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Vi er kommet til et dejligt land

Kidane Beraki Mahari tilbragte tre år i et fængsel
i Yemen, inden han i 2011 kom til Danmark som
FN-kvoteflygtning. I dag har familien opbygget
et nyt liv i Silkeborg.
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Assyrere fik
egen kirke

Redaktøren har ordet
En jødisk musiker fortæller i et interview om det jødiske udtryk ”Tikkun Olam”, der betyder at reparere verden.
Hans familie kom i sin tid til Danmark som flygtninge og lærte ham, at man skal bruge de ressourcer og talenter,
man har fået, til at gøre verden bedre. Gaver forpligter. Som musiker har han i mange år brugt sine talenter til at
sprede håb i en stadig mere konfliktfyldt verden.
Der er mange opløftende beretninger om, hvordan mennesker, der selv kender til flugt og håbløshed, har
bidraget til at gøre verden til et bedre sted. Størstedelen af de mennesker, der i disse år søger beskyttelse
i Europa, er flygtet fra langvarige krige, overgreb og krænkelser af menneskerettighederne. Alligevel kommer
mange med en ukuelig livsvilje. Som en flygtning så smukt og uforglemmeligt udtrykker det: ”Når blot vi er
i sikkerhed, kan vi opbygge et nyt liv alle steder, hvor himlen er blå.” At det ofte lykkes, er der masser af livsbekræftende eksempler på.
I Danmark er vi overmåde velsignet med fred, frihed, velstand og stabilitet. Derfor bør opgaven med at modtage og integrere nye flygtninge være overkommelig. De seneste år er antallet af asylansøgere faldet markant fra
godt 21.000 i 2015 til knap 2.000 de første syv måneder i år. Samtidig er antallet af flygtninge i verden i dag det
højeste siden Anden Verdenskrig. UNHCR anslår, at 67 millioner mennesker er flygtet fra deres hjem. Det svarer
til Frankrigs samlede befolkning. Som samfund og kirke må vi til stadighed spørge os selv, hvordan vi forvalter
den frihed og velstand, vi er blevet betroet.
Derfor er det glædeligt, at der i kirkelige miljøer ud over landet gøres en meget betydelig indsats for at give
mennesker på flugt et nyt håb. De mange fællesskaber og mødesteder for flygtninge og asylansøgere er med til
at gøre en mærkbar forskel for mennesker, som er smerteligt adskilt fra deres familie og fortid. For kirkerne har
noget særligt at tilbyde. Her findes gudstjenesterum, hvor den enkelte kan møde Gud, og samtidig tilbyder kirkerne trygge rammer om de væsentlige eksistentielle samtaler om håb og kristentro, som stadig flere flygtninge
efterspørger. Hertil kommer gode samvær og det menneskelige nærvær, der styrker oplevelsen af at være set og
hørt. For uanset om de er velkomne i Danmark, er flygtninge velkomne i kirken. Ingen er glemt af Gud.
I dette nummer af Nyt på tværs fortæller flygtninge fra Eritrea og Iran om at finde og fastholde håbet, når alt
synes håbløst. Nogle er opvokset med den kristne tro og har aldrig oplevet gudsforladthed – selv midt i ubærlige
lidelser. Andre har først lært at tro senere i livet. Med deres livshistorier kan de lære os, der har levet i tryghed
i generationer, mere om den kristne tro som en autentisk kilde til håb, når alt falder fra hinanden.
Hver gang vi fejrer gudstjeneste sammen, lyder den aronitiske velsignelse. Den tre tusind år gamle bøn om, at
Gud må give os sin omsorg, sin nåde og sin fred minder os om vores fælles menneskelige grundvilkår – at uanset
livets tilskikkelser er vi alle på rejse gennem menneskelivet med velsignelsen som rejsekost. Birthe Munck-Fairwood

Kirketjeneren fra Eritrea
I kirken er der ingen outsidere

D

Da en bekendt i foråret fortalte Abel Zemhret om en ledig stilling
som kirketjener på Nørrebro, vidste den 33-årige eritreaner ikke
meget om, hvad jobbet gik ud på. Men siden han kom til Danmark
som asylansøger for tre år siden, havde han jævnligt deltaget
i internationale gudstjenester i folkekirken og følt sig velkommen.
Han blev indkaldt til jobsamtale, og i maj havde han sin første
arbejdsdag som kirketjener i Kingos Kirke.
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er er varme i stemmen,
når Abel Zemhret fortæller, hvorfor han for
nogle måneder siden tog
springet ind i folkekirken
og blev ansat som kirketjener ved Kingos Kirke på
Nørrebro i København.
stadig svært. Hele ens psyke er finjusteret til den kultur,
- At arbejde i kirken giver mig noget andet og mere
man er opvokset i. At overtage den danske kultur er en
end andre arbejdspladser. Det er med til at styrke mit
proces, der tager tid. I dag har jeg lært at bede mine
åndelige liv. Jeg føler, at jeg kommer tættere på Gud.
kolleger forklare på en anden måde, når jeg er i tvivl om
Kirken har altid været en stor del af den 33-årige
noget - eller jeg går til en anden kollega. Det er også nyt
eritreaners liv. Han er født i en katolsk familie i Eritreas
for dem at have en som mig ansat. De kan
hovedstad Asmara, hvor han voksede op med kirkejo ikke gætte, hvor meget jeg forstår.
gang hver søndag. Som 8-årig blev han messedreng
og sang i mange år i kirkekor. Senere blev han leder
af kirkens ungdomsarbejde og hjalp ofte ved gudsKaffepauser og kulturforskelle
tjenesten. Universitetsstudierne i filosofi blev afbrudt
For Abel Zemhret er det kollegiale fællesaf indkaldelse til tvungen nationaltjeneste for landets
skab en vigtig del af hverdagen i kirken.
militærdiktatur, men efter syv år kunne han af samMen det kræver noget af begge parter,
vittighedsgrunde ikke længere udføre de opgaver,
understreger han.
som regimet pålagde ham, og flygtede ud af landet.
– Det er godt med kaffepauser, hvor vi alle
I november 2014 kom han til Danmark, hvor han fik asyl
sidder sammen og snakker. Selv om jeg ikke
året efter.
altid forstår, hvad samtalen handler om, lærer
I dag kan Abel Zemhret stadig
jeg en masse om danskerne
næsten ikke fatte, at det netop
og dansk kultur. De har selvvar ham, der blandt de over 90
sagt en masse til fælles, som
Jeg kommer fra en
ansøgere fik tilbudt jobbet som
jeg ikke kender. Nogle ting er
kirketjener i den velbesøgte Nørre- kultur, hvor det er uhøfligt
tabu i min kultur, men ikke
brokirke.
at sige, at man ikke forstår. her. Det lærer man først, når
– Jeg kunne næsten ikke tro, at
man tilbringer tid sammen.
det var rigtigt, da de ringede fra Man siger ja og smiler.
Hvis mine kolleger opdager,
kirken og sagde til lykke – du har Abel Zemhret
at jeg er stået af samtalen,
fået jobbet! Inden jobsamtalen
prøver de at inddrage mig.
havde jeg undersøgt på internet, hvad en kirketjener
Det synes jeg er flot.
laver, så jeg vidste, at det meget handler om rengøAbel Zehmret er meget opmærksom på
ring, oprydning og vedligeholdelse. Men ellers kendte
de mange kulturforskelle i hverdagen.
jeg jo ikke folkekirken som arbejdsplads, fortæller han.
– I Danmark er det for eksempel meget
vigtigt at komme til tiden. Ellers får man problemer! I Eritrea har vi et meget anderledes
Alt på dansk
forhold til tiden. Det sociale liv er også helt
Inden jobskiftet arbejdede Abel Zemhret som vikar i et
anderledes her. Danskerne lever meget prielektronikfirma i Ringsted.
vate liv. Jeg er vokset op i en storfamilie,
– Efter snart tre år i Danmark havde jeg meget brug
hvor man ikke tænker på sin egen personfor en stabil periode i mit liv. Jeg er meget taknemmelig
lige udvikling. Man tænker på andre først.
for, at kirken giver mig en chance. Mine kolleger har taget
Men i europæisk kultur er det meget vigtigt
utrolig godt imod mig. Jeg kan mærke, at de virkelig
at tænke på sig selv.
gerne vil hjælpe mig og lære mig at kende som men– Mange flygtninge er konstant bekymneske. Det har overrasket og imponeret mig, siger han.
rede for familien, der ofte er spredt i flere
De første måneder blev brugt til at få overblik over
lande. Det fylder meget i vores tanker - som
de mange nye rutiner og arbejdsgange i kirken. Den
da to af mine søstre på et tidspunkt skulle
største udfordring var sproget.
krydse Middelhavet illegalt. Så bliver mange
– Hvem skulle jeg tale med om hvad? Hvad var en
ting i en dansk hverdag ubetydelige.
kontaktperson – og hvem var det nu? I kirken var alt på
dansk. Hvad skulle jeg gøre, når jeg ikke forstod, hvad
der blev sagt til mig? Jeg kommer fra en kultur, hvor
Traumer
det er uhøfligt at sige, at man ikke forstår. Man siger ja
Som mange af de godt 3.500 flygtninge fra
og smiler og lader som om. Selv om jeg ved, at det kan
Eritrea, der har fået asyl i Danmark siden
give store problemer i Danmark, var det næsten umu2015, er Abel Zehmret ved at lære at leve
ligt for mig at sige, når jeg ikke forstod noget. Det er
med det faktum, at de traumatiske oplevelser før og
under flugten har sat varige spor.
– De første år bruger vi alle kræfter på at få styr
At komme sig efter alvorlige traumer er på vores liv igen. Derefter kommer et tidspunkt,
hvor mange oplever det, man kalder traumer eller
et livslangt projekt. Man vil forsøge at reparere
PTSD*. Det var jeg ikke forberedt på, men jeg ved
på sig selv og finde bedre måder at leve med
nu, at det er helt normalt.
– De fleste danskere lever trygge og stabile liv.
sit traume på. Traumet forbliver ens klangbund
Vi har oplevet helt andre ting. Jeg ved, hvad et
resten af livet.
Guds mirakel er. Jeg har oplevet Guds mirakler i
Lars Koberg Christiansen, psykolog
Saharas ørken og ude på Middelhavet. Det er ikke
Taler på Tværkulturelt Centers efterårskonference ”Lad glæden gro”
noget, jeg har læst om. Jeg har selv været der.
Somme tider kommer
det pludselig tilbage. Så
ser jeg det hele igen.
Han fortæller om den
En weekend om tro, eksil og eksistens
første gang, han som
København d. 3.-5. november.
kirketjener skulle medVidensdeling og inspiration til kirkernes integrationsarbejde
virke ved en bisættelse.
Medvirkende: Psykolog Lars Koberg Christiansen, Abel Zemhret Kidane,
– Da vi skulle bære
George Thomas, Elizabeth Padillo Olesen, Clement Dachet m.fl.
kisten ind, kunne jeg
Se program på www.tvaerkulturelt-center.dk
mærke, at den var tung.

