
uafsluttede konflikter i verden, ophævelse af 
coronarestriktioner og klimaforandringer.                   
I 2022 modtog EU, Norge og Schweiz til 
sammen omkring 966.000 asylansøgere. Det  
er det højeste antal siden 2016 og dobbelt så 
mange som året før. De største grupper kom 
fra Syrien, Afghanistan og Tyrkiet. Hertil kom 
ca. fire millioner ukrainske flygtninge, der fik 
ophold uden om det almindelige asylsystem.  
     I 2022 søgte 4.597 personer asyl i Danmark. 
Næsten halvdelen var ukrainere, hvoraf mange 
senere frafaldt deres ansøgning. I 2021 modtog 
Danmark 2.099 asylansøgere. 
     Ved årsskiftet var 2.600 personer indkvar-
teret på Danmarks 17 asylcentre. Ca. 700 var 
ukrainere, og ca. 700 var indkvarteret på et af 
de tre udrejsecentre. Efter en pause på fem år 

har Danmark indgået en aftale om igen at mod-
tage FN-kvoteflygtninge. Kvoten for 2022 er 
på 200 congolesiske flygtninge fra en FN-
flygtningelejr i Rwanda - de fleste kvinder og 
børn. De er nu begyndt at komme, og foreløbig 
har 50 kommuner modtaget congolesere.    
     Ved årsskiftet befandt 1.326 udlændinge sig 
i såkaldt udsendelsesposition. Heraf var 537 
afviste asylansøgere. Som tidligere år var den 
største gruppe iranere (189), hvoraf en del er 
konverteret til kristendommen. Omkring halv-
delen befandt i en fastlåst situation uden udsigt 
til at kunne hjemsendes. Børnefamilier, der i 
sommeren 2020 under stor mediebevågenhed 
blev flyttet til Hjemrejsecenter Avnstrup, har 
fået bedre vilkår, men når de unge fylder 18 år, 
må de i udgangspunktet ikke fortsætte i gang-
værende uddannelse. De fleste familier har 
daglig meldepligt, og alle indkaldes til måned-
lige samtaler med Hjemrejsestyrelsen, der har 
til opgave at motivere asylansøgere til at rejse 
hjem og om nødvendigt iværksætte 
tvangsudsendelse.   
     Flere kirker og kirkelige fællesskaber 
tilbyder fortsat kristendomsundervisning, bøn  
og fællesskab, både fysisk og digitalt, for asyl-
ansøgere, uanset hvilken fase, de befinder sig i. 
I Tværkulturelt Center har vi mulighed for at 
støtte op om nogle af disse tiltag. Det gør vi 
med stor glæde.   
     Flygtninge, der får asyl, og som ikke er 
omfattet af en særlov, har i dag betydeligt   
sværere vilkår end tidligere. Det mærker vi       
i kirkernes integrationsarbejde, hvor mange har 
brug for ekstra hjælp. Alle opholdstilladelser 
til flygtninge gives udtrykkeligt med henblik 
på midlertidigt ophold, og kun for et eller højst 
to år ad gangen. Sidste år fik 78 syriske flygt-
ninge inddraget deres opholdstilladelse eller 
blev nægtet forlængelse med henvisning til 
forbedret sikkerhedssituation i dele af Syrien. 
Permanent ophold kan flygtninge først søge 
om efter otte år, hvis de opfylder en række 
betingelser. Mange er stærkt påvirket af den 
fortsatte usikkerhed og frygt for, at deres egen 
eller nære familiemedlemmers opholdstilladel-
se ikke bliver forlænget. To af vores bestyrel-
sesmedlemmer lever personligt med denne 
frygt.   
     Ifølge UNHCR er der i dag over 100 
millioner flygtninge og fordrevne i verden.  
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Det er det højeste tal nogensinde. 32 millioner 
er flygtninge i et andet land - et tal, der siden 
Ruslands invasion af Ukraine er vokset hastigt.  
     Set i forhold til antallet af flygtninge i 
verden er det forsvindende lidt, hvad Tvær-
kulturelt Center kan gøre. Men som en har 
sagt: Lys og salt har det til fælles, at selv en 
meget lille mængde kan gøre en stor forskel. 
Derfor fortsætter vi med at sætte navne og 
ansigter på nogle af verdens alt for mange 
flygtninge og lytte til deres fortællinger.              
Og  for dem, der får en fremtid her hos os,          
kan kirkernes tilbud og engagement gøre en 
verden til forskel. Netop det engagement er 
Tværkulturelt Center sat i verden for at 
understøtte og videreudvikle.  
 
