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AKTUEL STATISTIK

1,4 milliard kinesere fejrer nytår den 25. januar

Pr. 1. okt. 2019 var 811.444 personer i Danmark
enten flygtninge, indvandrere eller efterkommere.
Det svarer til 14 procent af befolkningen og er
omkring 18.000 flere end på samme tid sidste år.
Næsten hver fjerde (191.275) er født i Danmark.
Hver tredje er dansk statsborger.
Opdateret oversigt over 10 største nationaliteter:
   Se bagsiden

GODT NYTÅR: Xin nian kuaile!
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 og kort nyt samt info om konferencer,
udgivelser og websites i og uden for Tværkulturelt Centers netværk. Bidrag til NetværksNyt modtages gerne.
Vedlagt: Konferenceprogrammer og erantis-velkomstkort. Statistik: se bagsiden.

” I Tredje

VÆRD AT LÆSE

Mosebog
står der ikke
kun, at man
skal elske
sin næste,
men endda
at man skal
elske en
fremmed
som sig selv.

Anders Jerichow

Brobyggere: Özlem Cekic og Bent Melchior
Livsklog samtalebog med den 90-årige tidligere overrabbiner Bent
Melchior og den 43-årige muslimske tidigere politiker Özlem Cekic
om at nedbryde fordomme og fjendebilleder gennem samtalen.
Gads Forlag 2020 – 204 sider – 250 kr.

”Man bliver aldrig for gammel til at bygge bro
mellem mennesker.”
Bent Melchior – interview i KD 20/01/2020

Bent Melchior

Til kalenderen
Forårskonference: TRO OG TAKNEMMELIGHED
Taknemmelighedens plads i en migrationstid

Program vedlagt – vi sender gerne flere
Fra programmet:

- Inspiration fra Frankrig, UK, Syrien, Iran, Afghanistan og Afrika
“Forever grateful?
TID OG STED: Fredens Kirke, København, d. 20.-21. marts
Migrant churches in Denmark”
HOVEDTALERE: Chawkat Moucarry, syrisk islamkender, teolog og ph.d.
 Sara Afshani, iranskfødt sociolog og ph.d.  Partnerkoordninator Clement Dachet (Aarhus/Nigeria)
OVERSÆTTELSE til dansk/engelsk og farsi
GOD AND GRATITUDE
TILMELDING til Tværkulturelt Center: info@tvaerkulturelt-center.dk

InspirationsDage for præster og ledere fra migrantmenigheder og danske menigheder
Brogården, Middelfart, den 21.-23. maj. Arrangører: Folkekirkens Migrantsamarbejde, Kirkernes Integrations
Tjeneste og Tværkulturelt Center, der er tovholder. Konferencen er et unikt forum, hvor migrantpræster og
ledere kan møde hinanden og repræsentanter for dansk kirkeliv med henblik på gensidig inspiration.
KOM OG VÆR MED: Danske præster, menighedsrådsmedlemmer og kirkeligt ansatte er MEGET velkomne.

Efterårskonference

Program: Kontakt Tværkulturelt Center

vedlagt
Inspirationskonference den 6.-8. november i Aarhus arrangeret af Tværkulturelt Center i samarbejde med
kirkelige organisationer, lokale sogne og migrantmenigheder.
Mange solskinsgule januarhilsener
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