“

LAD GLÆDEN GRO
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Men jeg vidste ikke, at der var et dødt menneske inde
i kisten. Da det gik op for mig, reagerede alt i mig. Kordegnen opdagede, at der var noget galt, og bagefter
kom præsten hen og snakkede med mig. De havde jo
ingen anelse om, hvad jeg har oplevet.
– En anden gang var på en sommerudflugt med mine
kolleger. Jeg havde ikke forstået, at vi skulle ud på en
strand. Da vi nærmede os, tog det mig tilbage til rejsen
over Middelhavet for tre år siden og de seks døgn, vi
drev rundt ude på havet. Nogle af mine kolleger kunne
se, at jeg ikke havde det godt, og var meget forstående.
Det er en stor hjælp, når nogen tør være sammen med
mig i det svære. Det har en stor helbredende virkning.

I kirkerummet
kan man møde Gud
og gå dybt i sit liv.
Abel Zemhret

Mine kolleger har gjort langt mere, end jeg på nogen
måde kunne forvente af en arbejdsplads. Derfor føler jeg
også et stort ansvar for at gøre mit bedste.
For Abel Zehmret har det været vigtigt at kunne fortælle om sine oplevelser i forskellige sammenhænge.
– Allerhelst vil jeg gemme fortiden væk, men det
er ikke holdbart. Når jeg fortæller, kan jeg mærke, at
danskerne bliver berørte. I kirken føler jeg stor tryghed
og accept som i en familie. Og det er jo netop det,
kirken er. Vores hjem. Inde i kirkerummet oplever jeg
en særlig fred. Her kan man møde Gud og gå dybt i sit
liv. Gud bærer vores byrder. Somme tider sætter jeg mig
ved klaveret spiller en salme fra min egen kirke. Det giver
mig en dyb glæde.
– I kirken er der ingen outsidere. Når jeg står og siger
velkommen til menigheden søndag morgen, er jeg med
min baggrund med til at vise, at kirken er for alle. I kirken
er jeg ikke længere en flygtning. Jeg er bare Abel. BMF
* PTSD: Post-traumatisk stress syndrom. Det skønnes, at
mellem en tredjedel og halvdelen af alle flygtninge i Danmark har
psykiske traumer. Nogle er så påvirkede af fortiden, at de får
diagnosen PTSD.
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Vahid Rahmati åbner døren til
familiens værelse, hvor en flytbar
skillevæg afskærmer to boksmadrasser og en barneseng fra
værelsets øvrige beboere. På
flydende dansk fortæller han om
seks år på flugt, hverdagen på et
udrejsecenter – og hvorfor familien ikke har mistet håbet.

Foto: BMF

Vahid Rahmati viser vej gennem
de
mennesketomme
gange
i den lave gulstensbygning på
Center Sjælsmark, der de sidste
fire måneder har været den
iranske families hjem. Den tidligere kaserne ved Hørsholm
i Nordsjælland er i dag udrejsecenter for børnefamilier, der
har fået endeligt afslag på asyl.
Men da antallet af asylansøgere er faldende, står flere bygninger spøgelsesagtigt tomme.
Den 34-årige familiefar, der er
uddannet maskiningeniør, søgte
asyl i Danmark i 2012 sammen
med sin kone Neda (33). Siden
er familien forøget med sønnen
Daniel på tre år.
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Kirken hjalp os,
da vi var sultne