Aktuelle indsatsområder  
De omkring 33.000 ukrainske flygtninge,           
som Danmark modtog sidste år, har naturligt 
sat deres aftryk i vores arbejde og priorite-
ringer. Men samtidig har vi bevidst valgt at 
koncentrere os om vores kerneområder med 
fokus på det, som andre aktører ikke gør på 
samme måde. Kort om årets indsatsområder:  

Asylansøgere: En årrække med lave asyltal 
betød, at mange kirkelige aktiviteter for asyl-
ansøgere blev lukket ned. Men i takt med, at 
Danmark oprettede særlige udrejsecentre for 
afviste asylansøgere, voksede nye tiltag frem. 
En del af beboerne er nykristne, der er døbt           
i folkekirken eller en frimenighed. Vi har 
løbende støttet kirker og frivillige i deres 
arbejde for denne sårbare gruppe, ligesom           
vi har givet beboere mulighed for at fortælle 
deres historie på konferencer og i kvartals-
avisen Nyt på tværs.  
     I 2022 åbnede nye asylcentre for at huse de 
ukrainske flygtninge. Nye opgaver meldte sig, 
og ud over landet stod kirker og frivillige 
parate til igen at yde en indsats. Ukrainernes 
ophold på asylcentre blev dog af kortere varig-
hed, da langt de fleste fik ophold gennem en 
særlov uden om asylsystemet. I dage er der 17 
asylcentre tilbage. Det er meget langt fra de 98 
centre under flygtningekrisen i 2015, hvor der 
ikke var nogen særlov for den største gruppe - 
de syriske krigsflygtninge.       

Kirkelige mødesteder: I 2018 kunne vi 
præsentere den første landsdækkende kort-

lægning af kirkelige mødesteder. Oversigten  
omfattede 150 kirkelige aktører, der tilbød 
over 200 forskellige aktiviteter - heriblandt       
60 lektie/sprogcaféer, 80 spisefællesskaber og 
20 bibelcaféer. Coronanedlukning og faldende 
asyltal betød, at meget ophørte. Siden har de 
ukrainske flygtninge og et voksende antal 
østarbejdere resulteret i en lang række nye 
tiltag, hvoraf nogle havde et kort liv, mens 
andre stadig eksisterer. Vi bruger løbende tid 
på at opdatere oplysninger og dele ud af viden 
og erfaringer.   

Migrantmenigheder: Når katolske sprog-
grupper og nationale kirker medregnes, findes 
der mindst 270 migrantmenigheder i Danmark. 
Omkring 55 sognekirker og flere missionshuse 
udlåner/udlejer lokaler til migrantmenigheder. 
Flere har i dag deres egen kirkebygning. Det 
gælder eksempelvis koptere, assyriske kristne, 
ortodokse serbere, flere rumænske menigheder, 
en armensk menighed og en del burmesiske 
menigheder. Migrantmenigheder holder guds-
tjenester på til sammen mindst 43 sprog. 
Blandt de senest tilkomne er tyrkisk. Mange 
menigheder har egne præster, der dog sjældent 
er lønnede. På vores hjemmeside og på  
www.migrantmenigheder.dk forsøger vi at 
holde styr på hvem/hvad/hvor. I hverdagen 
prøver vi at støtte menighederne i stort og 
småt, styrke tværgående netværk og facilitere 
samarbejde med dansk kirkeliv.     
     Nogle menigheder oplever særlige udfor-
dringer. I de eritreansk-ortodokse miljøer har 
politiske spændinger de seneste måneder resul-
teret i splittelse af flere menigheder. For hvor-
dan forholder en ortodoks diasporamenighed 
sig til en patriark udpeget af det eritreanske 
regime, som mange er flygtet fra? Flere danske 
præster og organisationer forsøger at hjælpe            
og afklare mulige veje frem. Vores rolle har 
foreløbig været lyttende.         

