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"O

ne of the key ways in which refugees find

a footing in a new country is by helping each other.
Zachary White
Antropolog, Københavns Universitet
Taler på Nordisk Konsultation om migration
September 2019

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.

"V

i skal skabe rum for

fantasien og de gode drømme,
så vi kan opbygge gode billeder
af en fremtid sammen.
Medarbejder i CARITAS projekt for
uledsagede flygtningedrenge i Athen

"J

eg har erindring fra Anden

Verdenskrig om skibe med jøder,
der måtte sejle fra havn til havn
og blev afvist af det ene land
efter det andet.
Tidl. overrabbiner Bent Melchior
Netavisen SAMEKSISTENS 09/2019
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Netop nu
Asylcentre i Danmark: Pr. 1. maj 2019 var der 14 asylcentre
tilbage i Danmark - heraf et modtagecenter, et hjemrejsecenter,
to udrejsecentre og tre børneindkvarteringscentre. I starten af
2016 var der 98 asylcentre.
Nyankomne asylansøgere: Pr. 31. juli havde 1.425 personer
søgt om asyl i Danmark i år. De fleste kom fra Syrien og Eritrea.
I 2018 søgte 3.559 personer om asyl.
Så mange fik asyl: Pr. 31. juli havde 913 personer fået asyl
i Danmark i år. I 2018 1.652 personer asyl.
Anerkendelsesprocent
i Udlændingestyrelsen (asylansøgere)
2019: 51 procent
2018: 56 procent.

Efterårskonference: Til liv og glæde

Program vedlagt

Til liv
og glæde
Multietnisk
inspirationskonference

Det gode liv
i eksil

København den 1.-3. november

København
1.-3. nov.

Lad elefanterne danse! Velkommen til en weekend med fokus på den kristne tro som kilde til liv, håb og varig
glæde i en konfliktfyldt verden, hvor glæden og sorgen til stadighed brydes. Hør den indiskefødte præst
Smitha Prasadam og den iranske menighedsleder Naser Rezaeih fortælle om deres møde med Danmark tro, forventninger og virkelighed. Perspektivforedrag om glæden, der blev væk under flugten, ved tidl.
generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm og samtalecafé med tidligere overrabbiner
Bent Melchior og Merna Alhozy fra Irak om flugtens fingeraftryk og mennesker, der blev håbsbærere.
Personlige beretninger fra Myanmar, Iran, Zimbabwe og Grønland om et liv til gavn og glæde, seminarer,
erfaringsudveksling, kinesisk festaften, international festgudstjeneste og meget mere. Konferencen
arrangeres i samarbejde med kirkelige organisationer, lokale menigheder og migrantmenigheder fra
Indonesien, Kina og Etiopien.
På konferencen fejrer Tværkulturelt Center 25 års jubilæum med jubilæumsmosaik i ord og toner.

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

Find migrantmenigheder og sproggrupper på danmarkskort: Se www.migrantmenigheder.dk
Hosts: Folkekirkens Migrantsamarbejde og Tværkulturelt Center

Nydanskere i folkekirken
Pr. 1. jan. 2018 var 61.201 flygtninge, indvandrere og efterkommere medlemmer af folkekirken. De største grupper var tyskere (11.685), nordmænd (8.050) og svenskere (7.190).
1.981 var polakker, 1.850 var hollændere og 1.062 iranere. 555 var fra Ghana og 350
fra Uganda.

Internationale gudstjenester i folkekirken
Ud over landet holdes der internationale gudstjenester en eller flere gange om året i mindst 22 sognekirker. Se oversigt på Tværkulturelt Centers hjemmeside (Aktiviteter/Internationale gudstjenester).

Søndagens tekster på arabisk, farsi, tigrinya og engelsk
Tekster til hele kirkeåret fås ved henvendelse til Tværkulturelt Center. De er samlet af sognepræst
Kasper Høyer, Vesterborg, Landet og Ryde kirker.
Se https://www.vesterborglandetrydekirker.dk/landet-ryde-kirker/asylcenter

Farsi koordinator tilbyder hjælp

Mobil 2168 2414

Den iranske menighedsleder Naser Rezaieh står til rådighed for menigheder, der ønsker inspiration og
sparring i forb. med kontakt til iranere og afghanere. Ansat deltids af Folkekirkens Migrantsamarbejde.

