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Stjernestunder i Esbjerg

International Mandeklub i Kvaglund Kirke modtog Tværkulturelt Centers aktivitetspris STJERNESTUNDER 2015.
Klubben samler hver uge 25-30 danske og nydanske
mænd til netværksskabende aktiviteter.
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Kirken har til alle tider været fortaler for samfundets svageste. Derfor er der god grund til at minde om kirkens
ansvar i en tid, hvor Europa oplever den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig: At fastholde det enkelte
menneskes værdi og være en stemme for dem, der ikke har nogen stemme.
Ifølge FNs Flygtningehøjkommissariat UNHCR har flere end 880.000 flygtninge og migranter krydset Middelhavet i år på vej mod Europa. Det er omkring fire gange så mange som sidste år. Halvdelen kommer fra Syrien,
hvor borgerkrigen fortsætter på femte år med uformindsket styrke. Al erfaring siger, at så længe der er krig,
vil folk flygte. Den massive flygtningestrøm væk fra krig og kaos ikke så fjernt fra Europa viser med al tydelighed,
at det internationale samfund ikke har formået at løse de komplicerede konflikter, der sender mennesker på flugt
i hundredtusindvis. Nu kommer de til os i desperation. Velkommen til den nye virkelighed!
I en ophedet debat er det ikke ligegyldigt, hvordan vi italesætter den globale flygtningekrise. Krisen er først
og fremmest flygtningenes krise. Det største problem er ikke, hvordan Europa mest effektivt beskytter sig mod
verdens flygtninge og holder dem ude, men at verdens flygtninge får stadig sværere ved at finde beskyttelse og
et sted at flygte hen. Næsten 60 millioner mennesker i verden er drevet på flugt fra deres hjem - heriblandt over
fire millioner syrere. Det er en overvældende menneskelig og humanitær katastrofe. I årets første 11 måneder
skønnes det, at knap 18.000 flygtninge har søgt asyl i Danmark. Det er det højeste tal længe og selvsagt en
samfundsmæssig udfordring. Men det er stadig en forsvindende lille del af verdens flygtninge med behov for
beskyttelse. Vi kan klare at byde disse mennesker velkommen, give dem en stemme og integrere dem i vores
samfund og kirkeliv. Om nødvendigt har vi også ressourcer til at tage imod flere.
I dette nummer af Nyt på tværs fortæller nyankomne flygtninge om den første tid i Danmark og mødet med
mennesker, der viste empati og evnede at sætte sig i andres sted. Ofte er det så lidt, der skal til for at gøre en
positiv forskel: At nogen siger velkommen. At flygtninge bliver mødt med gæstfrihed og menneskelig solidaritet.
At nogen har tillid til, at de kan bidrage med noget, der skaber værdi.
Glem ikke gæstfriheden. Så klart og så enkelt siges det i Det nye Testamente. Ved at være gæstfrie har nogle
uden at vide det haft engle som gæster, fortsætter Hebræerbrevets forfatter. De gamle ord er en påmindelse
om en anden virkelighed. I den kristne tradition er gæstfrihed forbundet med velsignelse. Vi mindes om, at i den
fremmede er det Kristus selv, der sætter os stævne.
Lad os bruge adventstiden til at sprede glæde blandt nyankomne flygtninge ved at gå på besøg og invitere
hjem. Lad os tale sammen og lytte til hinandens historier. Når vi lytter, bliver vi klogere – både på os selv og hinanden. Som en eritreansk flygtning så rammende udtrykker det: ”Hvis du vil se mit hjerte, må du tale med mig.
Måske vil du opdage, at vores hjerter taler samme sprog.” - Glædelig advent.
Birthe Munck-Fairwood

Velkommen her

Glimt fra Tværkulturelt Centers netværk 2015
Asylsøgere og folkekirken
Sammen med Folkekirkens Asylsamarbejde
udsendte Tværkulturelt Center i foråret over 70
værktøjskasser til sognepræster med idéer til,
hvordan kirken kan byde asylsøgere velkommen.
En opfølgende ringerunde viser, at ved to ud af tre
asylcentre tilbyder folkekirken gudstjenester
og/eller andre aktiviteter for beboerne.
www.tvaerkulturelt-center.dk

Middage på tværs i Hirtshals
En gang om måneden mødes 30-50 danskere og nydanskere til middag på tværs i Hirtshals, og tirsdag er der åbent
hus i Baptistkirken med kaffe, danskundervisning og billard.
Især syrere og eritreanere gør brug af kirkernes tilbud.
Ud over landet holdes der middage på tværs i over 20 kirker.
Ole Valsson • 2752 0369 • olemoerkvalsson@gmail.com

Bornholm: Eritreanere låner folkekirke

Migrantpræster på kursus

Søndag eftermiddag samles 60-70 eritreanske
flygtninge og asylsøgere til ortodoks gudstjeneste
på tigrinya i Skt. Nicolai Kirke i Rønne. ”Vi kan
mærke, at det betyder rigtig meget for dem at få
lov at låne kirken. De er meget glade og taknemmelige,” siger sognepræst Peter Hauge Madsen,
der håber, at den danske og den eritreanske
menighed med tiden kan udbygge kontakten.
Peter Hauge Madsen • 5695 8395
aavej2@mail.tele.dk

53 migrantpræster og menighedsledere fra 34 migrantmenigheder deltog i årets InspirationsDage i Middelfart,
hvor de drøftede samarbejde med folkekirken, udvekslede
erfaringer og bad for verdens flygtninge og migranter.
www.tvaerkulturelt-center.dk

Muslimer bruger Mødested
Mødestedet på Vesterbro har årligt over 10.000 besøg,
hvoraf størstedelen er muslimer. ”Det er vigtigt,
at vi kommer ud med vores erfaringer og er med
til at fastholde muslimers iboende værdighed som
medmennesker. Gud ser det enkelte menneske.
Det må være vores udgangspunkt,” siger leder af Mødestedet Thyra Smidt. Mødestedet drives af Danmission
i samarbejde med Vesterbro og Sydhavn sogne.
Thyra Smidt • 3321 2703 • ts@danmission.dk

Børn og migrantmenigheder
Hvordan underviser man børn og unge om
Gud i Danmark? På en velbesøgt kursusdag
i november i Aalborg Stift kunne de omkring 20
migrantledere fra Burma, Serbien, Mellemøsten
og Afrika hente inspiration til undervisning og
aktiviteter. Tovholder var sogne- og migrantpræst Pia Kirkegaard, der håber fremover
at afholde flere undervisningsdage.
Pia Kirkegaard • 9818 4612 • pmpk@km.dk

Venskabsaftener i Løsning
I Løsning mødte 40 flygtninge op, da Indre Mission
i oktober inviterede til den første af en række venskabsaftener. ”Flygtninge er blevet en del af bybilledet her.
Derfor besluttede vi at gøre noget for at mødes,” siger
Kirsten Solgaard fra planlægningsudvalget, der både
består af danskere og herboende flygtninge.
Kirsten Solgaard • 7674 8448
kirstensolgaard65@gmail.com

Café på asylcenter
En dag om ugen har Fælleskirkeligt IntegrationsNetværk i Haderslev ansvar for bemanding af en
café på Haderslev Asylcenter, der er modtagecenter
for 500 asylsøgere. Caféen drives af frivillige organisationer i fællesskab og har åbent hver eftermiddag
og aften. ”Caféen er et frirum for flygtningene i en
meget usikker og omskiftelig tid,” siger tværkulturel
konsulent i Luthersk Mission Else Wiwe.
Else Wiwe • 2578 6267 • ew@dlm.dk

Verdenscafé på Samsø
Der spilles skak, backgammon og bordfodbold, undervises i dansk og drikkes masser af kaffe, når asylsøgere,
flygtninge og andre udlændinge mødes med fastboende
danskere til verdenscafé på Samsø. ”Navnet har slået an,
så alle føler sig velkomne,” siger sognepræst Johannes
Glenthøj, der gerne er med nogle timer og også har startet
en iransk bibelstudiegruppe og tilbyder gudstjenester
på dansk, engelsk, arabisk og farsi.
Johannes Glenthøj • 8659 6001 • jbg@km.dk

Dansk i missionshuset
Over 1.000 udlændinge fra 100 forskellige nationer
benytter hvert år Internationalt Kristent Centers tilbud om
gratis dansk- og engelskundervisning samt juridisk rådgivning
i missionshuset Bethesda i hjertet af København.
IKC er en del af Indre Missions tværkulturelle arbejde.
Majken Strømme Rokni • 3332 5939 • majken@ikcenter.dk

Verdens Flygtningedag

Konferencer og sommerlejre
Over 300 danskere og nydanskere deltog i inspirationskonferencer
i Tværkulturelt Center, og 700 deltog i sommerens syv tværkulturelle
lejre arrangeret af kirkelige organisationer og sognemenigheder.
www.tvaerkulturelt-center.dk

Min barndoms jul
“
“

Da jeg var barn i Malaysia, fejrede vi ikke
jul. I kirken sang vi julesange, men der var
ikke noget med juletræ, gaver eller julepynt.
Derimod fejrede vi kinesisk nytår i februar med masser
af mad, dekorationer, gaver og nyt tøj til hele familien.
Dengang i Malaysia var religion et åbent rum, hvor
man frit kunne bevæge sig. Som kristne var vi ikke
underlagt begrænsninger, men vestlige kristne traditioner passede ligesom ikke ind i asiatisk kultur.
Siden vi flyttede til Danmark, har vi holdt jul hos min
mands kinesiske familie i London. Familien emigrerede
til England, da min mand var 10 år. Juledag mødes
hele familien og spiser stor kinesisk julemiddag med
champagne, juletræ og julegaver til børnene og de
ældre. Først i december samler
vi den kinesiske menighed til
skøjtetur med efterfølgende
gløgg og julehygge i vores hjem
på Frederiksberg. Mange kinesere kender ikke den kristne jul,
så i menigheden taler vi meget
om, hvad julen betyder.
Louisa Lam, Frederiksberg (Malaysia)
Chinese Church in Copenhagen
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En syrisk flygtning fortalte sin historie ved gudstjenesten i Ølsted
Kirke på FNs internationale flygtningedag i juni. ”Det handler om at få
sat ansigt på. Vi ville gerne vise, at flygtninge er mennesker, der kan
noget og vil noget,” siger menighedsrådsmedlem Hanne Myrfeld.
Hanne Myrfeld • 2156 5421 • hannemyrfeld@gmail.com

Nydanskere
fortæller

Jeg voksede op i Bagdad i en kristen familie.
Dengang boede der mange kristne i vores
kvarter. Julegudstjenesten begyndte klokken
21 juleaften og varede tre timer. Kirken var altid helt
fuld af festklædte mennesker. På pladsen foran kirken
tændte præsterne et stort bål. Juletræet i kirken og
bålet udenfor gav en helt særlig stemning, som jeg
husker meget tydeligt. Næste morgen fik vi børn små
pengegaver af vores forældre. Juledag kom min mors
store familie til vores hus, og næste dag besøgte vi
min farmor og hendes familie. Vi pyntede ikke op til
jul, men der var altid masser af mad, og vi havde et
rigtigt juletræ, som min far selv fældede. Det friske træ
spredte en duft af jul i huset, som jeg elskede.
I dag er vores store familie
spredt i mange lande eller
døde. Her i Danmark er vi kun
vores lille familie. Men vi har
de gode minder i vores hjerter.
Og livet går videre.