Gode historier: I Tværkulturelt Center har           
vi bevidst fokus på de gode historier, der kan 
skabe identifikation og nærvær. Derfor giver  
vi gerne ordet til flygtninge og migranter,            
der har gjort en positiv forskel og formået             
at bevare håbet i en usikker tid. Det er erfa-
ringsnære fortællinger om den kristne tro som 
en kilde til håb og livsmod i et nyt land. Disse 
historier er et vigtigt stykke samtidshistorie, 
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som er med til modsige den udbredte nationale 
fortælling om fejlslagen integration - og som 
alt for få kender.    

Andet: Og så bruger vi tid på at søge tilskud, 
aflægge regnskaber, evaluere og skrive 
rapporter. For sådan er jo virkeligheden,              
når man er en lille NGO.   
 
Konferencer m.m. 
Inspirationskonferencer er fortsat en af 
Tværkulturelt Centers hovedaktiviteter.                
På vores konferencer søger vi at skabe 
uformelle rum, hvor danskere, flygtninge og 
migranter kan opleve et ligeværdigt fællesskab, 
udveksle erfaringer og få inspiration fra 
videnspersoner med globalt udsyn.  
   
På forårskonferencen i København den 18.-19. 
marts med temaet ”Flugt og livskvalitet” var 
der rig lejlighed til at mødes på tværs af sprog, 
kirketraditioner og livserfaring. Hovedtalere 
var psykolog Olu Robbin-Coker, oprindelig fra 
Sierra Leone, og den iranske teolog og socio-
log Sara Afshari. Ved åbningsgudstjenesten 
tændte den herboende ukrainske præst Vasyl 
Tykhovych lys og bad for Ukraine og for alle, 
der lider som følge af krige og overgreb. 
Programmet bød blandt andet på foredrag om 
ensomhedens psykologi, om relationers 
betydning for livskvalitet og om iranske 
konvertitters møde med europæisk kirkeliv,         
og herboende flygtninge fra Eritrea, Irak og 
Iran fortalte erfaringsnært om flugtens virke-
lighed og hvordan troen på Gud har båret dem. 
Omkring 90 danskere og nydanskere deltog              
i hele eller dele af konferencen.     

Efterårskonferencen i Aarhus den 11.-13. 
november med temaet Håbets Gud satte fokus 
på det kristne håb i en uforudsigelig tid og bød 
på et varieret program med bibelske perspek-
tiver, personlige livshistorier, seminarer om 
aktuel udlændingelovgivning, flygtninges 
traumer og livet på et udrejsecenter, workshops 
og kreativt maleværksted, forbønsgudstjeneste 
og besøg af et burmesisk kor og asylkoret fra 
Udrejsecenter Kærshovedgård. Hertil lækre 
buffeter fra det syriske, iranske, assyriske og 
eritreanske/etiopiske køkken tilberedt af lokale 
migrantmenigheder. I den afsluttende panel-
samtale fortalte fire migrantmenigheder om, 

hvad gudstjenesten og det kristne fællesskab 
betyder for dem. Hen over konferencen gjorde 
det ikke mindst indtryk at høre flygtninge fra 
Ukraine, Burma og Iran fortælle om, hvordan 
den kristne tro for dem har været, og stadig er, 
en kilde til håb og livsmod i usikre tider. 
Konferencen samlede 130 deltagere, der 
repræsenterede 15 lande.  