Afvist iransk asylfamilie: Vi mødte Gud i Grækenland

”Efter fem år på ni asylcentre har vi glemt, hvordan

muslimer. Det er meget farligt for iranske mennesker
Den første tid i Danmark boede vi i Sandholmat skifte religion. Men Danmark tror ikke på, at vi er
det er at leve et normalt liv. Hele tiden er vi bange.
lejren. Her mødte vi en iransk dame, der inviterede
rigtige kristne.
Hvad sker der i morgen? Alt er midlertidigt. Vi er meget
os i kirke. Bare kom, sagde hun. I Iran havde vi
Da vi kom til Danmark i 2012, var vi hverken mustrætte og bekymrede for vores søn. Sjælsmark er ikke
aldrig mødt kristne, men fordi kirken havde hjulpet
limer eller kristne. I min familie har vi aldrig accepteret
et godt sted for børn. Men vi har ikke opgivet håbet.
os i Grækenland, sagde vi ja. Det var en rigtig god
islam. Som gymnasielærere var mine forældre nødt til
En dag får vi et liv igen. Det ved vi helt sikkert. Gud vil
oplevelse. I kirken hørte vi om Guds kærlighed til alle
at være muslimer, men det var kun på papiret. Jeg kan
hjælpe os.
mennesker og begyndte vi at bede til Gud. Dengang
huske, at min bedstefar ikke ville have koranvers på
Hvis vi havde fået opholdstilladelse for fem år siden,
vidste vi ikke, om Danmark ville sende os tilbage til
sin gravsten. Da jeg kom til Danmark og fortalte min
havde alt været anderledes. Så havde vi haft et norRumænien, hvor vi havde fingeraftryk. Vi var meget
far, at jeg gik i kirke, sagde han,
malt liv i dag. Jeg har et dansk
bange. Vi så, at andre blev sendt tilbage. Det var et
at jeg havde valgt godt. Han
diplom som svejser og har fået
mirakel, at vi fik lov at søge asyl i Danmark. Vi oplekunne mærke, at jeg havde
flere tilbud om arbejde som
vede meget stærkt, at Gud hørte vores bøn. Jeg fik
Hvis vi havde været mætte,
forandret mig og fået nogle
automekaniker. Jeg vil gerne havde vi måske ikke opsøgt kirken.
en bibel fra nogle venner og begyndte at læse. Siden
gode værdier. ”Bliv ved med at
forsørge min familie og vise
har vi begge læst rigtig meget.
Vahid Rahmati, asylansøger fra Iran
gå i kirke, min søn,” sagde han.
Danmark, hvem jeg er, og hvad
Da vi blev flyttet til et asylcenter i Jylland, ville vi
jeg kan. Men som afvist asylansøger må jeg hverken
gerne fortsætte med at gå i kirke. I en nærliggende
arbejde eller have praktik. Det er ikke godt at lave
by var der en kirke, der sagde velkommen til asylDet er seks år siden, at min kone og jeg flygingenting. Derfor gør vi mange ting med vores søn og
ansøgere. I kirken lærte vi mere om Bibelen og fik
tede sammen til Tyrkiet. Vi voksede op i samme by og
forsøger at få en aktiv hverdag. For to år siden beslutundervisning flere gange om ugen, inden vi blev døbt
mødte hinanden til en forlovelsesfest, da vi var 19 og
tede jeg at lære dansk. Det var ikke så svært. Det har
i 2013. Det var før vi fik afslag på asyl. På asylcentret
20 år. Vi blev kærester, men da vores familier tænker
gjort mange ting lettere for os, at jeg taler dansk.
inviterede vi flere iranere til kristendommen. Jeg har
meget forskelligt om religion, fik vi ikke lov at gifte os.
Min kone har en handelseksamen og har været
kørekort og fik lov at låne en stor bil, så jeg kunne
Min kone kommer fra en stærkt muslimsk familie. På et
i praktik som køkkenassistent. Men det må hun heller
hente andre, der gerne ville med, og køre ind til kirken.
tidspunkt blev hun tvunget til at gifte sig med en mand,
ikke længere. Nu er hun bare her. Hver dag går jeg ud
Mange har siden fået ophold.
der var meget ældre end hende. Der skete mange ting.
nogle timer og samler flasker. På en god dag kan jeg
I dag har hun ikke kontakt med sin familie.
tjene 50 kroner, så jeg kan købe ekstra mad til min
Vores rejse tog næsten et år. Fra Tyrkiet kom vi til
I dag har vi været kristne i fire år og lært meget
søn. På et udrejsecenter må man ikke lave sin egen
Bulgarien og videre til Rumænien,
mere om Gud og Jesus. Vi går i kirke
mad. Alle skal spise i cafeteriet. Men min søn kan
hvor politiet satte os i fængsel. Vi
hver søndag og tager vin og brød i kirken.
Vi har været
ikke spise den danske mad og har tabt flere kilo de
har været i fængsel i Ungarn, SerSøndag er den bedste dag i ugen. I cafesidste måneder.
bien, Makedonien og Grækenland. kristne i fire år. Men
teriet beder vi, før vi spiser. Hver dag
Efter to måneder i Grækenland
beder vi meget til Gud. For nylig fik vi lov
sendte min far penge, så vi kunne Danmark tror ikke på,
at være med på en kristen konference for
Hvis ikke vi havde haft problemer i vores hjembetale en mand, der hjalp os videre at vi er rigtige kristne.
iranere, hvor vi var sammen med andre
land, var vi ikke her. Vi har en lang historie med mange
til et andet land. Det var et tilfælde, Vahid Rahmati, asylansøger fra Iran
i samme situation som os. En iransk
problemer oven i hinanden. I Iran havde jeg arbejde og
at det blev Danmark. Vi ved ikke
præst underviste os fra Bibelen, og vi
eget hus og bil. Vi kom ikke for at få penge.
præcis, hvor vi har været. Vi rejste i en lastbil. Det var
kunne bede sammen og opmuntre hinanden. Vi lærte
I Danmark fik vi afslag på asyl. To gange har Flygtden slags rejse, hvor man ikke kan se noget udenfor.
rigtig meget.
ningenævnet afvist at genoptage vores sag. Men vi
Vi ved ikke, hvad Gud vil med vores liv. Danmark
vil hellere bo i Sjælsmark i 10 år end rejse tilbage til
tror ikke på vores kristendom. Men tænker, at det var
Iran. Inden vi blev kristne, havde vi mange problemer.
I Grækenland fik vi kontakt med en kirke. Hvis
Guds plan, at vi skulle ud af Iran. Ellers var vi nok ikke
Som kristne er det endnu farligere for os i dag. Jeg
vi havde været mætte, havde vi måske ikke opsøgt
blevet kristne. Vi beder med hele vores hjerte, at vi må
har modtaget dødstrusler på de sociale medier fra folk
kirken. Men vi var meget sultne. På det tidspunkt var
få ophold.
i Iran, fordi jeg er blevet kristen. Alle iranere skal være
vores penge helt slut. Vi havde ikke spist i to dage.
Vores søn er født i Danmark. I dag er han tre år og
Vi fik øje på en lang kø. Mange i køen var udlænkan godt mærke, at der er forskel på os og mennesker
dinge som os. De fortalte, at det var en kirke, og at
uden for Sjælsmark. Vi har mange drømme for vores
man kunne få mad der. Men kunne vi bare gå med?
søn. Han skal ikke bo her hele sin barndom. Vores søn
Vi var jo ikke kristne. Ja, det var for alle, sagde de.
er Guds gave til os. Hver dag beder vi om, at Gud vil
I kirken var der rigtig god mad. Den næste måned
I dette nummer af Nyt på tværs er indlagt et girokort.
hjælpe vores søn.
kom vi hver dag og spiste i kirken. Efter nogle uger
Nyt på tværs er fortsat gratis, men hvis nogle af vores læsere
har lyst til at betale et frivilligt abonnement på 100 kr. eller give
Når jeg bliver spurgt, hvorfor jeg er kristen, fortæller
spurgte vi præsten, om vi måtte gøre rent i kirken.
en gave, er ethvert bidrag med til at bære Centrets arbejde.
jeg, at kirken gav os mad, da vi var sultne. Men det var
Vi ønskede ikke kun at tage imod. Vi snakkede med
ikke kun kirken, der hjalp os. Det var Jesus, der gav os
præsten og begyndte at læse lidt om kristendommen
Hjertelig tak • Thank you • Merci • Shukran!
mad. Derfor er vi kristne i dag.
på internettet. Men dengang var vi ikke kristne. Vi var
Netbank: Reg.nr. 1551 Kontonr. 7707231 . Giro 770 – 7231

Fortalt til BMF
bare nysgerrige.