Som barn boede jeg hos min bedstemor i en
mindre by. Vi tilhørte den katolske kirke men
skiftede senere til protestantismen. Da jeg var dreng,
gik vi til julegudstjeneste i den katolske domkirke.
I kirken var der en julekrybbe med figurer fra Bibelen.
Juledag blev dåbskandidater døbt af en biskop fra
Italien. Bagefter inviterede de til fest i deres hjem. For
os børn var julen en glad tid, hvor man festede og
måske slagtede en ged. Somme tider fik vi nyt tøj og
nye sko. Men den største fest var nytåret. Julen var
kun for de kristne, mens alle fejrede nytår.
I Danmark har vi valgt ikke at fejre jul. I stedet fejrer
vi nytår og siger Gud tak, fordi
han har beskyttet os endnu et
helt år. Men vi respekterer dem,
der fejrer jul, og hvis vi bliver
inviteret til julefest, kommer vi
gerne.

Angham Sh. Alyass, Næstved
Radiografstuderende
Flygtning fra Irak

Kamomo Ruhinduka, Brønderslev
Tidl. skoleinspektør
FN-flygtning fra DR Congo
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MA

Eritreansk langdistanceløber flygtede efter syv år i militæret
Duften af eksotiske krydderier fylder den lille lejlighed i det gamle bykvarter i den sønderjyske by
Løgumkloster, der de sidste 13 måneder har været
Merhawi Eiyass Bahtas hjem. Den 30-årige langdistanceløber fra Eritrea serverer pandekager med
hjemmelavet kødsovs, mens han forklarer, at i hjemlandet er det normalt kvinderne, der står for madlavningen. Men her i Danmark bor han alene og må
selv klare det kulinariske. Og eritreansk gæstfrihed
byder, at man serverer mad for gæster.

S
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iden 2014 har Tønder
I klubben løber vi sammen to gange om ugen.
kommune taget imod
Og så snakker vi dansk, fortæller Merhawi,
der fik sine første danske venner gennem
omkring 35 flygtninge fra
Røde Kors og byens kirkelige netværk for
militærdiktaturet i det lille
land Eritrea på Afrikas
snart et år siden.
Horn. Syv af dem bor i dag
– Når mine danske venner besøger mig,
i Løgumkloster, en by med
bliver jeg meget glad. Jeg vil gerne tættere på
3.500 indbyggere, smukke
danskerne. Mine venner fra kirken har også
gamle byhuse og en velinviteret mig til spiseaftener, og for nylig var
bevaret klosterkirke. Her
jeg inviteret med på en kristen konference,
på første sal i en nybygget
hvor jeg mødte danskere fra hele landet.
ungdomsbolig i midten af
– Det er vigtigt, at vi lærer hinanden at kende.
byen tager Merhawi Eiyass
Nogle danskere er bange for mig, fordi jeg har
Bahta imod med et varmt glimt i de mørke øjne. Det
mørk hud og kommer fra Afrika. Måske er det naturligt.
Syv år i militæret
er svært at forestille sig, at det kun er 13 måneder
De kender mig jo ikke og ser kun min hudfarve. Men
Han flygtede fra hjemlandet i 2012 efter syv års
siden, at den høje rolige eritreaner stod frysende på
for at se mit hjerte må du tale med mig. Måske vil du
tvungen militærtjeneste og flere ophold i militærdiktaKøbenhavns Hovedbanegård en kold oktoberdag og
turets berygtede underjordiske fængsler.
opdage, at vores hjerter taler samme sprog.
søgte asyl i Danmark. I dag taler han et helt forståeligt
– Til sidst havde jeg ikke andre muligheder. Jeg flygdansk og leder kun sjældent efter de danske ord. Han
tede til fods om natten over grænsen til Sudan. Jeg
Menighed i Tønder
åbner skabet, hvor bøger og materialer fra det sidste
gik i tre dage. Alt gav jeg til Gud. Her er jeg, Gud. Du
Som ortodoks kristen er Merhawi vant til at gå i kirke
års danskundervisning hober sig op, og forklarer med
må hjælpe mig. Hvis de fangede mig, ville jeg komme
om søndagen. Da han kom til Løgumkloster, gik han
et forsigtigt smil om sine fremtidsplaner.
i fængsel i mange år. I Sudan arbejdede jeg et år for
til dansk gudstjeneste i den nærmeste kirke de første
et indisk olieselskab. Men det var ikke sikkert for mig
uger. Men sproget var for stor en barriere, så det blev
– Først skal jeg tale rigtig godt dansk. Men dansk er
i Sudan. Folk blev hentet om natten af politiet og
et meget svært sprog. Hvis jeg arbejder hårdt, bliver
kun til nogle få besøg.
sendt tilbage til Eritrea. Jeg havde ikke penge til at
jeg måske færdig med sprogskolen til sommer. Så vil
– Folk var venlige og sagde goddag, men jeg kunne jo
rejse videre, men venner i Sudan hjalp mig. Jeg rejste
jeg gerne arbejde – måske som tømrer eller svejser.
hverken forstå eller tale dansk. Nogle måneder senere
gennem Sahara til Libyen. I fem dage kørte vi gennem
Jeg har mange års erfaring med træ og metal. Det er
begyndte to diakoner fra vores egen kirke at lave kirke
ørkenen i seks lastbiler. I min bil var vi 27. Der var små
vigtigt for mig at arbejde, så jeg kan få løn og betale
i Tønder og samle os til bøn, sang og bibellæsning på
børn og gravide kvinder. Vi havde mange problemer.
kommunen tilbage. Jeg kom her med ingenting. Indtil
vores sprog tigrinya. I dag er vi 20-30 eritreanere fra
Jeg vil ikke gerne huske. Tre personer døde undervejs.
nu har kommunen hjulpet mig med alt. Jeg spiser og
Tønder, Skærbæk og Løgumkloster, der mødes hver
To kvinder og en mand.
drikker og betaler min lejlighed med penge fra komuge. Vi låner den katolske kirke to timer lørdag aften
Merhawi fortæller videre om hundredvis af mennemunen. Når jeg har betalt kommunen tilbage håber
og igen to timer tidligt søndag morgen. Lørdag spiser
sker stuvet sammen i underjordiske opsamlingsjeg, at jeg måske en dag kan få
vi sammen og sover os hinanden, fortæller Merhawi
steder i Libyen. Om politiet, der vilkårligt arremin egen familie med kone og
og tilføjer, at når nogen er ked af det eller har mistet et
Hver morgen sterede ham og mange andre, og om vennerne
børn. Jeg er alene i Danmark
familiemedlem, kan de støtte hinanden.
i Sudan, der betalte flere penge, så han efter
og savner meget at have en og aften takker jeg
– Jeg kan ikke undvære kirken. Jeg går i kirke, fordi
nogle uger kom ud af fængslet. Om den alt for lille
familie. Men alle ting kommer
jeg gerne vil sige tak til Gud og bede om tilgivelse, hvis
båd, der skulle sejle 300 bange mennesker over
fra Gud. Og Gud ved bedst, Gud for livet.
noget ikke er så godt. Livet er ikke vores. Hver morgen
Middelhavet men begyndte at tage vand ind efter
siger han.
og aften takker jeg Gud for livet.
Merwawi Eiyass Bahta
tre timer. Stemmen er rolig og fattet. Budskabet
Merhawi har været heldi- Flygtning fra Eritrea
– Det sværeste er, at min familie er så langt væk.
ordløst. Han ved udmærket, at ingen, der ikke
Jeg savner min mor meget. Hun er gammel. Jeg har
gere end de fleste. Efter kun en
selv har været der, helt vil kunne forstå.
ikke set hende i fem år. Jeg har snakket med hende to
måned i Danmark fik han asyl
– Jeg blev kaldt op fra lastrummet og beordret til
gange fra Sudan og tre gange fra Danmark.– Er du OK,
og blev overflyttet til Løgumkloster, hvor han fik sin egen
at hjælpe med at øse vand ud af maskinrummet. Efter
spørger hun. Ja, jeg er OK, siger jeg. For det meste
lejlighed med madras, skab, køleskab og kogeplader.
30 timer nåede vi frem til Lampedusa. Det var midt om
er jeg OK. Danmark har givet mig et nyt liv. Og Gud
En uge senere startede han på sprogskolen i Tønder,
natten. Senere kom vi videre til Sicilien med et stort
hvor han det sidste år har gået til danskundervisning
kender fremtiden.
BMF
skib, forklarer Merhawi, der var
fem dage om ugen. Om kort tid håber han at få sin
bange for at blive tilbageholdt
første praktikplads.
af politiet i Italien.
– Efter mange måneders flugt gik det hele pludselig
– Det lykkedes at komme
hurtigt. Jeg er taknemmelig for, at jeg ikke skulle vente
videre med en bus uden at
på et asylcenter i flere år. Jeg takker Danmark, siger
betale. Jeg havde ingen penge
Merhawi med et stort smil.
og ingen papirer. Vi var tre,
der rejste sammen. De andre
Barn under krigen
havde venner i Milano, der
Den 30-årige eritreaner voksede op i en mindre by 30
hjalp os videre med togbilletter.
kilometer fra hovedstaden Asmara i en landbofamilie
I København blev jeg standset
som den yngste af otte søskende. Under krigen mod
af politiet. Jeg tænkte, at de
nabolandet Etiopien var faren indkaldt som soldat og
ville sende mig tilbage. Men
blev dræbt, da Merhawi var tre år gammel. Senere
jeg blev kørt til Sandholmlejren
døde også tre ældre brødre i krigen.
og fik lov at søge asyl i Dan– Det var min mor, der sørgede for os. Hun er en
mark, fortæller Merhawi.
meget stærk og dygtig kvinde. Vi boede i et stort hus
med marker, der skulle dyrkes, og køer, får og æsler.
Min mor arbejdede fra klokken seks om morgenen til
Dansk netværk
klokken otte om aftenen. Hver morgen klokken 5.30
Efter et år i Sønderjylland
gik hun i kirke, mens vi stadig lå og sov. Om søndagen
er Merhawi så småt ved at
Eritreanere i Danmark
gik vi alle sammen med hende i kirke. Der var tre kirker
opbygge et dansk netværk.
i byen, og de var altid helt fulde, husker Merhawi.
– I Eritrea var jeg langdistanOpholdstilladelse: 831(jan. 2015)
celøber. Jeg har løbet så længe,
Asylsøgere:
jeg kan huske. I mili2014: 2.285
tæret vandt jeg priser
2015: 1.428 (jan.-okt.)
i løb og højdespring.
Kilde: Danmarks Statistik 2015
Da jeg kom til Løgumkloster, begyndte jeg
igen at løbe. Når man
For at se mit hjerte, må du
løber, er tankerne på
tale med mig. Måske vil du opdage,
standby. En dag kom
at vores hjerter taler samme sprog.
en mand til min dør og
Merwawi Eiyass Bahta, Flygtning fra Eritrea
spurgte, om jeg ville
med i deres løbeklub.