Kort nyt
PRIS TIL ASYLKOR Asylkoret fra Udrejsecenter Kærshovedgård har modtaget Kristeligt Dagblads
initiativpris 2019. ”Vi har som kirke en særlig pligt til at åbne op for det fremmede, og så kommer
sangen oveni, som vi har tradition for virkelig samler os her i Danmark,” lød det fra dommerpanelet.
Koret består af nykristne unge afviste kurdiske og iranske asylansøgere og ledes af korleder Anna
Lisbeth Sonne fra Luthersk Mission.
INTERNATIONAL PROVSTIGUDSTJENESTE Sidste søndag i september inviterer Brøndby Strand Kirke
til international provstigudstjeneste, hvor provstiets migrantmenigheder medvirker med kor, musik og
læsninger. Den iranskfødte teolog og sociolog Sara Afshari prædiker.
IKC´s SPROGSKOLE FEJRER 30 ÅR Internationalt Kristen Center (IKC), der blandt andet tilbyder
gratis dansk- og engelskundervisning samt juridisk rådgivning i missionshuset Bethesda i København,
fejrede 30 års jubilæum i september. IKC er i dag Danmarks ældste kirkelige tværkulturelle arbejde.
I 2017 benyttede mindst 1.400 udlændinge fra 110 nationer IKCs tilbud.
Mødestedet Vesterbro lukkede i foråret efter 35 år som kirkeligt mødested på tværs af tro og kulturer.
AMAGER: På Mødested Amager får 12 flygtninge/migranter en-til-en danskundervisning af Mødestedets
frivillige. Læs mere: http://www.modestedamager.dk
DOMKIRKETRÆF FOR MIGRANTMENIGHEDER Præster og ledere fra 12 migrantmenigheder fortalte
om fremtidsdrømme i Københavns Domkirke i september, hvor også to biskopper og den katolske kirkes
generalvikar deltog. Deltagerne repræsenterede menigheder med rødder i Eritrea, Ghana, Nigeria, Irak,
Pakistan, Indien, Kina, Indonesien, Filippinerne, Rumænien, Makedonien og UK.
POPULÆRE MADKLUBBER: Dansk Flygtningehjælp har gode erfaringer med konceptet madklubber,
hvor flygtninge og danskere køber ind, laver mad og spiser sammen i private hjem.
Læs mere: https://flygtning.dk/frivillig/vores-arbejde/madklub

Til kalenderen
DAGKONFERENCE: Flygtningebørn med traumer Dagkonference i Aarhus lørdag den 5. oktober på
Menighedsfakultetet. Arrangører: Evangelisk Alliance, Indre Missions Tværkulturelle arbejde, Danmarks
Folkekirkelige Søndagsskoler og Menighedsfakultetet. Se program: www.imta.dk
INSPIRATIONSAFTEN: Mød din østeuropæiske nabo Torsdag den 24. oktober kl. 17 i Bjerringbro
Kirkecenter sætter Viborg Stift fokus på mødet med de mange østeuropæere, der i dag arbejder
i Danmark. Se https://viborgstift.dk/aktuelt/nyt-fra-stiftet/moed-din-oesteuropaeiske-nabo
FORBØNSGUDSTJENESTE for forfulgte kristne – Viborg Domkirke søndag den 24. nov. kl. 16.30.
Prædikant: Pater Alren Soosaipillai, katolsk præst for tamilsk sjælesorg øst for Storebælt
LYSGUDSTJENESTE for verdens flygtninge - Københavns Domkirke mandag d. 9. december kl. 17.
Prædikant: Biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift.
Vedlagt konferenceprogram, opdateret asylstatistik og oversigt
over 10 største grupper i DK med udenlandsk baggrund.

VÆRD AT VIDE: Næsten halvdelen
af alle med tyrkisk baggrund er født
i Danmark. Det gælder kun hver
syvende med polsk baggrund.

Mange septemberhilsener - Tværkulturelt Center