Økumenisk forbønsgudstjeneste: ”Hvis bøn er 
afmagtens sprog, har Store Bededag en særlig 
berettigelse i vores tid, hvor krigen i Ukraine, 
pandemien og klimaforandringer minder os 
om, hvor skrøbelig fred og velstand er.” Sådan 
skrev indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen 
og pastor Ravi Chandran i et indlæg i Kristeligt 
Dagblad om baggrunden for den økumeniske 
forbønsgudstjeneste Prayer for the Nation,             
der samlede 250 deltagere i Københavns 
Domkirke Store Bededag. Vi var med i den 
bredt sammensatte arbejdsgruppe.       

InspirationsDage for migrantpræster og ledere 
er et unikt forum, der i august samlede 90 
præster og ledere fra 40 migrantmenigheder 
og danske menigheder på Brogården i Middel-
fart. Migrantmenigheder og dansk kirkeliv           
kan lære meget af hinanden, og derfor er det 
vigtigt, at præster og ledere mødes og taler 
sammen om kald, glæder og udfordringer.  
Tværkulturelt Center var tovholder på kon-
ferencen, der blev afholdt i samarbejde med 
Folkekirkens Migrantsamarbejde og Kirkernes 
Integrations Tjeneste.  

Migrantkirkernes Domkirketræf i Københavns 
Domkirke: Igen i år havde vi den glæde at 
være tovholder på årets Domkirketræf arrange-
ret af Det mellemkirkelige Stiftsudvalg, hvor 
12 migrantmenigheder fra forskellige kirke-
traditioner blev interviewet af stiftsudvalgets 
formand. Det var engagerede og somme tider 
bevægende samtaler om glæder, visioner og 
aktuelle udfordringer. I pausen serverede 
migrantmenigheder hjemmebagte kinesiske 
månekåger, eritreansk himbasha og gaz 
(persisk nougat). En inspirerende aften, hvor 
migrantmenigheder præsenterede deres hjerte-
sager for biskopper og stiftets menigheder. 

Lysgudstjeneste for verdens flygtninge:                      
I december var vi tovholder på årets 
lysgudstjeneste i Københavns Domkirke             
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med forbøn for verdens flygtninge. Ved 
gudstjenesten medvirkede asylansøgere og 
herboende flygtninge med sange og tekstlæs-
ninger, og Asylkoret Omid sang. Danskere             
og flygtninge sad tæt på kirkebænkene, og 
gennem lystænding og i efterfølgende samtaler 
kunne danskere konkret give konkret udtryk 
for solidaritet og medfølelse. Ca. 170 
deltagere. 

International Christmas Carol Service:             
Årets internationale julegudstjeneste                    
i Fredens Kirke samlede omkring 90 deltagere, 
heriblandt en del iranske og kurdiske børne-
familier. Julen blev sunget og spillet ind på 
diverse sprog ved musikere fra Ukraine, et 
kinesisk migrantkor, en kaldæisk sanger og          
et afrikansk præstepar m.fl., og efterfølgende 
blev der spist mince pies og uddelt julegaver til 
de mange forventningsfulde asylbørn i form af 
gavekort, gavmildt doneret af International 
Church of Copenhagen. 

     
Publikationer 
At sprede faktaviden, inspiration og gode 
historier er en anden af Tværkulturelt Centers 
hovedaktiviteter. Årets udgivelser:  

Jul i mange lande - Migrantmenigheder deler 
juleopskrifter og traditioner: Rigt illustreret 
julekogebog med 24 opskrifter, interviews          
og fakta om migrantmenigheder i Danmark.           
I arbejdet med bogen og de fortællinger, der          
er knyttet til de enkelte opskrifter, kom vi tæt 
på migrantmenigheder og enkeltpersoner fra 
nydanske kirkemiljøer med tankevækkende 
livs- og trosfortællinger. Et anderledes projekt, 
der har været med til at synliggøre Danmarks 
migrantmenigheder, og som har vakt interesse 
også uden for kirkelige kredse.    

