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" Håb er det, der gør det muligt
at leve uden en løsning.
Tomas Sjödin
Præst i pinsekirke i Gøteborg

Hermed årets andet NetværksNyt fra Tværkulturelt Center med statistik og seneste kort. Det er underlige
tider, men vi er her stadig. Og vi glæder os over kreativiteten og de mange betænksomme tiltag i vores netværk, hvor flygtninge og danskere opmuntrer hinanden i hverdagen. Som en iraker, der i sin tid var på flugt
med sine børn i syv år, siger: ”Gud hjælper. Han har hjulpet mig hele mit liv. Han hjælper også i morgen.”

Ny dato for repræsentantskabsmøde: Fredag den 15. maj
Hvis det ikke er muligt at mødes, indkaldes til møde på digital platform kl. 15. Mere info efter påske.
Beslutning om mulig
aflysning/udsættelse:
Mere info efter påske.

InspirationsDage for præster og ledere i migrantmenigheder
og danske menigheder Kursuscenter Brogården, Middelfart, den 21.-23 maj
Bibeltimer ved gen.sekr. John Proctor, Cambridge, oplæg om kirken i et
kulturkristent samfund ved formanden for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
og om retræte og stilhed i byen ved Søster Susanne Hoyos. Seminarer,
erfaringsudveksling og meget mere. Mere info: Kontakt Tværkulturelt Center.
Arr.: Kirkernes Integrations Tjeneste, Folkekirkens Migrantsamarbejde
og Tværkulturelt Center (tovholder)

EFTERÅRSKONFERENCE: Eksil og håb

Aarhus den 6.-8. november

En weekend om tro og livsglæde i et nyt land - i samarbejde med lokale
sogne, migrantmenigheder og kirkelige organisationer m.fl.
3536 6535 / info@tvaerkulturelt-center.dk /www.tvaerkulturelt-center.dk
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Ikke-digital idébank

Lad håbet gro

TÆND ET LYS: St. Alban´s anglikanske
kirke opfordrede alle til at tænde et lys i
vinduet den 22. marts kl. 19 som et tegn
på bøn og håb – og sende et foto.

På kontoret samler vi i denne tid på gode tanker, som kan
deles med andre i vores netværk. Fra denne uge:



Tal oprigtigt om livet,
og tilfør altid en lille smule håb.

BED for og/eller sammen med flygtninge
(digitale platforme). Fortæl at kirken beder
for dem. Fortæl også, at når kirkeklokkerne ringer kl. 17, opfordrer danske biskopper til bøn. Nævn flygtninge og migranter
i kirkebønnen ved påskens digitale gudstj.

Tomas Sjödin, præst, Gøteborg



Når vi i vores diakonale arbejde
husker at sige både goddag og farvel
og kalder vores brugere ved navn,
rækker vi nøgler, der kan tilføre
mennesker håb. Tomas Sjödin, præst



Skab noget. Det er sundt at skabe. Det gøder
håbet dybt inde i os. Det kan være en kage,
en novelle eller et brev til en ven, en tegning,
en collage… Jonathan Safran Foer, amerikansk forfatter

BRUG TELEFONEN: ”Smarte telefoner er
gode redskaber i hånden på empatiske
mennesker.” Tomas Sjödin, præst, Gøteborg
ET BREV I POSTKASSEN: ”Jeg kan ikke
gå på besøg, men jeg kan gå rundt og
lægge en hilsen i flygtninges postkasser.”

Tværkulturel sognemedhjælper

 One is given grace to bear what happens to one ,
but not the 101 things that might happen. C.S. Lewis


Real security is in Heaven.
This life offers only imitations.
C.S. Lewis, engelsk forfatter

WALK-AND-TALK: Gå en tur sammen
med en flygtning. I Ikast tilbyder præster
”hjemmebesøg” under åben himmel.
EN BLOMST ELLER EN KAGE: Sæt en
påskehilsen uden for tre flygtninges dør…





Vi må lade tiden gå og afvente
med tålmodighed og sige: GUD I VOLD.

Inge With Johannesen, formand for Tværkulturelt Center



Fear is not unfounded at this time, but it needs
not define us. We are defined by our identity in Christ.
Jesus says: I am with you. Do not be afraid.

Timothy Stewart, præst, International Church of Copenhagen

EASTER
BLESSINGS

GLÆDELIG PÅSKE

Farsi

FLYGTNINGESØNDAG: I mange lande
markerer kirkerne FNs internationale
flygtningedag søndag den 14. eller 21.
juni. I en tid, hvor verdens opmærksomhed er andetsteds, har flygtninge særligt
brug for ikke at blive glemt.
DIGITAL KIRKE: Bording Bibelcafé har
startet Zoom møder med afviste asylansøgere fra Udrejsecenter Kærshovedgård.
Se links til masser af kreative digitale idéer
på Folkekirkens Migrantsamarbejdes
og Tværkulturelt Centers websites.