Frivilligt abonnement
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Vores børn er som danskere
Eritreansk familie i Silkeborg: I dag er folkekirken vores kirke

an er vokset op med kirken
som nabo og kan stadig
høre lyden af barndommens
kirkeklokke, der begyndte at
ringe klokken tre om natten,
når præsten i den ortodokse
kirke kaldte sammen til gudstjeneste.
– Det kunne godt være lidt
svært for os børn at vågne. Men
det var vigtigt for min mor at gå
i kirke. Gudstjenesten startede
meget tidligt om morgenen,
mens det endnu var mørkt, og
varede til klokken syv. Aftenen
før sørgede min mor for, at vi
børn var nyvaskede og havde
rent tøj klar. I kirken hørte vi,
hvad præsten fortalte om Gud
og Jesus, og fik nadveren. Det
har båret mig gennem alt, hvad
der senere skete, fortæller
Kidan Beraki Mahari.
I dag arbejder den 43-årige
eritreanske tolk ved et kommunalt tolkecenter. Han fortæller, at han altid har troet på
Gud, selv om han i de otte år
som værnepligtig ikke havde
mange muligheder for at praktisere sin tro.
– I Eritrea er det forbudt for
soldater at gå i kirke og læse
i Bibelen. Jeg har oplevet
mange svære ting og haft store
udfordringer i mit liv. Men jeg
opgav aldrig håbet. Gud har
været med mig gennem det
hele. Jeg har altid kunnet aflevere mine bekymringer til Gud.

For familiens skyld

I 2008 flygtede Kidane Beraki
Mahari fra tidsubestemt værnepligt i hjemlandet sammen
med fem venner. Flugten
var nøje planlagt i dybeste
hemmelighed. Ikke engang
Kidanes kone vidste noget.
– Det var meget svært at
forlade min kone og mine
børn, som jeg elskede. Min
kone fandt først ud af, hvad
der var sket, da jeg ikke længere ringede hjem en gang
om måneden, som jeg plejede. Men jeg skulle bare ud.
Jeg havde været soldat på

bekymret for min familie. Mine
grænsen mellem Etiopien og
i kirke. Men der var ingen ortodanske venner hjalp mig med
Eritrea og udført værnepligt i
doks kirke i Silkeborg. Hvor
papirer. Det var også dem, der
otte år 1.300 kilometer fra min
skulle jeg gå hen? Manden
hentede min kone og børnene
familie. Jeg var kun hjemme en
inviterede mig til en middag
i lufthavnen. Det glemmer jeg
måned om året. Det ville aldrig
på tværs i Silkeborg Kirke og
aldrig. I dag er vores to yngste
få ende.
sagde, at jeg var velkommen.
børn døbt i Silkeborg Kirke,
– Jeg flygtede for min fami– Efter seks år er folkeog vores ældste søn er konlies skyld. Jeg håbede, at vi
kirken vores kirke. For os er
kunne få et godt
liv sammen et
En trampolin i den lille gårdhave
andet sted. Det
vidner om, at det er en aktiv
har vi fået. Vi er
børnefamilie, der bor i det rumkommet til et dejmelige rækkehus i udkanten af
ligt land. Vi takker
Gud.
Silkeborg. Kidane Beraki Mahari,
Han fortæller
43-årig tolk og tidligere soldat
om flugten i en
og værnepligtig i hjemlandet
lille båd, der sejEritrea, kom til Silkeborg som
lede ud fra kysten
en mørk nat med
FN-kvoteflygtning i 2011, da 70
høje bølger.
eritreanske flygtninge, der var
– Vi var på
strandet i Yemen, blev genbosat
havet i 32 timer.
i Europa. De var alle flygtet fra
Vi bad meget til
Jesus. Vi ville
livslang værnepligt i det lille
til en ameriland på Afrikas Horn, der er
kansk ø i Saudiberygtet for grove overtrædelser
Arabien
men
af menneskerettighederne. Da
endte i Yemen.
Her satte de os
Kidane Beraki Mahari året efter
i fængsel. Vi
fik familiesammenføring med
var i fængsel
sin kone Asmeret (33) og parrets
i næsten tre år
tre børn, havde han ikke set sin
uden dom. Det
meste af tiden
familie i fire år.
var vi i et stort
udendørs fængsel. Vi var 400firmeret i kirken. Børnene har
der ingen forskel. Vi tror på,
500 fanger. Vi sov på jorden.
også gået i børneklub.
at Jesus blev født, døde og
Der var ingen ly for solen. Om
– Når vi bor i Danmark, er
opstod, for at Gud kan tilgive
dagen var temperaturen ofte
det vigtigt for mig, at mine
vores synd. Vi har værdi for
45 grader. Man kan blive glemt
børn deltager i danske aktiviGud uanset hvem vi er, hvad vi
for evigt i et fængsel i Yemen.
teter og får danske traditioner.
kan, og hvad vi har gjort. Min
Heldigvis opdagede FN os og
Og så skal de have en uddankone har gået i kirke, siden hun
bestemte, at vi skulle genbonelse. Deres fremtid er her.
var seks år, og kender det hele.
sættes i et andet land. Jeg har
De tre ældste
Hun kender også
ikke valgt Danmark. FN valgte
kan
stadig
en masse sange,
Jeg flygtede
for os.
huske, at det
som hun synger
for børnene. Det er for min families skyld. var et svært liv
i Eritrea, men
vigtigt for hende,
Venner i kirken
de to yngste
at vi ikke skal rejse Kidane Beraki Mahari, tolk
I dag er Kidane Beraki Mahari
er født her og
langt for at komme
taknemmelig for, at han kom til
kender kun Danmark. I dag er
i kirke.
netop Silkeborg. Gennem konvores børn som danskere.
Gennem kirken fik Kidane
takter via kommunens somaKidanes kone Asmeret
kontakt med andre danskere,
liske tolk mødte han kort efter
kommer ind fra køkkenet og
hvoraf flere i dag er familiens
ankomsten en dansker, der
hilser på. Hun er på barsel med
nære venner.
kom i en af byens kirker.
familiens yngste - en pige på
– Inden min kone kom
– Jeg fortalte, at jeg kom fra
to måneder. I Eritrea arbejdede
til Danmark, var jeg meget
en ortodoks kirke og gerne ville
Foto: BMF

H

hun på et bibliotek og håber
at kunne tage en uddannelse
som pædagog eller social- og
sundhedshjælper.
– Jeg vil gerne arbejde med
ældre mennesker og være
med til at gøre livet bedre for
dem, siger hun.

Vi er kommet til et
dejligt land. Vi takker Gud.
Asmeret og Kidane Beraki Mahari

Tæt på Gud

De sidste fem år har familien
brugt en uge af sommerferien
på en kristen tværkulturel lejr.
Undervisningen og samværet
med andre flygtninge har stor
terapeutisk betydning, forklarer Kidane.
– Til daglig har vi travlt.
I ferien er det vigtigt, at vi
bruger tid sammen med Gud.
På lejren møder vi mennesker fra hele verden og får
undervisning om, hvordan
man kommer tæt på Gud.
Danskerne er gode og søde
mennesker, men de har ikke
oplevet det samme som os.
Somme tider har vi brug for at
dele erfaringer med andre, der
også bærer tunge byrder.

BMF

Eritreanere mødte biskop
Velbesøgt samtalemøde i Viborg Bispegård

Foto: Steffen Nørregaard
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er blev lyttet opmærksomt, da biskop Henrik Stubkjær
en hverdagsaften i juni viste rundt i Viborg Domkirke
og fortalte for 30 eritreanske flygtninge, danske folkekirkemedlemmer og præster. Efterfølgende var alle inviteret til
samtalemøde i bispegården for at drøfte kontakt og samarbejde mellem folkekirken og det voksende antal eritreanskortodokse menigheder i stiftet. Efter en indledende runde
med gensidig orientering delte deltagerne sig i to grupper,
så eritreanere og danskere kunne tale sammen hver for
sig. Lokaler og flere præster stod øverst på ønskesedlen
hos eritreanerne, der glædede sig over, at folkekirken viste
interesse for deres kirke og traditioner. Et dansk forslag om
en fælles gudstjeneste i domkirken blev da også positivt
modtaget, hvis den ortodokse kirkes særlige forskrifter kan
overholdes. Stiftsrådsformand Karl Georg Pedersen fortæller fra mødet, som han håber kan inspirere andre stifter:

– Der var en meget god og positiv stemning. Biskoppen
sagde tydeligt, at stiftet gerne vil hjælpe de eritreanske
menigheder. En mulighed kunne være etablering af et fast
mødested, hvis der er et ønske om det. Måske kunne stiftet
også skaffe midler, der kunne gøre det muligt at få en ark*
til Jylland, så der kan holdes flere gudstjenester. Det var et
udtalt ønske blandt eritreanerne. I nogle byer er der allerede personlig kontakt og tætte bånd mellem danskere og
eritreanere. I Mejdal Kirke samles omkring 50 eritreanere
til gudstjeneste hver uge. Men vi vil gerne gøre mere for
at lære hinanden at kende. Mange af eritreanerne er unge
livsglade mennesker. I folkekirken skal vi glæde os over, at
vi har fået gæster!
* En kopi af Pagtens Ark (tabot) skal være til stede, for at der
kan holdes gudstjeneste i den eritreansk-ortodokse kirke.
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Fra Teheran til Vrå

MA

Iransk asylansøger: Jeg kom til Danmark, fordi her er religionsfrihed
De er meget synlige i bybilledet og hilser

D

Fotos: BMF

jeg til min ven, der advarede mig: ”Du må ikke
a Arash Kamari sagde ja
med et smil uden for SuperBrugsen. Siden
komme hjem. Du skal rejse.”
til at bringe en pakke ud
det tidligere plejehjem i Vrå blev omdannet
Der var ikke tid til at besøge familien og tage
for en bekendt til en adresse
til asylcenter i 2013, har mennesker på
afsked. Arash ringede til sin mor og fortalte, at
i Teheran på sin scooter, vidste
han var nødt til at forlade Iran.
han ikke, at pakken indeholdt
flugt fra krige og forfølgelse ude i verden
– Jeg kunne ikke fortælle hvorfor. Min mor
bibler. Det fik han først at vide
været en del af hverdagen i den nordjyske
græd. Men der var ikke noget, jeg kunne gøre.
senere. Men den 32-årige
stationsby. I en asyllejlighed på anden sal
iraner har ikke fortrudt, at han
sagde ja til at hjælpe. Han ved
Kristendomskursus
serverer Arash Kamari dampende varm te
det ikke med sikkerhed, men
At Arash endte i Danmark var et tilfælde. Han forog søde kiks, mens duften af mellemøstbiblerne var sandsynligvis
tæller, at han havde hørt, at Danmark var et godt
lige krydderier trænger ind ude fra gangen.
en medvirkende årsag til, at
land, hvor mennesker havde frihed til at tro og
han en oktoberdag i 2015
tænke, og hvor det ikke var forbudt at gå i kirke.
Lejligheden deler den 32-årige iraner med
måtte flygte ud af Iran. Tre
Kort efter ankomsten til Danmark blev han
tre andre beboere. Arash Kamari fortæller,
uger senere stod han i Danindkvarteret på et asylcenter i Fredericia, hvor
at han er flygtet på grund af sin kristne tro.
mark efter at have gået over
han fra sit værelse kunne se over til en af byens
bjergene til Tyrkiet, sejlet over
kirker.
På asylcentret er hans liv for en tid sat på
Det Ægæiske Hav i en over– Sammen med en anden iraner gik jeg ind
standby, mens han venter på, om Danfyldt båd og rejst med bus og
i kirken søndag morgen. Jeg havde aldrig før
mark vil give ham en fremtid.
tog op gennem Grækenland,
været i en kirke. Vi prøvede at gøre, som de andre
Makedonien, Serbien, Kroagjorde. Vi forstod ikke, hvad der foregik, men jeg
tien, Ungarn, Østrig og Tyskland. At Arash hermed blev en
I moskéen skulle alle bede på arabisk, selv om det ikke var
sad og bad til Gud i mit hjerte og følte stor fred.
del af den største flygtningestrøm i Europa siden Anden
vores sprog. Det gav ikke mening for mig. Min far prøvede
Senere fandt Arash en anden kirke, hvor der var overVerdenskrig, havde han dengang ingen anelse om.
at få mig til at vende tilbage til islam, men han har aldrig
sættelse til farsi.
– Iran er et meget smukt land. Hvis jeg havde frihed
været en streng muslim, så til sidst sagde han, at jeg selv
– Vi var en stor gruppe fra asylcentret, der kom og
til at være kristen og gå i kirke i Iran, var jeg ikke her.
måtte bestemme. Men lige til det sidste håbede han, at jeg
fik undervisning i kristendom. Jeg lærte rigtig meget om
Ingen forlader sin familie og sit land for sjov. Jeg savner
ville ombestemme mig, så Gud ikke ville straffe hans søn
Jesus og Guds kærlighed og fik mange danske venner.
bjergene og naturen og alt det, der var mit
på dommens dag.
Fem måneder senere blev jeg døbt. Præsten spurgte, om
liv. Jeg savner min mor og min søster og
jeg troede på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.
Hvis jeg havde
min familie.
Foran rigtig mange mennesker sagde jeg ja – det er min
Kristen kollega
Arash bliver fjern i blikket. Et øjeblik frihed til at være kristen I længere tid havde Arash Kamari ifølge
tro. Jeg ønskede af hele mit hjerte at være kristen.
sidder han tavs, mens sensommerregnen
eget udsagn ikke nogen religion.
i Iran, var jeg ikke her.
trommer mod ruden. Så ser han op og
– Jeg vidste, at Gud fandtes. Men
Prisen
Arash Kamari
fortsætter:
jeg troede ikke længere på islam. Jeg
I dag tager Arash Kamari til Hjørring for at deltage
Asylansøger
– Jeg elsker min familie. Jeg havde et
fik arbejde på en restaurant, hvor jeg
i gudstjenester og bibelundervisning i en af byens kirker,
meget nært forhold til min søster, der er seks år ældre
blev gode venner med en kollega, der var lidt ældre end
hvor der også kommer andre iranere.
end mig. I dag er hun gift og har to børn. Men de sidste
jeg. Han var en meget rar mand. En dag opdagede jeg,
– På centret er jeg den eneste kristne fra mit land.
tre måneder har jeg ikke haft kontakt med min familie.
at han havde et kors skjult om halsen. Jeg spurgte, om
Det kan godt være lidt svært. Jeg savner nogen, jeg kan
De ved, at jeg er blevet kristen. Da jeg var rejst, kom
han var kristen. Først ville han ikke rigtig svare. Så en dag
snakke med om min tro. I kirken oversætter de til farsi,
civilklædte mænd fra efterretningstjenesten til vores
inviterede han mig hjem og fortalte, at han havde været
så vi kan forstå. Vi er meget taknemmelige.
hus og spurgte efter mig. De sagde, at jeg var frafalden
muslim men nu var kristen. Han fortalte mig om Jesus
– I november sidste år fik jeg afslag på asyl. De
fra islam. Måske kan min mor og min søster ikke lide
og læste fra Bibelen. Jeg kunne meget godt lide det, han
danske myndigheder siger, at jeg ikke har forklaret
mig mere. Når jeg ringer, er der ikke nogen, der tager
fortalte. Vi begyndte at mødes hos ham en eller to gange
godt nok om min tro. Men tolken har ikke oversat alt
telefonen.
om måneden. Vi læste i Bibelen, og han forklarede. En
korrekt. Og jeg er stadig en ny kristen. Nu har jeg fået
nat drømte jeg, at jeg stod inde i en kirke og lyttede til
en advokat, der vil hjælpe mig. Hvis jeg får opholdsen præst, der fortalte om Jesus. Det føltes godt og trygt.
tilladelse, vil jeg gerne gøre noget godt for Danmark.
Beder for frihed
Jeg spurgte min ven, om han ville tage mig med i kirke,
Måske kan jeg arbejde som frisør eller på en restaurant.
Hver dag beder Arash Kamari for sin familie. Han beder
men han sagde, at det var helt udelukket. Det var alt for
Jeg vil bare gerne gøre nytte.
om, at de må finde den sande tro, og at der en dag må
farligt. I Iran kan man komme i fængsel for at gå i kirke,
– I mit land risikerer man dødsstraf, hvis man skifter
blive frihed i hjemlandet, så iranere kan gå i kirke uden
hvis man er muslim.
religion fra islam til kristendommen. Men jeg har ikke forfrygt for repressalier.
Senere fik Arash arbejde på en anden restaurant, hvor
trudt. Jeg har fundet den sande vej. I kirken har jeg fået
– Jeg flygtede, fordi jeg var begyndt at tro på Jesus.
en af de faste kunder viste sig at være kristen.
en ny familie. Men når jeg tænker på min familie i Iran,
Jeg fortsatte med at bringe bibler ud, selv om jeg vidste,
– Han bestilte ofte mad fra vores restaurant.
græder mit hjerte. 
BMF
at det var farligt. Men jeg ønskede at gøre det for Gud.
Når jeg bragte
Han fortæller om opvæksten i en muslimsk familie
maden ud, snaki hjembyen 700 kilometer fra hovedstaden Teheran. Faren
kede vi. På et tidsvar handelsrejsende og dyrkede familiens jord, mens
punkt spurgte han,
moren passede hjemmet og de to børn. Som alle mænd
om jeg ville bringe
i byen gik faren til fredagsbøn i moskéen.
nogle bogpakker
– I vores by var alle muslimer. Om fredagen sagde min
ud for ham mod
far: ”Kom, min søn,” når han gik i moskéen for at bede
betaling. Den slags
sammen med de andre mænd. I skolen lærte vi, at islam
privat udbringning
er den sande og eneste religion. Da jeg var 15 år, begyndte
er meget alminjeg at praktisere islam ligesom de voksne. Jeg bad fem
delig i Iran. Efter en
gange om dagen og overholdt den muslimske faste
måned fortalte han,
i Ramadanen. Jeg ville gerne være en god muslim. Men
at det var bibler. På
efterhånden fik jeg en følelse af, at noget ikke var rigtigt.
det tidspunkt var
Efter fem år holdt jeg op med at gå i moskéen og bede.
jeg begyndt at tro
på Jesus i mit hjerte
Kender du en udlænding, som ...
og fortsatte med at
• er interesseret i kristendom?
hjælpe. Men efter
Tolkning til farsi
• ønsker at blive bedre til dansk?
fire måneder hørte
• vil lære mere om det danske samfund?
jeg ikke mere fra
• vil være sammen med ca. 50 kristne danske unge i 5 mdr?
ham. Kort efter
Så er vores integrationslinje måske noget!
kom nogle mænd
Luthersk Missions Højskole
Måske kan jeg arbejde
til den lejlighed, jeg
Forstander Henrik Nymann Eriksen
delte med en ven.
som
frisør
eller på en restaurant.
Tlf.: 48 26 07 66 – www.lmh.dk.
Jeg var ikke i lejligJeg vil bare gerne gøre nytte.
Lærer på integrationslinjen: Kirsten Munk
heden, da de kom.
Undervisning på farsi for iranere
Arash Kamari, asylansøger
Dagen efter ringede
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Flere gudstjenester og mødesteder: www.tvaerkulturelt-center.dk