GLÆDELIG JUL
OG GODT NYTÅR 2016
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Døbt som 63-årig

Iransk ingeniør: I Danmark kan jeg frit vælge min religion

e seneste år er stadig flere flygtninge og asylsøgere
fra Iran og Afghanistan blevet døbt i Danmark. Alle
kommer med deres egen historie. For Mohammad A. var
dåben i en frikirke i Odense for halvandet år siden kulminationen på en lang trosrejse, der begyndte for mange år
siden i Iran i en større by nær grænsen til Tyrkiet.
– Jeg voksede op med religion. Min far var en kendt
mand i byen og en meget god muslim, der bad fem
gange om dagen og fulgte islams regler. Som barn kunne
jeg mærke, at han havde god kontakt med sin Gud.
Han kom i moskéen og gav ofte penge til mad til folk.
I moskéen lærte mine brødre og jeg at læse Koranen.
– I skolen havde jeg flere kristne venner. I vores by
var der en gade, hvor der kun boede kristne. Somme
tider var jeg på besøg i deres huse. Jeg kunne godt lide
de kristne. Det var ikke noget, jeg talte med min familie
om. Men jeg vidste, at min mor også havde haft kristne
venner, fortæller Mohammad A.
Der var gode grunde til, at han ikke talte højt om
sin interesse for de kristne og deres tro. I det iranske
samfund risikerede muslimer fængsel eller det, der var
værre, hvis de viste sympati for kristendommen, og
konvertering fra islam er der stadig dødsstraf for, forklarer Mohammad A.
Som voksen gled de store livsspørgsmål for en tid
i baggrunden for den iranske ingeniør. Da han var sidst

Kender du en udlænding, som ...

• er interesseret i kristendom?
Tolkning til farsi
• ønsker at blive bedre til dansk?
• vil lære mere om det danske samfund?
• vil være sammen med ca. 50 kristne danske unge i 5 mdr?
Så er vores integrationslinje måske noget!

Luthersk Missions Højskole

Forstander Henrik Nymann Eriksen
Tlf.: 48 26 07 66 – www.lmh.dk.
Lærer på integrationslinjen: Kirsten Munk
Undervisning på farsi for iranere

Besøgte Danmark

Det var den ældste datters flugt til
Danmark for syv år siden, der på ny
bragte ham i kontakt med kristendommen.
– Jeg kan ikke fortælle detaljer. Min
datter endte i Danmark, hvor hun giftede sig ind i en kristen iransk familie.
Senere fulgte også min søn og min yngste datter efter. I
dag har de alle asyl her. For nogle år siden besøgte jeg
min datter. Hun tog mig med hen i en iransk kirke, og
hun og hendes mand gav mig en bibel. Jeg begyndte
at læse. Det var meget spændende. Jeg tog bibelen
med mig tilbage til Iran og fortsatte med at læse. Jeg
læste det hele mange gange. Det overraskede mig,
at der ikke var en hel masse forbud og ”du må ikke”
i kristendommen. I islam er der regler for alt. Når jeg
læste, oplevede jeg, at Gud talte til mit hjerte. Jeg kan
ikke sige præcis, hvornår jeg blev
kristen. Det var nok omkring 2012,
fortæller Mohammad A.

– Efter nogle måneder blev jeg døbt i en iransk menighed
på min fødselsdag. Forinden havde jeg fået undervisning
af en iransk præst. Dåben var en meget stærk oplevelse.
Når man kommer op af vandet, er man som en ny person.
Jeg vidste ikke, om jeg ville få lov at blive i Danmark, men
jeg ville ikke vente længere. Jeg var klar.
Da Mohammad A. fik asyl og blev flyttet til en anden
by, fortsatte han med at gå til gudstjeneste i folkekirken.
– Jeg forstår stadig ikke ret meget men prøver at
synge med på salmerne. Under gudstjenesten sidder
jeg og læser i Bibelen og beder. Vores Gud siger, at
når to eller tre kristne er sammen, er han der også. En
gang om måneden tager jeg til gudstjeneste i en iransk
menighed. Min kone tager også med. Hun er ikke døbt,
men hun lever som en kristen.

Frihed i Danmark

Mohammad A. håber med tiden at blive så god til dansk,
at han kan følge med i en dansk gudstjeneste og snakke
med danskerne i kirken. I forvejen taler han tre sprog.
– At lære et nyt sprog holder mig i gang. Heldigvis
har jeg mine børn her. De hjælper mig meget. Dansk er
et svært sprog. Men jeg skal nok få det lært, siger den
iranske ingeniør med et glimt i de klare øjne.

Døbt som asylsøger

Da han for godt to år siden forlod
Iran, vidste han, at han var kristen, selv om han ikke var døbt.
Det blev han først som asylsøger
i Danmark.
– Flugten skete meget pludseligt. Når man er over 60 år, forlader
man ikke sit land uden en meget
god grund. Hvis jeg ikke var rejst,
havde jeg fået store problemer.
Jeg efterlod det hele - hus og bil
og alt, hvad jeg havde bygget
op gennem et langt liv. Det sværeste var at rejse fra min kone. Vi
Når jeg læste i Bibelen,
er vokset op sammen og havde
oplevede
jeg, at Gud talte til
aldrig været væk fra hinanden i
mit hjerte.
længere tid. I Danmark ventede
Mohammad A. Flygtning fra Iran
jeg i 20 måneder, inden jeg fik
asyl og kunne søge om familiesammenføring med min kone. Det
meste af tiden boede jeg på et asylcenter på Bornholm.
– Det vigtigste er, at jeg i Danmark har frihed til at
Jeg læste meget i Bibelen og tænkte på Gud. På min
vælge min religion. Her kan jeg gå i kirke og bede uden
iPad lyttede jeg til kristne sange. Det fandt jeg meget
at få problemer. Sådan er det ikke i Iran. Jeg er meget
ro i. Jeg ved ikke, hvordan jeg klarede det. Gud hjalp
taknemmelig for, at Danmark tog imod mig og min
mig. Uanset hvor jeg boede, gik jeg hen i den nærmeste
familie. Jeg ønsker alt det bedste for Danmark. I dag er
kirke. Jeg satte mig bare ind i kirken og bad.
jeg en glad og taknemmelig mand.
BMF

“

Foto: BMF

D

i tyverne, blev han gift og begyndte at
opbygge et privat ingeniørfirma sideløbende med et vellønnet job som
statsansat. Tre børn kom til, og hverdagen var fuld af gøremål.

Foto: BMF

En smilende gråsprængt mand med buskede øjenbryn
tager høfligt imod i sønnens og svigerdatterens lejlighed
i udkanten af en dansk provinsby. Indtil for nylig boede den
64-årige pensionerede ingeniør fra Iran på et midlertidigt
indkvarteringssted i kommunen, efter at han fik asyl
i juni. I dag har Mohammad A. fået familiesammenføring
med sin kone gennem 37 år, og parret er flyttet
i egen bolig. I dette interview reflekterer Mohammad A.
over, hvad det vil sige at blive flygtning i moden alder, og
hvorfor han valgte at blive døbt med den kristne dåb i et
land, hvor han endnu ikke havde opholdstilladelse.

Smil: Lad os mærke, at vi er velkomne.
Smil til os!
Lær os at kende: Som nye her har vi brug for
én-til-én kontakt med danskere. Bliv venskabsfamilie eller mentor, så vi og vores børn kan få
et dansk netværk.
Kom og besøg os: I skal være så velkomne.
For os er det en ære at få besøg.
Inviter os ind i jeres hjem: Vi vil gerne lære jer
at kende. Vi er nysgerrige. Fortæl om jer selv
og hjælp os med at knække de kulturelle koder
i Danmark. Hvorfor gør I, som I gør?
Mød os: Slut op om lokale middage på tværs,
verdenscaféer og andre mødesteder. Bliv frivillig
på et asylcenter. Bed os lave mad fra vores land
og fortælle om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra.
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Sproget: På sprogskolen lærer vi dansk grammatik. Men vi har også brug for at tale sproget med
danskere. Frivillige sprogcaféer er en stor hjælp.
Familien: Vores familie er det allervigtigste
i vores liv. Nogle af os har været adskilt fra
ægtefælle og børn i mange måneder. Hjælp os
med at søge om familiesammenføring og følge
sagsbehandlingen.
Bolig: Som flygtninge starter vi livet helt forfra
i Danmark uden netværk. Hjælp os med at finde
en (permanent) bolig, som vi kan betale.
Praktik: Lad os få lov at gøre nytte. Hjælp os at
finde praktikpladser, hvor vi kan øve vores sprog
og lære en dansk arbejdsplads at kende.
Arbejde: Vi har haft et liv, før vi kom her. Hjælp os
med at få vores uddannelse anerkendt i Danmark
og finde et arbejde, hvor vi kan bruge det, vi kan.

Spørg til vores tro: Mange af os kommer fra
lande, hvor religion er en naturlig og synlig del af
hverdagen. Vær ikke bange for at spørge os om
vores tro.
Åbne kirker: De fleste kristne flygtninge er vant
til at bruge kirken. I kirken finder vi håb til at leve.
Bed os hjælpe i kirken. Lad jeres kirker stå åbne,
så vi kan gå ind og bede en bøn. Inviter os til
gudstjenester. Måske kan nogle oversætte lidt?
Tillid: Vis os tillid. Betragt os som en ressource.
Vi vil meget gerne gøre noget godt for Danmark.
Bed: Bed en bøn for verdens flygtninge og
fordrevne – i jeres kirker og i jeres hjem.
ASYLTAL: I årets første 10 måneder er der registreret
13.425 asylsøgere i Danmark. Frem til udgangen af oktober
har 9.156 flygtninge fået asyl. Tre ud af fire fik konventionsstatus.