Festkalender 2022: Revideret oversigt over 
fest- og helligdage, der fejres af kristne, mus-
limer, hinduer, buddhister og jøder i Danmark. 

Nyt på tværs: Temaer for årets fire numre:         
(1) Ung i Danmark: Min historie (2) På 
flygtningefødder: Fortællinger fra Iran, 
Libanon og Ukraine (3) Vendepunkter: 
Flygtninge fra tre kontinenter fortæller                
(4) Håbets Gud: Livet set med andre øjne. 
Avisen bringer også glimt fra mødesteder ud 

over landet samt aktuelle perspektiver og 
refleksioner. Trykkes i 3.800 eksemplarer, 
hvoraf ca. 1.200 udsendes til enkeltabonnenter 
og ca. 1.900 til kollektive abonnenter.  

Opdateret oversigt over migrantmenigheder:   
Medregnet de godt 70 katolske sproggrupper 
og de nationale kirker, har vi p/t omkring 270 
på listen. Der er utvivlsomt flere.     

Postkort, jule- og påskekort med fotos og 
malerier af nydanske kunstnere og håb, 
velkommen, tak, fred, den aronitiske velsig-
nelse og korte bibeltekster på flere sprog.   
 
Netværk  
Tværkulturelt Center servicerer et landsdæk-
kende netværk af menigheder, foreninger og 
enkeltpersoner.  

Medlemsnetværk: Ved udgangen af 2022 
havde vi 180 kollektive medlemmer –            
sognekirker, kirkelige organisationer, 
migrantmenigheder og mødesteder m.fl.    

Støttemedlemmer: Omkring 110 støttemed-
lemmer modtager Nyt på tværs og diverse 
udgivelser. Et støttemedlemskab koster 300 kr. 

InfoNet (abonnenter): Ca. 130 personer betalte 
et frivilligt abonnement på 100 kr. for Nyt på 
tværs.   

NetværksNyt (abonnementsordning): 
Småsendinger fire gange om året med nyud-
givelser, aktuel info og statistik samt program-
mer for konferencer m.m. Udsendes til ca. 220 
nøglepersoner i menigheder og organisationer.  

Nyhedsmails: Udsendes efter mailingliste til 
godt 400 modtagere ca. en gang om måneden.  
 
Øvrige aktiviteter 
Prisuddelinger 

Integrationspris: Den 59-årige palæstinenser 
Tarek Freiwat fra Nørresundby modtog 
Tværkulturelt Centers integrationspris Årets 
Krus - Årets Knus 2022 for en mangeårig 
indsats for at give arabisktalende flygtninge og 
migranter mulighed for at deltage i et kristent 
fællesskab på deres eget sprog. Prisen blev 
overrakt af pastor emeritus Claus Oldenburg.    
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Aktivitetspris: Tværkulturelt Center uddeler 
hvert år prisen Stjernestunder til et kirkeligt 
projekt, der gennem længere tid har været med 
til at fremme den gode integration. I år gik 
prisen til Middag på tværs i Silkeborg Kirke, 
der i snart 22 år har samlet danskere og 
nydanskere til måltidsfællesskab en gang om 
måneden. I årenes løb har kristne i Silkeborg 
vist gæstfrihed i praksis over for hundredvis af 
nyankomne flygtninge og asylansøgere - til 
gensidig glæde og berigelse.            
 
Særlige projekter  
Et par eksempler på særlige tiltag i løbet af 
året: 

Julehilsen til migrantpræster: Skriftlig 
personlig julehilsen til de ortodokse 
menigheder, der fejrer jul den 7. januar.  