Sammen

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

Litausk
København
Jesu Hjerte Kirke, Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118 (K)
Amharisk
København
Emmanuel Evangeliske Kirke, LM, Nansensgade, Daniel Hailu Larsen, tlf. 3116 4347
Makedonsk
København
Skt. Kliment Ohridski, Mariendals Kirke, Pece Dimitrijevski, tlf. 4031 1068
		Etiopisk-ortodoks menighed, Zemichael Deressa Seboka, tlf. 5284 7624
Malayalam
Hellerup
Skt. Therese Kirke, F. Eldhose (ortod.), tlf. 5299 8210/ / Fr. Thomas Pulickiyil, tlf. 5012 0570 (K)
		
Mission for Nations Int. Ministry, Filippavej 3, Mathew (P), 3140 9206
Nepalesisk
Kbh./Flere byer
Nepalesiske menigheder, Ole Kirchheiner, tlf. 2684 1468/ Arjun Ghatani, tlf. 2985 3101
Aarhus
Etiopisk-ortodoks menighed, Helligåndskirken, Kidane Amare, tlf. 3154 9687
Norsk
København
Kong Haakons Kirke, Pål Kristian Balstad, tlf. 3035 4151 (L)
Amharisk/tigrinya		
Etiopisk-Eritreansk menighed, Citykirken, Josef Keleta, tlf. 2093 4125 (P)
Polsk
Esbjerg/Haderslev/Sønderborg: Skt. Nikolaj Kirke, Jan Zalewski, tlf. 2129 1161 (K)
Arabisk/assyrisk
Aarhus
Fountain of Life Ministries, Romel Shaol Yokhena, tlf. 6047 1831 (P)
Helsingør
Skt. Vincent Kirke, pater Andrzej Papuga, tlf. 2818 4725 (K)
Arabisk
Brønderslev
Arabisk menighed, Brønderslev Kirke, Tarek Freiwat, tlf. 2062 8175
Herning
Sankt Vincent Kirke, pater Wienczyslaw Barwinski, tlf. 9712 4382 (K)
København
Arabisk menighedsfællesskab, Greater Love, Vigerslev Kirke, Nabil Astafanos, tlf. 2993 4900
Hvidovre
Sankt Nikolaj, pater Wladyslaw Zdunek, tlf. 3678 2790, søndag kl.12.30
Tåstrup
Den Koptisk Ortodokse Kirke, St. Marie & St. Markus, Youssef G. Habashy, tlf. 4276 4946
København/Brønshøj/Taastrup: Sankt Annæ Kirke, pater Leszek Kapusta, tlf. 3286 0724 (K)
Aarhus
Den glade nyhed, Christianskirken, Manilla Kuriakous, tlf. 4032 3964
Nyk. F./Næstved/Odense Julian Bodnar, tlf. 5572 0985 / Skt. Albani Kirke, Jan Zalewski, tlf. 2129 1161 (K)
Armensk
København
Sct. Andreas Kirke, Alex Ikilikian, tlf. 2851 6375
Aalborg/Aarhus
Pater Herbert Krawczyk, tlf. 8730 7042 (K)
Odense
Armensk-ortodoks menighed, Odense Domkirke, Stephanos Hovhannisyan, tlf. 5018 8943
Rumænsk
Isenvad, Esbjerg, Holstebro: Rumænsk-ortodoks menighed, Preot Silviu Casian, tel. 5013 5069
Assyrisk
Tilst
Mar Mari’s Assyriske Menighed, provst Albert Panimeen, tlf. 8696 9189
København
Nordvestkirken, Gabriela Nistor, tlf. 6126 0155 (B)
Aarhus
Østens Gamle Kirke, Sanhereeb Georges, 2139 7048/Gellerup Kirke, Ashur Ishak, 2801 2012
		