DEN GODE START

Gør en positiv forskel: Gode råd fra flygtninge til danskere
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Palæstinensisk mor fra Damaskus: Krigen stjal vores liv
Det var drømmen om en fremtid for familiens

H

un har stadig nøglen til famivenner, jeg kan stole på. Det
to børn langt væk fra krigen og håbløsheden, betyder alt. Mange flygtninge
liens lejlighed i hovedstaden
Damaskus. Men Heba Besher
der sidste år fik Heba Besher til at tage ud på har ikke danske venner. En af de
første dage kom en dame med en
ved, at hun aldrig kommer til
den lange rejse mod Europa. Og den 33-årige blomst og sagde velkommen. En
at bruge den. Huset, gaden og
hele kvarteret, hvor hun er født
mor er langt fra den eneste, der ikke læn- anden dame fra kirken besøger
n og opvokset i den palæstinenhver uge og hjælper mig med
gere kan se nogen fremtid i Syrien eller nær- mig
. siske bydel Yarmouk, er for
det danske sprog. Jeg er ikke
områderne. Siden krigen brød ud i marts 2011, alene.
t længst forvandlet til en ruinhob.
r Bombet til ukendelighed i den
– Somme tider har jeg svært
er over en halv million syrere flygtet til Europa.
snart fem år lange borgerkrig,
ved at koncentrere mig. Det er
I dag bor Heba Besher og datteren Sama (5) som at leve i to verdener. Der
der har kostet mindst 250.000
k syrere livet og sendt knap 12
i et nyrenoveret bindingsværkshus i Nysted på er en masse følelser. Jeg bærer
millioner på flugt fra deres hjem.
på en tristhed, som jeg ikke har
sydkysten af Lolland. Her venter de på familie- kendt før. Det er svært at tale
– I dag er der ikke noget tilbage af vores bydel. Engang
sammenføring med Hebas mand og sønnen om. Udadtil skal jeg være stærk.
Men jeg er konstant bekymret for
var det et meget smukt sted.
Mehyar på 11 år.
min familie. Mine forældres bydel
Vi havde et godt liv med leji Damaskus er belejret af regelighed, bil og gode jobs. Jeg er
ringshæren. De mangler alt. Jeg har ikke set min mor
uddannet laborant og arbejdede på et hospital i 10 år.
– Skibet samlede også flygtninge op fra andre både.
i over tre år. Når vi taler i telefonen, siger hun, at de er
Min mand var selvstændig grossist. Børnene gik i skole
Jeg var nummer 1.201. Men ikke alle klarede det, siger
og børnehave. Selvfølgelig havde vi ikke politisk frihed.
hun og bliver tavs et øjeblik.
OK. Hun vil ikke fortælle mig de dårlige ting.
Men sådan er det også i mange andre lande. Det er
I Italien fik Heba Besher valget mellem at komme
– Og så er der bekymringer for fremtiden her. Regenoget, man lærer at leve med, siger Heba Besher.
illegalt videre til Tyskland, Danmark eller Sverige.
ringen har vedtaget nye regler for flygtninge. Jeg ved
– Jeg ville bare til et sikkert land, hvor der
ikke, hvordan vi skal klare os økonomisk, når min mand
Krigen startede i marts 2011 i
var fred, frihed og gode uddannelsesmuligkommer. Hver dag taler medierne om flygtninge. Det
byen Homs 140 kilometer nord for
Vi vil bare
heder for mine børn. Det blev så Danmark.
er som om regeringen ikke ønsker, at vi skal være ligeDamaskus. I begyndelsen var det
værdige borgere. Men jeg vil ikke, at mine børn skal
hele fjernt og uvirkeligt.
gerne starte et nyt liv. Jeg kan ikke fortælle om rejsen fra Italien.
Vi kørte gennem mange lande. Jeg gør det
– Vi hørte rygter og så reportager Heba Besher
vokse op og føle sig mindreværdige, siger Heba.
aldrig igen. Aldrig nogensinde.
i nyhederne, men vi kunne ikke tro, Laborant og flygtning fra Syrien
Hebas lange rejse endte i Sandholmlejren
at krigen ville komme til Damaskus.
Venter på svar
i august sidste år. Efter nogle uger blev mor og datter
Jeg husker tydeligt den første store eksplosion. Det
Savnet af manden og sønnen, der i dag er 11 år, overoverflyttet til et asylcenter på Langeland, og seks
var en morgen. Vi var på vej på arbejde og havde
skygger dog stadig alle andre bekymringer. Ansøgmåneder senere kunne de starte et nyt liv i Nysted.
lige afleveret vores søn i skolen. Pludselig lød der et
ningen om familiesammenføring er for længst udfyldt
Heba fortæller, at datteren i dag er faldet til ro og
enormt brag. Alt rystede. Folk skreg og løb. Der var røg
og indsendt. Seneste melding lyder, at hun vil få svar
trives med børnehave og danske kammerater, selv om
overalt. Jeg knugede min datter ind til mig, mens jeg
i januar 2016.
hun savner sin far og storebror og hver dag spørger,
løb tilbage til min søns skole. Ruderne var blæst ud,
– Jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor det skal
hvornår de kommer.
men han var uskadt. Jeg husker ikke, hvor mange der
tage så lang tid. Indtil min mand og min søn kommer,
– Jeg siger til min datter, at det ved jeg ikke, men
døde den dag. Det var flere hundrede.
er det som om mit liv er gået i stå.
at de kommer snart, siger Heba, der håber snart at
Den følgende tid blev luftangrebene stadig hyppi– Krigen stjal vores liv. Vi ønsker blot, at mennesker
få sin uddannelse som laborant godkendt i Danmark.
må holde op med at slå hinanden ihjel. Vi vil bare gerne
gere. Krigen var nået til Damaskus.
Foreløbig går hun på sprogskole og venter på at få en
starte et nyt liv. Bare leve igen. Jeg er meget taknem– Vi vidste ikke, om vores hus ville blive ramt næste
praktikplads på et hospital.
melig for danskerne og håber, at vi en dag kan gøre
gang. Dengang var det stadig muligt for palæstinensere at rejse til Egypten, så vi tænkte, at vi ville rejse
noget godt for Danmark.
BMF
væk nogle måneder og komme tilbage, når det hele
Kristne venner
var overstået. Vi rejste og efterlod alt. Det var i 2012.
Som palæstinenser er Heba flygtning i tredje generaSiden er det bare blevet værre og værre.
tion. Bedsteforældrene flygtede til Syrien fra Palæstina
i 1948 i forbindelse med staten Israels oprettelse. De
mistede alt. Hus og hjem og alle ejendele.
Til Italien
t Det blev til mere end to år i Egypten, hvor familiens
I Syrien var vi statsløse, men vi havde et godt liv.
I min familie har vi tradition for uddannelse. Min far er
situation blev stadig mere uholdbar.
lærer og min mor laborant. I min mors familie er der
– Vi kunne kun få opholdstilladelse for et år. Det var
n umuligt at få arbejde. Heldigvis har vi familie i udlandet,
flere læger. Mine forældre har lært mig at respektere
r der hjalp os. Jeg arbejdede frivilligt som laborant for
alle mennesker uanset tro og politisk overbevisning.
Som barn havde jeg mange kristne venner, fortæller
en syrisk læge, der hjalp syriske flygtninge. Men alt var
Heba, der stadig har kristne veninder og er fortrolig
usikkert. Vi kunne ikke tage vores børn tilbage til krigen
med kristne juletraditioner. De første julenisser er da
i Syrien. Min mand var villig til at tage den farlige rejse
også flyttet ind i den lille stilfuldt indrettede stue med
til Europa, men han kunne ikke efterlade børnene og
hvidt flisegulv og sortlakerede genbrugsmøbler. Heba
mig alene i Egypten. Jeg sagde, at så ville jeg prøve.
ønsker sine kristne venner glædelig jul, og en kristen
Jeg ønskede ikke at rejse til Europa, men det var
veninde og tidligere arbejdskollega er som regel den
vores eneste mulighed for at give børnene en fremtid.
første, der sender lykønskning ved den muslimske
Vi kendte nogen, der organiserede rejsen for mig og
Eid fest, der markerer afslutningen på fastemåneden
min datter. De lovede os, at det var sikkert. Men det
ramadanen. I år gik Heba og en veninde rundt til
var det jo slet ikke, konstaterer Heba nøgternt.
danske naboer og venner efter ramadanen med poser
Rejsen med båd til Italien tog fem dage. Efter to dage
med kager og slik, som man gør i Syrien.
slap mad og vand op. Men der gik flere dage, inden
– Danskerne her i Nysted respekterer, at jeg er
båden blev opdaget af den italienske kystvagt og de
muslim og går med tørklæde. Det er mit valg. Som
170 flygtninge om bord reddet over på et større skib.
muslim beder jeg fem gange om dagen. Nogle dan– Min datter var meget sulten og græd og græd,
skere synes, det er lidt meget! Men det er min religion.
siger Heba og fortæller, hvordan datteren i lang tid derJeg har meget at sige Gud tak for. Min søn har det
efter var bange for, at de ikke havde nok at spise.
godt, selv om han savner mig. Min mand er i live. Jeg
har ikke mistet nogen af mine nærmeste i krigen.

“

Støt Tværkulturelt Center
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Kom med blomst

Selv om Heba er vokset op i en storby, er hun faldet
godt til i Danmarks sydligste købstad.
– Jeg elsker storbyen, hvor der er liv og mennesker
til langt ud på aftenen. Nysted er en meget stille by.
Klokken fem lukker alt! Men jeg føler mig velkommen
her. Gennem Røde Kors og kirken har jeg fået danske

“

Gennem Røde
Kors og kirken har jeg
fået danske venner,
jeg kan stole på.
Heba Besher
Laborant og flygtning fra Syrien

Fotos: BMF
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Flugten til Europa

TE

5

Mere information: www.tvaerkulturelt-center.dk

Sammen

Gudstjenester og mødesteder for flygtninge, indvandrere og danskere
Gudstjenester og messer

