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EMPATI OG FLYGTNINGEDEBAT
» Empati er som en muskel, der skal trænes. »
» Når man køber frygt, skal man altid spørge sig selv, hvad man betaler med.
… Flygtninge er mere end tal i statistikker. De er mennesker.
Det skal vi huske, før vi bliver bange for dem. »
Hakan Günday, tyrkisk forfatter
Interview i Kristeligt Dagblad d. 18. nov. 2016
Aktuel med romanen ”Mere, mere”, der handler om menneskesmugleres kyniske menneskesyn.

Hermed årets sidste NetværksNyt vedlagt nye postkort, ORIENTERING HERFRA samt et
eksemplar af Tværkulturelt Centers seneste udgivelse ”Glem ikke gæstfriheden: Folkekirkens
møde med asylansøgere.”

International Carol Service
Fredens Kirke, Ryesgade 68, 2100 København Ø

Fredag den 16. december kl. 17
Bagefter: Glögg og engelske mince pies m.m.

Andre internationale julearrangementer og gudstjenester ud over landet:
Se bagsiden
KORT NYT 
NetværksNyt suppleres løbende med korte nyhedsmails.
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 til NetværksNyt modtages gerne.
Mange gode julehilsener til alle i vores netværk
med stor TAK for samarbejde, støtte, inspiration og opbakning i 2016.
TVÆRKULTURELT CENTER

Besøg vores hjemmeside
www.tvaerkulturelt-center.dk

JULEKALENDARIUM

SÅ MANGE SØGTE ASYL I DANMARK

Internationale julegudstjenester m.m. i folkekirker

I perioden 1. januar - 1. december 2016 modtog
Danmark knap 6.000 asylansøgere. De største
grupper kom fra Syrien (inklusiv statsløse),
Afghanstan og Irak. Det er det laveste antal siden

IKAST: Grønlandsk julegudstjeneste
Lørdag d. 17. december kl. 10.30 i Ikast Kirke
KØBENHAVN: Carols and Poetry by Candlelight
Lørdag d. 17. december kl. 16
St Alban´s Anglican Church (Darren McCallig)

2011, da 3.806 søgte asyl.

Se vedlagte oversigt

(Kilder: www.nyidanmark og www.uibm.dk)

Det endelige tal for november er endnu ikke opgjort
men ser ud til at blive årets laveste (ca. 210).

ÅRHUS: International Carol Service in English
Søndag d. 18. december kl. 16
Christianskirken (Anders Kobbersmed)

Til sammenligning søgte 21.316 asyl i hele 2015.
.

ÅRHUS: Festival of Nine Lessons and Carols
Søndag d. 18. december kl. 18
Møllevangskirken/St. Alban´s Angl. Church

GRATIS BIBLER TIL FLYGTNINGE OG ASYLANSØGERE
Bibelselskabet tilbyder gratis bibler til asylsøgere og
flygtninge i integrationsforløb, så længe lager haves.

KOLDING: Christmas Worship Service
Juleaftensdag d. 24. december kl. 11-12
Simon Peters Kirke (Michael Markussen)

Henvendelse til Bibelselskabet: 3312 7835
E-mail: netbutik@bibelselskabet.dk

KØBENHAVN: International Christmas Service
2. juledag d. 26. december kl. 14.30
Kingos Kirke (Arne Kappelgaard)

”

Verden står i dag overfor en historisk
flygtninge- og migrationskrise, som omfatter
65 millioner flygtninge og fordrevne og mere
end 240 millioner migranter. Der er ikke belæg
for at tro, at denne situation vil udvikle sig til
det bedre i de kommende år – tværtimod må
vi forvente en stigning i antallet af fordrevne.

FLERE BYER: Ortodokse julegudstjenester
(aften/midnat) i menigheder ud over landet
(bl.a. armenere, egyptere/koptere, eritreanere,
etiopere, russere og serbere)
Fredag den 6. januar

Andreas Kamm
Generalsekretæri Dansk Flygtningehjælp

VEJLE: International Service (Hellig tre konger)
Søndag d. 8. januar kl. 14-15
Nørremarkskirken (Deacon Christophe)
AMAGER: International Service og Hellig tre
kongers fest for asylansøgere med børn
Søndag d. 8. januar kl. 17
Nathanaels Kirke
(Ellen Gylling og Jens Lind Andersen)

JULESALMER PÅ FARSI OG ARABISK
De danske salmer Tak og ære være Gud og Dejlig er
jorden er oversat til farsi og kan downloades gratis på
Folkekirkens mellemkirkelige Råds hjemmeside.
Her finder man også finde to arabiske julesalmer.
Melodier kan høres på YouTube.

ROSKILDE: Hellig tre kongers gudstjeneste
in English - Søndag d. 8. januar kl. 17
Roskilde Domkirke (Ulla Thorbjørn Hansen)

http://www.interchurch.dk/aktiviteter/asylsamarbejde/
materialer/musik

Flere gudstjenester og kirkelige arrangementer
for flygtninge og asylsøgere:
Se www.tvaerkulturelt-center.dk

圣诞快乐

NYT OM NAVNE

Tigrinya: Glædelig jul

Kinesisk: Glædelig jul

ESBJERG: Maja Thomasen er ansat som
volontør i Folkekirkens Tværkulturelle
Center i Ribe Stift, hvor hun skal starte
sprogcaféer i stiftet.
AARHUS: Kamal Sulaiman Wolokhane
er ansat som underviser på Internationalt
Kristent Center i Aarhus.

على األرض
ســـالم
ّ ال
Peace on
Earth
Arabisk

Website med opdateret

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