Ortodoks påskehilsen: Personlig påskehilsen 
med lys og påskeæg til 35 ortodokse præster 
og menighedsledere (serbere, rumænere, 
koptere, etiopiere, eritreanere og assyrere 
m.fl.) op til de ortodokse kirkers påskedag. 
Som med ovennævnte julehilsen ønskede vi    
at fortælle, at vi husker deres kirkes største 
højtider.   

Olivenkors til asylansøgere: I februar sendte vi 
30 små kors af oliventræ fra Betlehem sammen 
med chokolade, den aronitiske velsignelse og 
en personlig hilsen med bibelvers til nykristne 
afviste asylansøgere på Udrejsecenter Avn-
strup og Udrejsecenter Kærshovedgård. Disse 
mennesker har på en særlig måde har brug for 
at opleve, at de ikke er glemt af kirken. Vi har 
efterfølgende hørt fra flere, at den lille hilsen 
vakte glæde.    

 
Website og sociale medier  
Website: Videreudvikling af website med  
korte videos, lydfiler, sange på flere sprog, 
idébank, aktuel statistik samt en større 
interviewsamling om tro og eksistens -                   
og meget mere.  

Facebook: Kreative kollega Ann sørger fortsat 
for, at vi løbende sætter vores fingeraftryk 
derude i cyberspace med opslag, fotos, 
invitationer, events og kommentarer.    

YouTube og Instagram: Siden 2019 har vi også 
været at finde her takket være kollega Ann, der 
færdes hjemmevant og frygtløst i cyberspace...   
 
Rådgivning og konsulentvirksomhed 
Vi får løbende henvendelser fra præster, 
kirkelige medarbejdere og frivillige, der 
efterspørger information, kontakter og 
sparring. Hertil diverse henvendelser fra  
journalister, studerende og andre om alt          
til faget hørende.  
 
Græsrodstiltag 

Middage på tværs: Det blev til ni middage               
i sognekirker, hvor medlemmer af migrant-
menigheder og andre nydanskere serverede 
retter fra hjemlandet og fortalte om deres tro 
og traditioner. Fra programmet kan nævnes           
en ukrainsk aften, hvor nyankomne flygtninge 
gennem tolk delte deres personlige historier 
om krig og flugt, en kinesisk aften, hvor en 
ung kinesisk migrantmenighed fortalte om 
deres visioner, og en indonesisk aften, hvor 
indonesiske kristne berettede om mangeårige 
gode relationer mellem herboende kristne og 
muslimer fra Indonesien. Middage på tværs er 
fortsat en væsentlig platform for møder mellem 
mennesker, der giver indsigt i, hvordan livet 
også kan være.  

Internationale gudstjenester: 19 internationale 
gudstjenester med salmer, bønner og læsninger 
på deltagernes sprog (engelsk, farsi og arabisk 
m.fl.) i 11 kirker i Hovedstadsområdet. Den 
primære målgruppe var asylansøgere fra Cen-
ter Sandholm, Center Sjælsmark og Udrejse-
center Avnstrup samt herboende flygtninge                
i integrationsfasen. Mange asylansøgere for-
tæller, at de oplever kirken som et særligt rum, 
hvor de kan komme tæt på Gud og finde styrke 
i en usikker livsfase. Gennemsnitligt deltager-
antal 20-40.  
 
Samarbejde og faglig inspiration  
Udvalg og netværk 
Tværkulturelt Center er med i Dansk Flygt-
ningehjælps Asylnetværk og koordinerer fem 
årlige konventsamlinger for præster og kirke-
lige medarbejdere i København. Desuden 
deltager vi i halvårlige netværkssamlinger              
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for ressourcepræster koordineret af Folke-
kirkens Migrantsamarbejde samt i Copenhagen 
Forum - et nystartet samtaleforum for migrant-
præster.   
 
Folkekirkens Migrantsamarbejde 
Siden Folkekirkens Migrantsamarbejde under 
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd blev op-
rettet for otte år siden, har vi løbende været          
i dialog om indsatsområder og udført mindre 
delopgaver mod honorar - senest opdatering af 
vores oversigter over migrantmenigheder, 
mødesteder og migrantkor. Vi bidrager fortsat 
gerne til videreudvikling af den samlede 
folkekirkelige indsats med det, vi kan tilføre.  
 