Kinyarwanda
Amager
Zion Temple Celebration Center, Bethel Kirken, Tea-Jeni Misago, tlf. 4593 9355/2698 4852
Amharisk
København
Emmanuel Evangeliske Kirke, LM, Nansensgade, Daniel Hailu Larsen, tlf. 3116 4347
Herlev
Bethel World Mission Church, Mørkhøj Kirke, Amon Nkusi Kijana, tlf. 2927 9099
		Etiopisk-ortodoks menighed, Lutherkirken, Markus Mina Pedersen, tlf. 5190 0315
Kinyarwanda/eng. Lyngby
Ark Church, Apostolsk Kirke, Janepher Umuranga, tlf. 4224 5283
København
Mission for Nations Int. Ministry, Filippavej 3, Tewodros Cherenet, tlf. 2971 6944 (P)
Koreansk
København
Den Reformerte Kirke, pastor Dea Hwan Oh, tlf. 3251 1707
Århus
Etiopisk-ortodoks menighed, Helligåndskirken, Kidane Amare, tlf. 3154 9687
Kroatisk
Kolding
Sankt Michaels Kirke, Anto, tlf. 7558 2378, og Nikita, tlf. 7554 2932
Amharisk/tigrinya		
Etiopisk-Eritreansk menighed, Citykirken, Josef Keleta, tlf. 2093 4125 (P)
Makedonsk
København
Skt. Kliment Ohridski, Mariendals Kirke, Dragi Trajkovski, tlf. 2066 8356
Arabisk/assyrisk
Århus
Fountain of Life Ministries, Romel Shaol Yokhena, tlf. 6047 1831 (P)
Malayalam
Hellerup
Skt. Therese Kirke, F. Eldhose (ortod.), tlf. 5299 8210/ / Fr. Thomas Pulickiyil, tlf. 5012 0570 (K)
Arabisk
Brønderslev
Arabisk menighed, Brønderslev Kirke, Tarek Freiwat, tlf. 2062 8175
Nepalesisk
Kbh./Flere byer
Nepalesiske menigheder, pastor Bir Tamang, tlf. 7144 7328
København
Arabisk menighedsfællesskab, Greater Love, Vigerslev Kirke, Nabil Astafanos, tlf. 2993 4900
Norsk
København
Kong Haakons Kirke, pastor Magne Hoem, tlf. 3257 1103 (L)
Næstved
Syrisk-ortodoks menighed, Fader Afram/Adnan Dahan, tlf. 3888 1888
Esbjerg (Haderslev, Sønderborg) Skt. Nikolaj Kirke, Jan Zalewski, tlf. 2129 1161 (K)
Tåstrup
Den Koptisk Ortodokse Kirke, St. Marie & St. Markus, Abuna Musa Abdalla, kontakt@koptisk.dk Polsk
Helsingør (Herning, Horsens) Sankt Vincent Kirke, pater Wienczyslaw Barwinski, tlf. 9712 4382 (K)
Aalborg
Verdens Lys, Margrethekirken, Elias Haddad, tlf. 2878 2202, www.aal-arabicchurch.dk
Hvidovre
Sankt Nikolaj, pater Wladyslaw Zdunek, tlf. 3678 2790, søndag kl. 12.30
Armensk
København
Sct. Andreas Kirke, Araxi Petersen, tlf. 4062 5654, eller Alex Ikilikian, tlf. 2851 6375
København (Brønshøj, Taastrup): Sankt Annæ Kirke, pater Leszek Kapusta, tlf. 3286 0724 (K)
Odense
Armensk-ortodoks menighed, Odense Domkirke, Stephanos Hovhannisyan, tlf. 5018 8943
Nyk. F./Næstved/Odense Julian Bodnar, tlf. 5572 0985 / Skt. Albani Kirke, Jan Zalewski, tlf. 2129 1161 (K)
Assyrisk
Århus/Nørre Uttrup/andre byer Mar Mari’s Assyriske Menighed, Helligåndskirken, Albert Panimeen, tlf. 8696 9189
Aalborg/Århus
Pater Herbert Krawczyk, tlf. 8730 7042 (K)
Århus/Silkeborg
Østens Gamle Kirke, Sanhereeb Georges, 2139 7048/Gellerup Kirke, Ashur Ishak, 2801 2012
Rumænsk
Isenvad
Rumænsk-ortodoks menighed, Preot Casian, tel. 5013 5069
Burmesisk
Bramming, Farsø, Odense, Kbh., Myanmar Chr. Fellowship, Ail Moses, tlf. 4242 0355 / Salai, tlf. 2618 3667
København
Kristuskirken, Gabriela Nistor, tlf. 6126 0155 (B)
Burmesisk/Chin
Esbjerg, Hjørring, Odense, Ringe, Rønne, Støvring, Sæby, Chin Chr. Fel., Khin Maung, tlf. 2947 3990
		
Rumænsk-ortodoks menighed, Mariakirken, Michael Radu, tlf. +46 4013 4654
Skjern
Chin Bethel Church, ChinChin Ren Tial Rhual Ngo, tlf. 4241 1684
Odense, Roskilde
Rumænsk-ortodoks menighed, Mihai Hornicar, tlf. 5265 1703
Burmesisk/ Kachin Svendborg
Betaniakirken, Marip Ja Ing, tlf. 9170 9650 (B)
Ordrup
Rumænsk-ortodoks menighed, Skt. Andreas Kirke, Fr. Octavian, tlf. 5360 8218
Dansk (da./fransk.) Amager
International Baptist Kirke, Korsvejskirken, pastor Gilbert Rukundo, tlf. 6070 1240
Sønderborg
Rumænsk-ortodoks menighed, Christianskirken, Leon Iacob, tlf. 2796 7869
Odense
Graabrødre Klosterkirke, Marianne Larsen tlf. 2423 7446, int. gudstj.
Aalborg
Rumænsk-ortodoks menighed, Gheorghe Bighiu, tlf. 2364 4334
Engelsk
Albertslund
Presbyterian Church of Cameroun, Opstandelseskirken, Michael Taylor, tlf. 4275 2387
Århus
Rumænsk-ortodoks menighed, Vor Frue Kirke, Juliane Samsing, tlf. 8616 7119
Avedøre
God’s Ambassadors (ghanesisk), Avedøre Kirke, Samuel Koli Adjei, tlf. 3188 5909
Russisk
København
Københavns Kulturcenter, Adrass Maksims, tlf. 2734 8794 (P)
Brøndby
Christian Love Fellowship, Nygårdskirken
Rus./Kirkeslav./Da. Hobro
Russisk-ortodoks menighed, Taras Daniluk, tlf. 5190 0791
Brøndby Strand
Copenhagen Christian Fellowship, Brøndby Str. kirke, Stephen Osei Safo, tlf. 2849 2881
Kirkeslavonsk
København
Skt. Alexander Nevskijs Ortodokse Kirke, Serguei Plekhov, tlf. 3313 6046
Esbjerg
Skt. Nikolaj Kirke, Benny Blumensaat, tlt. 7512 1027 (K)
Kbh./Odense/ BaagøRussisk-ort. menighed, Sømandskirken/Odense Domkirke, Sergiy Bondaerv, tlf. 5164 7057
Haderslev
Holy International Ministries Church, Kapinga Mushagalusa / Jan Joensen, tlf. 2299 7312
Serbisk
Brønderslev
Baptistkirken, Benjamin Nadj, tlf. 9890 0002 / 4041 7344 (A)
Herlev
Vor Frue Kirke og Sankt Antonii Kirke, pater Allen G. Corteau, tlf. 4494 7694 (K)
København
Bavnehøj Kirke, Aleksandar Hajder, tlf. 2889 5785 / F. Aleksandar Samardzic, tlf. 2151 1304
Horsens
Church for all Nations, Apostolsk Kirke, Georg Bertelsen, tlf. 75618177, søn. kl.10 (oversæt.)
Odense
Sct. Hans Kirke, Vera Stanic tlf. 2646 0074 / F. Aleksandar Samardzic, tlf. 2151 1304
Ishøj
Arise and Shine, Vejleå Kirke, pastor Emmanuel Okoye, tlf. 2624 0135
Silkeborg
Alderslyst Kirke, Cvijan Kulic, tlf. 2220 6605 / F. Alexander Samardzic, tlf. 2151 1304
Jelling
Jelling Kirke, Birgitte Møldrup, t. 2646 1285 / Christophe Ndikuriyo, t. 7141 2114. (F) 13. dec. og 28. feb. kl. 14
Iglesia Latina de Copenhague, Marcelo Mora (spansk), tlf. 3011 1233 (P)
Kolding
Kolding Int. Church (KIC), Simon Peters Kirke, Michael Markussen, Gudstj. 1. søn. i md. kl. 13 Spansk/Portugisisk København
		
Solange Oliveira (portugisisk), 2696 3880, fofasolange@hotmail.com (P)
København
Alive Bible Congregation, Kingos Kirke, Chris Akwasi Oduro, tlf. 3131 8805
		
Kristuskirken, Digna Fernandez, tlf. 3331 0941 (B)
		
Bethel Missionary Baptist Church, Købnerkirken, pastor Gerry O. Calba, tlf. 3255 8926 (B)
Kbh./Fredericia
Mario Gonchoroski (portugisisk), tlf. 2559 2932 / Gert Rostrøm, tlf. 7620 0252
		
Christian Center, Kbh. Kristne Kulturcenter, tlf. 4010 9051 (P)
Kbh./Kolding
Pinsekirken, Alberto Orlando Malisani, tlf. 2276 9195 (P) / Simon Peters Kirke, Kolding
		
Christian Love Fellowship, Nygårdskirken, pastor Kats Kato Yusuf, tlf. 2847 5646
Århus
Vor Frue Kirke, Bernado Petrini, tlf. 8730 7044 (K)
		
Church on the Rock, Timotheuskirken, James og Miriam Lubega, tlf. 2636 8134/2735 9202
Svensk
København
Svenska Gustafskyrkan, Per Lidbeck, tlf. 3315 5458 (L)
		
Copenhagen Community Church, Nørre Farimagsgade 45, David Bjerre, tlf. 5155 5376
Swahili/Dansk
Løgstør
International menighed, Løgstør Frikirke, tlf. 9666 0054
		
Copenhagen Miracle Center (ugandesisk), Valby Kulturhus, Sendege Geofrey, tlf. 6082 3387
Skanderborg
International Evangelisk Menighed, IM Missionshus, pastor Pierre Birunga, tlf. 7143 8278
		
Disciples Assembly Church, Skt. Johannesgården, Iyere Igbogbo (William), tel. 7163 7080
Swahili/Eng.
Holstebro
Int. Chr. Fellowship (congolesisk), IM missionshus, M. Sigala, tlf. 9741 3717 / 5123 5862
		
Filippinsk menighed, Kbh. Kristne Kulturcenter, Raymond Osias, tlf. 3531 0328 (P)
Tamilsk
Frederikshavn, Herning, Holstebro, Horsens, Kolding, Lemvig, Næstved, Randers, Svendborg, Vejle, Aabenraa,
		
Gospel Church International, Apostelkirken, Stan McCuien, tlf. 3322 6267
Aalborg, Århus
Jude Kulas, tlf. 9812 2644 / Svendborg: Skt Knuds Kirke, Alren Soosaipillai, tlf. 2814 1970 (K)
		
Grace and Truth Ministry, Godsent Ejemai, tlf. 5347 2317
Fredericia
Apostolsk Kirke, Printtans Mathiws, tlf. 7594 1150 (Ap)
		
Great Commision Ministries Int., Haraldskirken, Enoch Odumade Oluwatosin, tlf. 6052 7054
Herning
Smyrna Tamil Church, pastor Jeyarajan Vyravipillai, tlf. 9721 5023 / 2342 9987
		
Helligåndskirken, natkirkeleder Signe Toft, til. 2940 3925 (F) Int. evensong fredage kl. 19
Herlev, Holbæk
Enok Aruthavaraj, tlf. 4916 3345 (B)
		
International Central Gospel Church, Akwasi Oppong Amoabeng, tlf. tlf. 2281 6564/ 4844 7001
Holstebro
Baptistkirken, Sudhakaran Kathiresu, tlf. 9740 6369 / 2695 1014 (B)
		
International Church of Cph., Sct. Andreas Kirke, pastor Timothy Stewart, tlf. 3962 4785, Sun. at 10.30
Lemvig
Hellig Kors Kirke, Duc Than Tran, tlf. 2960 0338 (K)
		
