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Sammen gør vi verden større for hinanden.”

"I

kke alene er migrantmenigheder velkomne.

De er også en stor berigelse for folkekirken.
Biskop Lise-lotte Rebel, Helsingør Stift
Migrantmenighedernes Domkirketræf
Vor Frue Kirke, København
Den 18. september 2018

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.

"K

Netop nu

vinderne er

nysgerrige på livet og vil
gerne opleve noget. Jeg er
rørt over, i hvilken grad
vi får lov at komme ind
i kvindernes liv. Det fylder
mig med taknemmelighed
hver eneste dag.

Asylcentre i Danmark: Pr. 6. september 2018 var der 17 asylcentre i Danmark - heraf et modtagecenter, et hjemrejsecenter,
to udrejsecentre og tre børneindkvarteringscentre. På to år er fire
ud af fem asylcentre lukket. I 2016 lukkede 43 centre, og i 2017
lukkede 30 centre.

Medarbejder på Mødestedet
Vesterbro om hverdagen
sammen med Mødestedets
gæster, der blandt andet tæller
en større gruppe pakistanske
kvinder, der har forladt
arbejdsmarkedet men stadig har
mange ressourcer.

Nyankomne asylansøgere: Pr. 31. august havde 2.248 personer
søgt om asyl i Danmark i år. De fleste kom fra Eritrea og Syrien.
I 2017 søgte 3.500 personer om asyl.
Så mange fik asyl: Pr. 31. august havde 1.049 personer
fået asyl i Danmark i år. I 2017 fik 2.750 personer asyl.
Anerkendelsesprocent
i Udlændingestyrelsen (asylansøgere):
2018: 61 procent. 2017: 34 procent.
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Under åben
himmel
Multietnisk
inspirationskonference
Det gode liv
i eksil
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Efterårskonference: Under åben himmel

Program vedlagt

Aarhus

9.-11. november
2018

Tværkulturelt Centers konference UNDER ÅBEN HIMMEL den 9.-11. november
sætter fokus på den kristne tro som kilde til håb og livsglæde i en konfliktfyldt verden. Hvad er et godt liv
for mennesker, der har forladt alt det velkendte? Hvordan kan kirkerne hjælpe flygtninge og migranter med
at genfinde glæden i et nyt land? Programmet byder blandt andet på hovedforedrag om stress, traumer og
det gode liv ved psykolog Olu Robbin-Coker og refleksioner om at dele liv med sårbare mennesker ved
Lise Jensen, Klinik for PTSD/Risskov. Clement Dachet holder oplæg om folkekirken set udefra, og flygtninge fra Syrien og Afghanistan fortæller om det gode liv i eksil og hvordan de håndterer kulturmødet.
Desuden seminarer, erfaringsudveksling, assyrisk festaften og multietnisk festgudstjeneste, hvor George
Thomas prædiker. Konferencen arrangeres i samarbejde med 11 kirkelige organisationer og menigheder.

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

NYDANSKERE I FOLKEKIRKEN: Pr. 1. jan. 2017 var 60.904 flygtninge,
indvandrere og efterkommere medlemmer af folkekirken. Den største gruppe
var nordmænd (8.325). 1.930 var polakker. 844 var iranere. Se vedlagte oversigt.

Nye tværkulturelle stillinger i folkekirken
Diakoniudvalget i Gladsaxe-Herlev Provsti har ansat en tværkulturel medarbejder som leder af provstiets
nyoprettede fælles tværkulturelle indsats fra oktober 2018.
Jelling Sogn og Sct. Nicolai Sogn i Vejle ansætter en international kirke- og kulturmedarbejder fra
oktober/november i en stilling på 12 timer i Jelling og 12 timer i Vejle.
En stilling som international præst i Frederikshavn Provsti og sognepræst i Abildgård Sogn forventes
besat i løbet af efteråret.

Internationale gudstjenester i folkekirker
Ud over landet holdes der internationale gudstjenester en eller flere gange om året i mindst 20 sognekirker. Grundtvigskirken i København har hen over sommeren holdt flere velbesøgte gudstjenester på
engelsk for herboende udlændinge, udvekslingsstuderende, turister og andre og fortsætter i efteråret –
næste gang den 7. oktober. Blandt de seneste nye initiativer er månedlige gudstjenester på engelsk
kl. 11 i Haraldskirken i Søborg med start den 30. september.
Se oversigt på Tværkulturelt Centers hjemmeside (Aktiviteter/Internationale gudstjenester).

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

Kort nyt
HASLEV: En gang om måneden inviterer Haslev Kirke elever fra byens sprogskole til middagssang
i kirken. ”Vi synger korte og enkle danske sange og salmer og snakker om danske traditioner,”
fortæller organist Peter Arendt om det velbesøgte initiativ.
BRØNDBY STRAND: En søndag i september inviterede Brøndby Strand Kirke for fjerde gang til
international provstigudstjeneste, hvor tre af provstiets migrantmenigheder medvirkede med kor,
prædiken og læsninger på flere sprog.
VOLLSMOSE (Odense): Vollsmose kirke og Danske Folkekirkelige Søndagsskoler er gået sammen om
at starte en kristen børneklub for områdets børn, hvoraf 80 procent har anden etnisk baggrund end
dansk. De fleste af børnene i klubben kommer fra hjem med en anden religiøs baggrund.
AMAGER: Mahabba Amager er et kirkeligt tilbud for alle, der gerne vil lære at forstå deres muslimske
naboer bedre og styrke dialogen mellem kristne og muslimer i lokalmiljøet. Med start den 25. september
inviterer Mahabba Amager til et introduktionskursus i Solvang Kirke.
Læs mere: http://www.modestedamager.dk/arrangementer/mahabba.aspx
NYKØBING FALSTER: Lindeskovkirken inviterer til Venskabscafé for udlændinge og danskere hver
anden torsdag, hvor der også synges og læses fra Bibelen. Caféen afsluttes med et let aftensmåltid.
KØBENHAVN: Præster og ledere fra 12 migrantmenigheder fortalte om udfordringer og visioner på
Migrantmenighedernes Domkirketræf i København i september, hvor også flere biskopper og den katolske kirkes generalvikar deltog. Blandt de godt 80 deltagere var repræsentanter for menigheder med
rødder i Kina, Filippinerne, Indien, Irak, Armenien, Eritrea, Rwanda, Cameroun, Nigeria, Sverige og UK.

Til kalenderen
FYRAFTENSMØDE: Haderslev Stifts Migrantsamarbejde inviterer til fyraftensmøde om sjælesorg og
psykologi i mødet med traumatiserede flygtninge ved sognepræst Andreas Rasmussen, Apostelkirken
Vesterbro, og psykolog Leif Christensen og behandlingsansvarlig Mikkel Auning-Hansen fra Rehabiliteringscenter for Torturofre. Hannerup Kirke, Fredericia, den 4. oktober kl. 17-21.
Tilmelding senest 27. sept.: www.haderslevstift.dk/tilmelding
LYSGUDSTJENESTE for verdens flygtninge - Københavns Domkirke den 10. december kl. 18.
DESUDEN VEDLAGT: Fakta om aktuel udlændingelovgivning (sept. 2018), konferenceprogram og PR-kort,
opdateret asylstatistik, statistik over folkekirkemedlemmer med udenlandsk baggrund samt ny faktafolder fra
Dansk Flygtningehjælp 2018.

Mange sensommerhilsener - Tværkulturelt Center