Rumænsk-ortodoks menighed, Mariakirken, Michael Radu, tlf. +46 4013 4654
Burmesisk
Esbjerg, Odense, Kalundborg, Myanmar Chr. Fellowship, Ail Moses, tlf. 4242 0355 / Salai Thawng, tlf. 2618 3667
Odense, Roskilde, Svendborg Rumænsk-ortodoks menighed, Mihai Hornicar, tlf. 5265 1703
Burmesisk/Chin
Sæby, Støvring, Skjern, Esbjerg, Ringe, Rønne, Chin Association in DK (CCADK): Emmanuel Cinzeh, tlf. 4844 2908
Ordrup, Bornholm, Nyk. F. Rumænsk-ortodoks menighed, Skt. Andreas Kirke, Fr. Octavian, tlf. 5360 8218
Burmesisk/ Kachin Svendborg
Betaniakirken, Marip Ja Ing, tlf. 9170 9650 (B)
Sønderborg
Rumænsk-ortodoks menighed, Christianskirken, Leon Iacob, tlf. 2796 7869
Dansk (da./fransk.) Amager
International Baptist Kirke, Korsvejskirken, pastor Gilbert Rukundo, tlf. 5859 6133
Viborg, Kolding
Rum.-ort.menigh., Viborg: Adrian Chitulescu, tlf. 9175 9185, Kolding: Marcel Coisin, tlf. 9162 2395
Odense
Graabrødre Klosterkirke, Marianne Larsen tlf. 2423 7446, int. gudstj.
Aalborg/Skagen
Rumænsk-ortodoks menighed, Gheorghe Bighiu, tlf. 2364 4334
Engelsk
Albertslund
Presbyterian Church of Cameroun, Opstandelseskirken, Michael Taylor, tlf. 4275 2387
Aarhus
Rumænsk-ortodoks menighed, Preot Mihai Radu Craciunescu, tlf. 7132 0215
Avedøre
God’s Ambassadors (ghanesisk), Avedøre Kirke, Samuel Koli Adjei, tlf. 3188 5909
Horsens
Rumænsk-ortodoks menighed, Vor Frue Kirke, Juliane Samsing, tlf. 8616 7119
Brøndby
Christian Love Fellowship, Nygårdskirken, pastor Kats Kato Yusuf, tlf. 5334 8979
Russisk
København
Anja Makouskaya, tlf. 6076 7707 (P)
Brøndby Strand
Copenhagen Christian Fellowship, Brøndby Str. kirke, Stephen Osei Safo, tlf. 2849 2881
Rus./Kirkeslav./Da. Hobro
Russisk-ortodoks menighed, Taras Daniluk, tlf. 5190 0791
Esbjerg
Skt. Nikolaj Kirke, Benny Blumensaat, tlt. 7512 1027 (K)
Kirkeslavonsk
København
Skt. Alexander Nevskijs Ortodokse Kirke, Serguei Plekhov, tlf. 3313 6046
Gladsaxe
Haraldskirken, int. gudtjeneste d. 8. okt.kl. 14.30
Kbh./Odense/Baagø Russisk-ort. menighed, Bavnehøj Kirke/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 Samardzic, tlf. 2151 1304
Holstebro
Int. Christian Fellowship (congolesisk), IM Missionshus, M. Sigala, tlf. 9741 3717/5123 5862
Odense
Sct. Hans Kirke, Vera Stanic tlf. 2646 0074 / F. Aleksandar Samardzic, tlf. 2151 1304
Horsens
Church for all Nations, Apostolsk Kirke, Georg Bertelsen, tlf. 75618177, søn. kl.10 (oversæt.)
Silkeborg
Alderslyst Kirke, Zeljko Savic, tlf. 2972 5966 / F. Alexander Samardzic, tlf. 2151 1304
Hvidovre
Int. City Baptist Church, Esajasskolen, pastor Tony Acheampong, tlf. 4352 8440 / 6138 2037
Spansk/Portugisisk København
Iglesia Latina de Copenhague, Marcelo Mora (spansk), tlf. 3011 1233 (P)
Ishøj
Arise and Shine, Vejleå Kirke, pastor Emmanuel Okoye, tlf. 2624 0135
		
Kristuskirken, Digna Fernandez, tlf. 3331 0941 (B)
Kolding
Kolding Int. Church (KIC), Simon Peters Kirke, Michael Markussen, Gudstj. 1. søn. i md. kl.13
Charlottenlund
Sct. Andreas Kirke, Marcos Romero Bernus, 28852517 (K)
København
Alive Bible Congregation, Kingos Kirke, Chris Akwasi Oduro, tlf. 3131 8805
		
Sct. Ansgar Kirke, Daniel Jimenez Raga, 3086 9458 (K)
		
Bethel Missionary Baptist Church, Købnerkirken, pastor Gerry O. Calba, tlf. 3255 8926 (B)
		
Cumunidad Cristiana de Copenhague, Pastor Victor, Kontor tlf, 2276 9195
		
Champions Chapel, Haraldskirken, Enoch Odumade Oluwatosin, tlf. 6052 7054
København
Pinsekirken, Alberto Orlando Malisani, tlf. 2276 9195 (P)
		
Christian Center, Kbh. Kristne Kulturcenter, tlf. 4010 9051 (P)
Aarhus
Vor Frue Kirke, Guilda Suarez, 2374 1940 (K)
		
Church on the Rock, Timotheuskirken, James og Miriam Lubega, tlf. 2636 8134/2735 9202
Svensk
København
Svenska Gustafskyrkan, Thomas Stoor, 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
		
Disciples Assembly Church, Vibevej 7B, Kbh. NV, Iyere Igbogbo (William), tel. 7163 7080
Skanderborg
International Evangelisk Menighed, IM Missionshus, pastor Pierre Birunga, tlf. 7143 8278
		
El-Shaddai Church, Sct. Antonii Kirke, Lucca, 7182 0754 (P)
Swahili
Skive
Living Water Church, Maronko Kagigi, 5313 9706/Bienvenue, tlf. 6197 7119
(eng./da./fr.)		
Evangeliste Mission (Elfenbenskysten), Solbjerg Kirke, susannra@hotmail.com
Tamilsk
Frederikshavn, Herning, Holstebro, Horsens, Lemvig, Randers, Vejle, Aalborg, Aarhus: Jude Kulas, tlf. 9812 2644
		
Filippinsk menighed, Kbh. Kristne Kulturcenter, Raymond Osias, tlf. 3531 0328 (P)
(K) / Kolding, Næstved, Svendborg, Aabenraa: Alren Soosaipillai, tlf. 2814 1970 (K)
		
God´s True Mission (GTM), Sct. Johannesgaarden, Pastor Osei, tlf. 5354 0818
Fredericia
Apostolsk Kirke, Printtans Mathews, tlf. 7594 1150 (Ap)
		
Helligåndskirken, natkirkepræst Jens Fogh, 2465 6298 (F) Int. evensong fredage kl.19
Grindsted, Horsens, Vejle: Dharsan Savarimuthu, tlf. 3149 3635
		
International Central Gospel Church, Akwasi Oppong Amoabeng, tlf. 3150 7027
Herning
Smyrna Tamil Church, pastor Jeyarajan Vyravipillai, tlf. 9721 5023 / 2342 9987
		
International Church of Cph., Sct. Andreas Kirke, pastor Timothy Stewart, tlf. 3962 4785, Sun. at 10.30
Herlev, Holbæk/Holstebro Enok Aruthavaraj, tlf. 4916 3345 / Sudhakaran Kathiresu, tlf. 2334 5557 (B)
		
International Christian Community, Fredens Kirke, Ravi Chandran, tlf. 3672 6058/2345 0939
Odense/Svendborg Betaniakirken, Bala Sinnathurai, tlf. 6221 8109 (B)
		
International Congr. of United Metodist Church, Jerusalemskirken, Ole Birch, tlf. 3312 9606 (M)
Sønderborg
Apostolsk Kirke, Nava Arumugam, tlf. 7465 3941 (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/Aarhus Jesus Centre (RCCG), Gl. Køge Landevej 135A, Olabode Olurati, tlf. 2234 7482
Thai
København
Thai Menighed, Kbh. Kristne Kulturcenter, Drejervej, June Sikhanin, tlf. 6136 1339 (P)
Kbh./Lyngby
Jesus Is Lord Church, Allehelgens Kirke/Lyngby Baptistkirke, Rosalie Kozlowski, 4224 8045
Tigrinya
Kbh./Aarhus/Andre byer: Eritreansk-ortodokse menigheder. Yohannes Teclu, tlf. 5048 4573
		
Kristuskirken, First International Baptist Church, pastor Niels Erik Nielsen, tlf. 3963 7222 (B)
Tysk
København
Sankt Augustins Kirke, Andr. Papuga, 2818 4725 (K) / Sankt Petri, P. Krogull, 3313 3834 (F)
		