International Christian Community, Fredens Kirke, Ravi Chandran, tlf. 3672 6058/2345 0939
Odense/Svendborg Betaniakirken, Bala Sinnathurai, tlf. 6221 8109 (B)
		
Int. City Baptist Church, pastor Tony Acheampong, tlf. 4352 8440 / 6138 2037 (B)
Sønderborg
Apostolsk Kirke, Nava Arumugam, tlf. 7465 3941, eller Linel Chachi, tlf. 7444 0969 (Ap)
		
International Harvest Chr. Centre, Valby Frikirke, pastor James Commey, tlf. 2667 3286/3262 9664
Aalborg
Almighty God´s Church, Christu F. Nadadam, tlf. 9813 8758 (Ap.)
Kbh./Odense
Jesus Centre, Amagerbrogade, Adeboye Olushola, tlf. 2834 4497
København
Thai Menighed, Kbh. Kristne Kulturcenter, Drejervej, June Sikhanin, tlf. 6136 1339 (P)
		Jesus Is Lord Church, Allehelgens Kirke, Precy Soltes-Ofori, tlf. 5037 2435, jildenmark@yahoo.com Thai
Tigrinya
Kbh./Flere byer
Mariakirken (Kbh.). Awet Ambesager Yohannes, tlf. 2818 3142
		
Jerusalemskirken, Joshua Kyeremeh, tlf. 2647 2608 (M)
København
Sankt Augustins Kirke, tlf. 3355 6080 (K) / Sankt Petri, sognepræst Markus Löwe, tlf. 3313 3834 (F)
		Kingos Kirke, Arne Kappelgaard, tlf. 4029 5126, Int. gudstj. 26. dec., 17. jan. og 21. feb. kl.14.30 (F) Tysk
		
Tysk Reformert Kirke, pastor Axel Bargheer, tlf. 3313 8753
		
Kristuskirken, First International Baptist Church, pastor Niels Erik Nielsen, tlf. 3963 7222 (B)
Sønderjylland
Nordslesvigske menigheder, kontakt pastor Sylvia Laue, tlf. 7465 1834 (L)
		
Narrow Gate Church (tanzaniansk), Bethesda, Israels Plads, Felix Mgonja, tlf. 5280 1475
		
Tyske gudstj. i danske folkekirker: Christa Hansen, Haderslev Domkirke, tlf. 7452 3655
		Nathanaels Kirke, Ellen Gylling, tlf. 3948 5880 (F) Int. gudstj 1. sønd. i md. kl. 17
København/Vejle
Sankt Ansgar Kirke/Sct. Norberts Kirke, pater Vasyl Tykhovych, tlf. 2085 3958 (K)
		Redeemed Christian Church of God/Cphgn. Gospel House, Nelson Uchechumere, tlf. 2170 0858 Ukrainsk
Urdu/Hindi
Vanløse
Pakistansk menighed, Adventskirken, Robena Michael William, 3123 8332
		
Sakramentskirken, tlf. 4494 7678 (K)
Vietnamesisk
Fyn/Jylland
Ngog Tuyen Nguyen, tlf. 2244 1306 (K) / Mange byer, Minh Quang Nguyen, tlf. 5132 8896 (K)
		
Sankt Annæ Kirke, Andrzej Szorc, tlf. 3286 0729 / 9119 9793 (K)
Lyngby
Sankt Knud Lavard Kirke, pater Chau Chu Huy, tlf. 3990 5727 (K)
Kbh./Aarhus
St. Alban’s Anglican Church, revd. Darren McCallig, tlf. 3962 7736 – Gudstj. kl. 10.30
Odense
Odense Baptistmenighed, Noh Dieu, tlf. 2132 4652 (B)
		
The Lord´s Chosen Charis. Revival Ministry, Romanus Nwankwo tlf, 2286 9340
Slagelse
Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed, pastor Huynh Dieu, tlf. 2241 9510
		
The Lord’s Chosen Charis. Revival Mov., Frederic Nwohia, tlf. 3116 7781
(A) Syvende Dags Adventistkirken (Ap) Apostolsk Kirke (B) Baptistkirken (F) Folkekirken (K) Den katolske kirke (L) Luthersk kirke (M) Metodistkirken (P) Pinsekirken
		
Victory Chapel (nigeriansk), Ola Jones, tlf. 2098 5401
Køge
Køge Internationale Kirke, Jan Joensen, tlf. 2299 7312 Gudstj. kl. 10.30
Middage på tværs
Lyngby
Skt. Knud Lavard Kirke, pater Allan G. Courteau, tlf. 4587 5688 (K)
Ebeltoft
Det Internationale Hjørne, Kirsten Trollegaard Jørgensen, tlf. 8636 2511
		
Living Word Empowerment Center, Christianskirken, Richard Ssebuggwawo, tlf. 5354 2867
Esbjerg
Pinsekirken, Atula Masa, tlf. 4167 5662 / 7512 0100 (kirken)
Nykøbing F.
Helligkors Kirke, tlf. 5485 0739 (K)
Gellerup
Gellerup Kirke, Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800. International aften d. 4. dec. og 7. feb. kl. 18.
(eng./da./fr.)
Odense
Mission Evangeliste (Elfenbenskysten), Godthåbskirken, Natalie Marie, tlf. 5399 4503
Haderslev
Gl. Haderslev Kirke, Kirsten Münster, tlf. 7452 3945/Kulturmøde, Else Wiwe, tlf. 2578 6267
		
RCCG Jubilee Centre Int. Church of Odense, pastor Olu, tlf. 2234 7482 (P)
Herning
Luthersk Mission, Børge Dubgaard Pedersen, tlf. 9712 3994
Roskilde
Roskilde Domkirke, Ulla Th. Hansen, tlf. 2423 8012. (F) Int. gudstj, 10. jan. og 14. feb. kl.17 		
Hirtshals
Hirtshals Kirke, Ole Valsson, tlf. 2752 0369
Rødovre
International Temple Bridge Bible Ministry (ghanesisk), Atto Smith, tlf. 2373 5263
Hjørring
Emma Stenbjerg, tlf. 9892 9090
Vejle
Løget Kirke, Christina Lauersen, tlf. 3089 3241, Christophe Ndikuriyo, tlf. 7141 2114.
Holstebro
Luthersk Mission, Inge Margrethe Jacobsen, tlf. 9746 1929
		Int. gudstj. d. 27. dec. kl. 14.
Nørrelandskirken, Marianne Skjølstrup tlf. 9742 2686, tværkulturel aften én lørdag i md.
		
Vejle Kristne Kirke (afrikansk menighed), Théoneste Habyarimana, tlf. 2784 5023
Jelling
Jelling Kirke, Birgitte Møldrup, 2646 1285 / Christophe Ndikuriyo, tlf. 7141 2114. Eat and Sing 28. jan. kl. 17.30.
(da./eng)
Viborg
Viborg Internationale Pinskekirke, Ruben Moore Højer, tlf. 8660 0233
København
Tirsdag d. 5. jan. kl. 17.30: Middle Eastern Mosaic, Kingos Kirke
Aalborg/Brønderslev International menighed, Apostolsk Kirke, Martin Mutale, tlf. 2616 1439 / 3042 8476 (Ap)
Fredag d. 19. feb. kl. 17.30: Østafrikansk aften, Korsvejskirken, Amager
Aalborg
International Christian Fellowship, Bethelkirken, Lee Hanson, tlf. 2622 2667 (B)
Silkeborg
Silkeborg Kirke, Jette Lykke Nielsen, tlf. 8681 00241 Første fredag i md.
		
Sct. Mariæ Kirke, tlf. 9879 6349, pater Jude Kulas, tlf. 9879 6347 (K)
Skjern
Luthersk Mission, Hans Lundby, tlf. 4054 2099
		
Mount Zion – AMC, International menighed, Jan Penuel, tlf. 2895 3128
Toftlund
Kulturmøde, Luthersk Mission, Møller Schmidt, tlf. 7483 1114
Åbyhøj
Christian International Fellowship, cif@valgmenighed.dk Gudstj. 1. søndag i md. kl. 10.30
Videbæk
Luthersk Mission, Villy Juul Mikkelsen, tlf. 9717 2403
Århus
Gellerup Kirke, tlf. 8625 1035 (F) Int. gudstj. d. 7. feb.
Aalborg
Missionsforbundet, Steen Nygaard, tlf. 9818 4975
		
International Harvest Christian Center, pastor Frank Appiah, tlf. 6181 4754
Århus
Venskabsmiddage, Luthersk Mission, Gravers Bøge, tlf. 2621 2671
		
Vor Frue Kirke, pater Herbert Krawczyk, tlf. 8730 7042 (K)
Estisk
København
Hans Tausens Kirke, pastor Heiner Erindi, tlf. 3322 5288 eller 2231 2766
Andre internationale mødesteder / Kirkeligt integrationsarbejde
Farsi/persisk
Hillerød
Grønnevang Kirke, Claus Øland-Christensen, tlf. 2627 9916 (oversættelse)
Café Cadeau 		
Frederiksberg Café og Drop in Center, tlf. 3326 2028, www.cafecadeau.dk
København
Apostelkirken, indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, 2348 0481 (F) (oversættelse)
Folkekirkens Asylsamarbejde
København
Koordinator Søren Dalsgaard, tlf. 3020 8247
		
Netværkskirken Metropol, Benjamin Sarkez, tlf. 3295 2353 / Kenneth Kühn, tlf. 6120 1009
Folkekirkens Tværkulturelle Center
Ribe Stift
Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen, tlf. 2947 1909
Kbh/Odense
Valgmenigheden Church of Love, Solvang Kirke/Skt Hans Kirke, Fouroozandeh, tlf. 4053 2523 Folkekirkens Tv. Samarb. (FTS)
Odense
Jesper og Marianne Hougaard Larsen, tlf. 6312 0873 / 2423 7446
Århus/Aalborg
Church of Love, Ravnsbjergkirken/Bethaniakirken, Houshang Samadi-Kosha, tlf. 2844 3005
Holstebrokirkernes Flygtningearbejde Holstebro
Sognemedhjælper Marianne Skjølstrup, tlf. 9742 2686
Finsk
København
Garnisonskirken, Marja Silvonen-Hansen, tlf. 3811 5245 / 2759 1503 (L)
Internationalt Kristent Center (IKC)
København
Dansk- og eng.undervisning m.m., Anders Graversen, tlf. 3332 5939
Fransk
Brøndby Strand
Resurrection Int. Chr. Center, Brøndby Str. Kirke, Jacques Musungay Kalala, tlf. 5137 2792
		
Århus
Danskundervisning m.m., Peter Mikkelsen, tlf. 6178 9988
København
Eglise International du Saint-Esprit, Lutherkirken, Crepin Yapo, tlf. 7143 0286
Int. Students Christian Fellowship
Cph., Århus, Aalb.,Odense KFS, tlf. 3543 8282
København
EPOM (EPBOMI), Skt. Johannes Gården, Jonas Kouassi-Zessia, tlf. 3543 3133 / 2926 4791
Kalejdoskob		
København
Frelsens Hær, Thorsgade 48A, Helle Fik, tlf. 3585 0087
		