Faglig inspiration 
Vi er med på sidelinjen i et nordisk økumenisk 
migrationsnetværk, hvor deltagerne kommer 
fra de lutherske kirker i Norge, Sverige, 
Finland, Baltikum samt Churches Commission 
for Migrants in Europe (CCME). Derudover 
henter vi inspiration fra internationale netværk,  
webinarer og samtaler med vidende mennesker 
i ind- og udland.  
 
Økonomi 
Centrets arbejde drives udelukkende ved hjælp 
af medlemsbidrag, gaver og donationer fra 
enkeltpersoner og menigheder, fondsmidler         
og ekstern projektstøtte. Når vi kan afslutte 
året med tilnærmelsesvis balance mellem 
indtægter og udgifter, skyldes det både 
eksterne tilskud og et utrolig flot cykelløb, 
ekstra indtægter fra salg af vores julekogebog 
samt stor opbakning fra vores venner. 
Fremtiden har vi ikke sikkerhed for, men              
vi arbejder fortsat på at øge vores egen-
finansiering.    
 
Kontor og administration 
Kontoret: Vores idérige netværksmedarbejder 
Ann får ting til at ske og har i årets løb brugt 
mange timer på at afprøve diverse opskrifter        
til vores julekogebog, så de er lige til at gå til. 
Vores regnskabsfører Ilse er fortsat kontorets 
faste holdepunkt med overblik over små og 
store tal. At dele hverdag med to skønne 
kolleger er et stort privilegium.    

Frivillige: Fire gange om året får vi hjælp af 
frivillige hænder til at pakke alle vores aviser, 
og effektive danskelever på Internationalt 
Kristent Center hjælper med labels. Derudover 
bidrager frivillige til konferencer og arrange-
menter i årets løb. Stor tak til alle.            
 
Fremover 
Hvad vil vi så fremover? Pandemi og krig                 
i Ukraine har lært os, at vi ikke ved, hvad der 
venter rundt om næste hjørne. Men hvis vi selv 
får lov at sætte kursen, vil vi på den lange bane 
fortsætte med at videreudvikle den tværkultu-
relle kirkelige indsats på græsrodsplan og 
støtte menigheder, der ønsker at opbygge 
inkluderende fællesskaber, hvor flygtninge            
og migranter bidrager med deres livs- og 
troserfaring. I relation til de nyankomne 
ukrainske flygtninge vil vi arbejde for åbne 
kirkerum, flere fælles forbønsgudstjenester og 
flere lokale tiltag, hvor danskere og ukrainere 
mødes i øjenhøjde.     
     Vi vil fortsat støtte migrantmenigheder og 
arbejde for gode samarbejdsrelationer til dansk 
kirkeliv. Vi vil blive ved med at give flygt-
ninge og migranter en stemme, lade dem for-
tælle deres historier, inddrage deres erfaringer 
og lytte opmærksomt til deres tanker, håb og 
drømme.   
     Fra kalenderen kan nævnes Inspirations-
Dage for migrantpræster den 24.-26. august og 
en inspirationskonference for alle i København 
den 10.-12. november. Blandt kommende 
udgivelser er et inspirationsmateriale om det 
gode værtskab og samarbejde med migrant-
menigheder efter genåbning med støtte fra  
Den folkekirkelige Udviklingsfond.      
 
Tak 
Stor tak til Tværkulturelt Centers bestyrelse, 
medlemsorganisationer, menigheder og sam-
arbejdspartnere. En særlig tak til de frivillige, 
der i årets løb har hjulpet med stort og småt.  
Vi er helt afhængige af jeres støtte og 
opbakning. 
 

Laskavo prosimo 
Velkommen på ukrainsk 

 