Fransk Reformert Kirke, Miriam Scheel Larsen, tlf. 4588 3944
Kirkens Korshær		
København
Inger Marie Warncke, tlf. 3581 2880
		
CIFMC CPM JCC, Vibevej 7C, 2400 NV, Jean Pierre og Vinnie Muganza, tlf. 5810 5021
KIT		
København
Kirkernes Integrations Tjeneste, Hans Henrik Lund, tlf. 3284 6016
		
Sakramentskirken, pastor Robert Culat, tlf. 2670 4676 (K)
Kolding International Congregation (KIC) Kolding
Kirke- og kulturmedarbejder Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 3045 0414
Fransk/Swahili
Skive
Living Water Church, IM Missionshus, Maronko Kagigi og Bienvenue, tlf. 6197 7119
Kulturcaféen		
Brande
Ellen Andersen, tlf. 9718 7132
Færøsk
København
Hans Egede Kirke, Bergur Jacobsen, 3879 6146 (F) / Kristnastova, N.P. Nonstein, 3255 1809
Kvinder møder kvinder
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Inge Skjølstrup, tlf. 2988 3406
Ghanesisk/Twi
Vanløse
Church of Pentecost, William Osae, tlf. 2072 3463 (P)
Kvinder møder kvinder
Haderslev
Luthersk MIssion, Else Wiwe, tlf. 2578 6267
Købehavn
Presbyterian Church of Ghana, Den Reformerte Kirke, Gothersgade, Kwame Danguark, tlf. 2329 6374 Kvinder møder kvinder
København
Bethlehemskirken, Jane Christiansen, tlf. 3535 0028
Græsk
København
Græsk-ortodoks menighed, Metropolit Pavlos (Stockholm), tlf. +46 8 64 62 421
Kvindeligt Voksenarbejde
Herning
Anna Thise Pedersen, tlf. 9712 4137
Grønlandsk
København
Helligåndskirken, pastor Jens Kristian Kleist, tlf. 4593 6737 (F)
Lørdage på tværs
Ølstykke
Fælleskirken, tlf. 7026 5350
Indonesisk
København
PERKI, Enghave Kirke, Richard Simanjuntak, tlf. 2230 7235
Mandeklub (international)
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Poul Martin Nielsen, tlf. 5040 4087
Islandsk
København, Horsens, Nr. Tranders: Sct. Pauls Kirke, Nyboder, www.jonshus.dk
Mødested Amager		
Amager
Ellen Gylling, tlf. 3948 5880, og Jens Lind Andersen, tlf. 2360 2557(F)
Italiensk
København
Jesu Hjerte Kirke, Michael Hornbech-Madsen, tlf. 3321 5934 (K)
Mødestedet Vesterbro
København
Thyra Smidt, tlf. 3321 2703
Kaldæisk
Esbjerg, Horsens, Næstved, Søborg, Aalborg, Århus (Skt. Nikolaj Kirke): Faris Toma Moshe, tlf. 6193 9093 (K)
Sport på tværs 		
Skjern
Luthersk Mission, Enok Sørensen, tlf. 9735 0186
Kinesisk
København
Chinese Church in Cph., LM, Kirkegårdsvej 21, Peter Lam, tlf. 3887 4570
Verdenscafé		
Samsø
Tranebjerg sognegård, Camilla Lind, tlf. 2578 1042

på
tværs

FESTKALENDER

TIL KALENDEREN
Lysgudstjeneste

for verdens flygtninge
Københavns Domkirke, tirsdag d. 8. dec. kl. 17

International Christmas Carol Service
Fredens Kirke, Østerbro, torsdag d. 17. dec. kl. 17

Forårskonference

og repræsentantskabsmøde
Hovedtaler: Archdeacon John Perumbalath, London
København d. 11.-12. marts
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InspirationsDage for migrantpræster
Middelfart d. 2.-4. juni

Fremmedsprogede bibellæseplaner
www.blr.dk

Tværkulturelt
TværkultureltCenter
Center··tlf.
tlf.3536
35366535
6535
www.tvaerkulturelt-center.dk/kalendarium
www.tvaerkulturelt-center.dk

Meddelelser angående gudstjenester og arrangementer
marts, april og maj modtages senest 1. februar
Næste Nyt på tværs udkommer d. 1. marts 2016.

25. nov.- 7. jan.
7. – 15. dec.

Julefasten (juliansk kalender)
Chanukah

8. december
23. december

Buddhas oplysning (Bodhi Dag/Rohatsu)
Muhammeds fødselsdag

24./25. dec.
31. dec./1. jan.
6. januar
6. januar
6.-7. januar
14. januar
17. januar
2. februar
7. februar
8. februar
7. marts

Kristne
Juleaften/Juledag
Danmark
Nytårsaften/Nytårsdag
Kristne
Helligtrekonger
Ortod. kristne
Epifani (Guds tilsynekomst i Jesus)
Nogle ortod. kirker
Juleaften/Juledag
Hinduer
Høstfest
Buddhister
Buddhas oplysning
Prot. kristne
Kyndelmisse
Prot. kristne
Fastelavn
Buddhister
Kinesisk/vietnamesisk nytår (Abens år)
Hinduer
Shivas nat (Maha Shivaratri)

Nogle ortod. kirker
Jøder

(Fest for templets indvielse)

Buddhister
Muslimer

(Mawlid al-Nabi)

Indberetning af gavebeløb og CPR-nummer
Tværkulturelt Center skal indberette gavebeløb og CPR-nummer,
hvis giveren ønsker skattefradrag for beløbet. Oplys derfor venligst
CPR-nummer, når du giver en gave til Tværkulturelt Center.
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Stjernestunder i Esbjerg
Aktivitetspris til International Mandeklub

International Mandeklub i Kvaglund
Kirke i Esbjerg har modtaget Tværkulturelt Centers aktivitetspris STJERNESTUNDER 2015. Mandeklubben, der er
en aktivitet under Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift, samler
hver uge danske og nydanske mænd til
netværksskabende aktiviteter på tværs
af sprog, religion og opholdsgrundlag
i Danmark.

D

Foto: BMF

et var en storsmilende Haile Andemichael fra International Mandeklub
i Kvaglund, der modtog årets aktivitetspris
sammen med Misghina Abrehe og tværkulturel projektmedarbejder Paul Martin
Nielsen, der for godt tre år siden tog initiativ
til den populære mandeklub, der er med til
at gøre kirken synlig og nærværende i det
multietniske boligområde i Esbjerg.
Prisen, der består af fyldte afrikanske
kurve og PR-kort i særtryk, blev uddelt på
Tværkulturelt Centers konference i København i november som en anerkendelse af et
innovativt kirkeligt projekt, der er med til at
styrke danske og nydanske mænds oplevelse af fællesskab og livskvalitet.
Ved prisoverrækkelsen blev det fremhævet, at mandeklubben bevidst tager
udgangspunkt i deltagernes oplevede
behov, ønsker og medbragte ressourcer.
Og netop oplevelsen af medejerskab har
gjort klubben til en succeshistorie. De 25-30 mænd
kommer, fordi de har lyst til at være sammen, og fordi
der her er mulighed for at tale med andre mænd, de har
tillid til, om de problemer, som mange oplever i et nyt
land, forklarer Haile Andemichael.

Blandt regelmæssige aktiviteter er fælles madlavning,
cykelværksted, pasning af
kolonihave, sport, fortælleaftener (livshistorier og kulturmøder), indføring i det digitale
Danmark og kurser i arbejdssøgning. Hertil kommer særlige aktiviteter som udflugter,
virksomhedsbesøg og rundvisning på den lokale Falckstation, fortæller Haile Andemichael, der har været med
i klubben i snart to år. I dag er
den 29-årige tidligere professionelle fodboldspiller fra Eritrea
i praktik i Kvaglund Kirke.
– Jeg bor tæt på kirken og
kom med, fordi andre eritreanere fortalte mig om mandeklubben. Det var vigtigt for
mig at finde et sted, hvor jeg
kunne lave relationer med
danskere, så jeg hurtigt kunne lære sproget.
I dag har jeg lært rigtig
meget og kan hjælpe
andre. Vi kommer fra
mange forskellige lande
og har forskellige religioner, men det betyder
ikke noget, siger Haile
Andemichael, der også
nævner den fælles madlavning hver anden uge som
noget, der styrker fællesskabet.
Han fremhæver de aftener, hvor mandeklubben
inviterer gæster udefra.

– Vi har haft besøg af folk fra politiet, kommunen,
virksomheder, kirker, moskéer og en højskole. Det er
meget interessant for os. Når man kender det danske
samfund og sine muligheder, er det lettere at finde et
arbejde, mener Haile Andemichael.

Hjælper hinanden

Misghina Abrehe kom til Danmark for snart fire år
siden som FN kvoteflygtning og var en af de første,
der kom med i mandeklubben. I dag er den 24-årige
tømrer fra Eritrea med i programudvalget og lægger
mange frivillige timer i klubben.
– Man bliver trist, hvis man ikke kender nogen
og bare sidder derhjemme. I klubben har jeg lært
nye mennesker at kende. Vi hjælper hinanden med
at forstå breve og bruge NemID og e-Boks. Når der
kommer nye flygtninge til byen, inviterer jeg dem. Selv
om jeg i dag har travlt på VUC, kommer jeg stadig
i klubben. Her har jeg mine venner, siger Misghina
Abrehe, der gerne vil uddanne sig til frisør i Danmark.
Også for projektmedarbejder Paul Martin Nielsen
har mandeklubben været personligt berigende.
– Det handler først og fremmest om relationer.
I klubben får vi et rimelig tæt forhold til hinanden.
Gennem mine nye venner har jeg fået større kendskab
både til mig selv og til andre kulturer. Man opdager,
at uanset hvem vi er, har vi som mennesker stort set
de samme behov. Jeg kan ikke ændre verden, men vi
kan alle prøve at hjælpe de mennesker, der kommer
på vores vej. Med mandeklubben vil vi gerne være
en modpol i en kold tid, siger den danske projektmedarbejder.
BMF
International Mandeklub mødes hver tirsdag kl. 18-21 og ledes
af en dansk/nydansk styregruppe. P/t kommer mændene fra Irak,
Syrien, Kurdistan, Afghanistan, Pakistan, Myanmar, Kina, Sydkorea, Ghana, Nigeria, DR Congo, Sydsudan, Eritrea, Colombia,
England og Danmark.

Glimt fra inspirationskonference

æstfrihed mod fremmede er
et centralt kristent begreb,
der handler om at elske det,
man endnu ikke kender.
– En fremmed er et menneske, om hvem man intet
andet ved, end at han eller hun
er et menneske. Dermed bliver
gæstfrihed en lakmustest på
vores forståelse af et andet
menneskes værdi uafhængigt
af dets nytteværdi i samfundet.
Det var udgangspunktet for
indvandrerpræst Niels Nymann
Eriksens hovedforedrag om
gæstfrihedens teologi. Veloplagt og engageret reflekterede
invandrerpræsten fra Vesterbro
over
begrebet
gæstfrihed
bibelsk og aktuelt og mindede
om, at menneskeheden er på en
fælles rejse gennem livet.
– I mødet med den fremmede
kommer vi i kontakt med vores
egen fremmedhed og hvem Gud
er i forhold til os mennesker. Når
verdens flygtninge banker på
vores dør, er det kirkens opgave
at være fortaler for dem, der ikke
selv kan fortælle deres historier,
og dermed sikre dem en plads i
samfundet. Samtidig har kirken
til opgave at forme anderledes
fællesskaber betinget af gæstfrihed. Gud giver sig til kende for
os i mødet med den fremmede.
I den fremmede er det Kristus

selv, der møder os, sagde han
blandt andet.
At det fortsat kun er en
meget lille del af verdens flygtninge, der når frem til Europa,
understregede asylchef i Dansk
Flygtningehjælp Eva Singer. De
udfordringer, der følger med
den aktuelle flygtningestrøm,
har Danmark ressourcer til at
klare. Asylchefen opfordrede til
i højere grad at flytte fokus til de
udfordringer, som flygtningene,
hvoraf størstedelen har krav på
international beskyttelse, møder
på deres vej.
At det desuden er etisk problematisk at sætte en øvre grænse
for, hvor mange flygtninge, et
land kan modtage, satte en nyankommen flygtning ord på, da
han stilfærdigt spurgte, hvad der
i givet fald skulle ske med resten.

En anden historie

Blandt de godt 120 deltagere
på konferencen var omkring
20 asylsøgere og flygtninge
i integrationsfasen. Solomon
W., 29-årig asylsøger og universitetsuddannet psykolog fra
hjemlandet på Afrikas Horn, fortæller, at weekenden har ændret
hans syn på danskerne.
– I dag har jeg en anden
historie at fortælle. På konferencen mødte jeg danskere,
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der bød mig velkommen med hos en københavnsk præste- kirkelige aktører, der var til stede
varme smil, selv om de ikke familie.
på konferencen.
– Jeg havde aldrig sovet i et
kendte mig. Efter 15 måneder
– Ud over landet er kirker og
som asylsøger oplevede jeg dansk hjem. Hvordan ville de missionsforeninger godt i gang
gæstfrihed. Det var en meget modtage mig? De var meget åbne med at byde de nye flygtninge
stærk og bevægende oplevelse. og venlige. Det gjorde et stort ind- og asylsøgere velkommen.
Mange udlændinge oplever tryk på mig, at de bad bordbøn, Mange steder spørger man efter
dansk kultur som meget lukket. inden vi spiste morgenmad. Det undervisning og inspiration.
I Afrika hilser vi på hinanden, gør vi også i mit land. Jeg følte Spørg endelig! Vi er mange, der
selv om vi ikke kender hin- mig meget hjemme.
gerne vil dele vores erfaringer.
anden. At nogen smiler og siger
BMF
velkommen betyder meget, når Nye aktører
man kommer udefra.
Tidligere højskolelærer og for- Konferencen var arrangeret af TværCenter i samarbejde med
– På konferencen fik jeg fatter Ingeborg Kappelgaard kulturelt
kirkelige organisationer, mødesteder,
megen nyttig information om glæder sig over de mange nye sogne og migrantmenigheder.
flygtninges liv, muligheder
og rettigheder, som jeg kan
give videre til andre. Jeg
lærte også noget om gæstfrihed i andre kulturer og
kunne genkende manges
oplevelser. Jeg lærte, at
gæstfrihed har dybe teologiske rødder i Bibelen, og at
kirken har en stor opgave.
– Jeg har arbejdet som
psykolog i en international
organisation og er meget
interesseret i kulturforskelle. Konflikter opstår,
når vi ikke formår at acceptere og balancere forskelle
mellem os. På konferencen
lærte vi at respektere kulturforskelle.
Deltagere på konferencen Glem ikke gæstUnder konferencen var
friheden den 6.-8. november i København.
han indkvarteret privat
Foto: BMF

G

Glem ikke gæstfriheden
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De nye frivillige

Flygtninge hjælper i genbrugsbutik

D

et her skulle mange flere prøve. Det er et fantastisk
i Danmark. Det bedste er, at vi i butikken møder alminsted at lære dansk og komme tæt på danskere.
delige danskere og indgår i et arbejdsfællesskab, hvor
Det siger Abel Zemhret, 32-årig flygtning fra Eritrea
vi gør nytte. Her er folk venlige og viser os respekt.
Vi bliver mødt med positive forventninger. Sådan er
og frivillig i Kirkens Genbrug i Ringsted. Den tidligere
det desværre ikke alle steder
universitetsstuderende bor
i samfundet, siger Abel.
i dag på en nedlagt sygeSeks flygtninge fra Eritrea har siden juni
plejeskole sammen med
været frivillige i Kirkens Genbrug i Ringomkring 20 andre eritreaFælles værdier
sted. Her lærer de at begå sig mellem
nere. I juni startede han
Han forstår godt, at nogle er
på kommunens treårige
usikre på, hvem de nye frivillige
danskere og bruge det danske sprog,
integrationsprogram, hvor
i genbrugsbutikken er.
de undervises i på sprogskolen – og
han går på sprogskole tre
– De fleste danskere ved meget
genbrugsbutikken har fået seks nye fridage om ugen. Men hvor
lidt om Eritrea. Mange er nysgervillige medarbejdere, der gerne vil gøre
kunne han møde danskere
rige efter at finde ud af, hvem vi
uden for sprogskolen, der
er. Alle eritreanere har oplevet
noget meningsfuldt og ikke er bange for
ville tale dansk med ham
barske ting. Flere af os har været
at tage fat. De er stærke, unge, hjælpuden at være betalt for
i fængsel. Og det er ikke som
somme og hurtige til at lære nyt.
det? For Abel og fem andre
i Danmark. Ikke alle danskere
eritreanske flygtninge blev
kan klare at høre vores historier.
Kirkens Genbrug en uventet indgang til kontakt med
Så den korte version er, at vi er her på grund af den
danskere i den sjællandske provinsby. Her kan de
politiske situation i Eritrea. Mange spørger også ind til
både gøre nytte for en god sag og bruge det danske
vores rejse. De har hørt om de overfyldte både i Midsprog. Det er win win, siger Abel med et stort smil.
delhavet med hundredvis af forkomne mennesker. For
mange er det første gang, de møder nogen, der har
Det begyndte med, at han sammen med en ven
overlevet turen over Middelhavet. Vores oplevelser gør
præsenterede sig for sognepræsten i den lokale folkeet stort indtryk på danskerne. Når først folk lærer os at
kirke en søndag efter gudstjenesten.
kende, er det let at få danske venner, siger Abel, der
– Vi fortalte, at vi var kristne, og at vi lige var
selv har oplevet, hvordan kirken har været med til at
flyttet til byen. Vi ville gerne møde danskere. Kunne
åbne døren til kontakt med danskere.
kirken hjælpe os? Vi udvekslede telefonnumre, og et
– I kirken har vi nogle fælles værdier, som gør det
par dage senere ringede præsten. En genbrugsbutik
lettere at komme tæt på hinanden. Jeg kommer i kirken
kunne måske bruge os som frivillige. Om vi var intefor at takke Gud. Uden Gud havde jeg aldrig klaret det.
resserede?
Men jeg kommer også for at møde danskere.
Herefter gik det hurtigt. Lederen af Kirkens Genbrug
havde tidligere været frivillig på et asylcenter og var
med på idéen med det samme.
Hjælper med glæde
– Til det første møde med lederen var vi seks eritreNår Abel næste år bliver færdig med sprogskolen,
håber han at få mulighed for at afslutte sin uddannelse.
anere. Præsten introducerede os, og lederen fortalte
– Jeg vil gerne læse Global Refugee Studies ved
om butikken. Han forklarede, at alle i butikken arbejder
universitetet. Hvis det ikke er muligt, vil jeg have et
frivilligt, og at formålet er at hjælpe nødlidende mennearbejde. Lige meget hvad. Alle eritreanere har været
sker i andre lande. Kunne vi tænke os at hjælpe med at
i militæret og har praktisk arbejdserfaring. Jeg kan
sortere og klargøre tøj, fylde på hylder og sætte ting på
arbejde som svejser. Jeg vil ikke blive ved med at modplads? Vi sagde, at det ville vi meget gerne. Så blev vi
tage penge fra kommunen. Men jeg vil meget gerne
inddelt i tre hold. En dag om ugen skulle to eritreanere
fortsætte i genbrugsbutikken. Vores danske venner
arbejde sammen med tre danskere. Vi kunne begynde
i butikken har hjulpet os rigtig meget. Vi har altid
næste dag.
nogen, vi kan ringe til, hvis vi har brug for hjælp. Hvis
Det danske koncept med genbrugsbutikker var nyt
jeg fremover kan hjælpe dem, er det en stor glæde.
for Abel og hans venner. Men frivilligt arbejde var ikke
Når jeg har været i butikken, går jeg glad hjem. BMF
noget nyt. Før han kom til Danmark arbejdede Abel
blandt andet som psykosocial rådgiver for HIV-smittede i Eritrea på frivillig basis.
Kirkens Genbrug i Ringsted er et samarbejde mellem Danmission og
Mission Afrika.

Skjorter og kundekontakt

Foto: BMF

I butikken blev eritreanerne instrueret i de forskellige
opgaver. Meget skulle forklares
– også hvordan man hilser på
kunder i Danmark.
– I begyndelsen var vi lidt
usikre og ville hellere stå inde
bagved og stryge skjorter. Men
nu har vi lært at gå hen til kunderne og sige goddag og velkommen. Nogle bliver stadig lidt
overraskede. De er ikke vant til
at tale med flygtninge og siger
”hvad?” og ”hvad for noget?”,
når vi prøver at snakke! Men de
fleste har vænnet sig til os og
smiler og hilser, når vi mødes på
gaden. For nu kender de os jo,
siger Abel.
Han oplever stadig sproget
som en barriere, men barrieren
er blevet mindre, siden han
begyndte at arbejde i genbrugsbutikken.
– De andre medarbejdere
hjælper os med det danske
sprog og de kulturelle koder.
På sprogskolen lærer vi dansk
grammatik, men grammatik er
ikke nok til at blive integreret
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Sådan får man kontakt: Spørg kommunen, om de kender flygtninge,
der kunne have lyst til at være frivillige i en genbrugsbutik.
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“

Det bedste er, at vi møder
almindelige danskere og indgår i et
arbejdsfællesskab, hvor vi gør nytte.

Navn:
Adresse:

Abel Zemhret, flygtning fra Eritrea
Sendes til Tværkulturelt Center, Ryesgade 68 C, 2100 Kbh. Ø
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