Narrow Gate Church (tanzaniansk), Felix Mgonja, tlf. 5280 1475
		
Tysk Reformert Kirke, pastor Axel Bargheer, tlf. 3313 8753
		Nathanaels Kirke, Ellen Gylling, tlf. 3948 5880 (F) Int. gudstj 1. sønd. i md. kl.17
Sønderjylland
Nordslesviske menigheder, kontakt pastor Cornelia Simon, tlf. 7465 1834 (L)
		
Sakramentskirken, Fr. Joy Fernando Santhiyogu, tlf. 4494 7678 (K)
		
Tyske gudstj. i danske folkekirker: Christa Hansen, Haderslev Domkirke, tlf. 7452 3655
		
Salvation House (nigeriansk), Kvarterhuset, Cosmos Osakpamwan, 5010 8588
Ukrainsk
København/Vejle/Aalborg: Sankt Ansgar Kirke/Sct. Norberts Kirke, pater Vasyl Tykhovych, tlf. 2085 3958 (K)
		
Sankt Annæ Kirke, Andrzej Szorc, tlf. 3286 0729 / 9119 9793 (K)
Urdu/Hindi
Vanløse
Pakistansk menighed, Adventskirken, Robena Michael William, 3123 8332
Kbh./Aarhus
St. Alban’s Anglican Church, tlf. 3962 7736 – Gudstj. kl.10.30
Vietnamesisk
Fyn/Jylland
Ngoc The Nguyen, tlf. 8730 7043 (K)
		
The Lord´s Chosen Charis. Revival Min., Sct. Johannesgaarden, R. Nwankwo tlf, 2286 9340
Sjælland
Pater Kim Thang Nguyen, tlf. 5383 7171 (K)
		
Victory Chapel (nigeriansk), Bådehavnsgade 44, Ola Jones, tlf. 2098 5401
Odense
Odense Baptistmenighed, Noh Dieu, tlf. 2132 4652 (B)
Køge
Køge Internationale Kirke, Jan Joensen, tlf. 2299 7312 Gudstj. kl.10.30
Slagelse
Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed, pastor Huynh Dieu, tlf. 2241 9510
Lyngby
Skt. Knud Lavard Kirke, pater Allan G. Courteau, tlf. 4587 5688 (K)
(A) Syvende Dags Adventistkirken (Ap) Apostolsk Kirke (B) Baptistkirken (F) Folkekirken (K) Den katolske kirke (L) Luthersk kirke (M) Metodistkirken (P) Pinsekirken
		
Living Word Empowerment Center, Christianskirken, Richard Ssebuggwawo, tlf. 5354 2867
Rødovre
International Temple Bridge Bible Ministry (ghanesisk), Atto Smith, tlf. 2225 5263
Middage på tværs
		
Christ the King International (ugandesisk), Lillian Ssenoga, tlf. 2372 7983
Ebeltoft
Det Internationale Hjørne, Kirsten Trollegaard Jørgensen, tlf. 8636 2511
(eng./twi)
Vanløse
Church of Pentecost, Kastanie Allé 20, Akousa Nkansah Samoah, tlf. 2680 2343
Esbjerg
Pinsekirken, Ole H. D. Madsen, tlf. 6061 0554 / Kvaglund Kirke, Daniel Ettrup Larsen, tlf. 2947 1909
(da./eng./farsi)
Vejle
Nørremarkskirken, Tove B.Jensen, 2330 8287/Ndikuriyo, 7141 2114. 8. okt. og 12. nov. kl. 14
Gellerup
Gellerup Kirke, Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800. Int. aften d. 6. okt. kl. 18
		Vejle Kristne Kirke (afrikansk menighed), Théoneste Habyarimana, tlf. tlf. 5191 2077
Haderslev
Gl. Haderslev Kirke, Kirsten Münster, tlf. 7452 3945/Kulturmøde, Else Wiwe, tlf. 2578 6267
(da./eng)
Viborg
Viborg Internationale Pinskekirke, Ruben Moore Højer, tlf. 8660 0233 (P)
Herning
Luthersk Mission, Lone Nyborg, tlf. 2881 3522
Aalborg/Brønderslev/Hjørring Int. menighed, Apostolsk Kirke, Martin Mutale, tlf. 2616 1439 / 3042 8476 (Ap)
Hirtshals
Hirtshals Kirke, Ole Valsson, tlf. 2752 0369
Aalborg
International Christian Fellowship, Karmelkirken, Lee Hanson, tlf. 2622 2667 (B)
Hjørring
Emma Stenbjerg, tlf. 9892 9090
		
Sct. Mariæ Kirke, tlf. 9879 6349, pater Jude Kulas, tlf. 9879 6347 (K)
Holstebro
Café Grace, Nørrelandskirken / LM Café, Inge Margrethe Jacobsen, tlf. 5192 9056
		
Mount Zion – AMC, International menighed, Jan Penuel, tlf. 2895 3128
Jelling
Jelling Kirke, Birgitte Møldrup, 2646 1285 / Ellis Maarbjerg, tlf. 2621 2407. Eat and Sing – hver tirs. kl. 17.30
Åbyhøj
Christian International Fellowship, cif@valgmenighed.dk Gudstj. 1. søndag i md. kl.10.30
Kolding/Tyrstrup/Vamdrup Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 3045 0414
Aarhus
Christianskirken, Anders Kobbersmed, tlf. 4172 7109. Int. gudstj. 2-4 gange om mdr.
København 	Lørdag d. 9. sept 17.30: Congolesisk aften, Brøndby Strand Kirke
		
Gellerup Kirke, tlf. 8625 1035 (F) Int. gudstj. 17. sept. og 3. dec. kl. 10.30
Fredag d. 27. okt.: Nigeriansk aften, Haraldskirken
		
International Harvest Christian Center, Immanuelskirken, pastor Frank Appiah, tlf. 6181 4754
Silkeborg
Silkeborg Kirke, Jette Lykke Nielsen, tlf. 4031 6940 Første fredag i md.
		
Vor Frue Kirke, pater Herbert Krawczyk, tlf. 2427 8689 (K)
Skjern
Luthersk Mission, Hans Lundby, tlf. 4054 2099
Estisk
København
Hans Tausens Kirke, pastor Heiner Erindi, tlf. 3322 5288 eller 2231 2766 (L)
Toftlund
Kulturmøde, Luthersk Mission, Møller Schmidt, tlf. 2443 9773
Farsi/persisk
Hillerød
Grønnevang Kirke, Claus Øland-Christensen, tlf. 2627 9916 (oversættelse)
Videbæk
Luthersk Mission, Trine og Finn Hjøllund, tlf. 6146 8339
København
Apostelkirken, indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, 2348 0481 (F) (oversættelse)
Aalborg
Missionsforbundet, Steen Nygaard, tlf. 9818 4975
		
Netværkskirken Metropol, Benjamin Sarkez, tlf. 3295 2353 / Kenneth Kühn, tlf. 6120 1009
Aarhus
Venskabsmiddage, Luthersk Mission, Gravers Bøge, tlf. 2621 2671
Kbh/Odense/Aarhus Valgmenigheden Church of Love, Solvang/Skt Hans/Ravnsbjerg kirker, Fouroozandeh, 4053 2523
Aalborg
Church of Love, Bethaniakirken, Zinat Vahedi, tlf. 2247 9791
Andre internationale mødesteder / Kirkeligt integrationsarbejde
Finsk
København
Garnisonskirken, Marja Silvonen-Hansen, tlf. 2164 8101 (L)
Café Cadeau 		
Frederiksberg Café og Drop in Center, tlf. 3326 2028, www.cafecadeau.dk
Fransk
Brøndby Strand
Resurrection Int. Chr. Center, Brøndby Str. Kirke, Jacques Musungay Kalala, tlf. 5137 2792
Folkekirkens Asylsamarbejde
København
Koordinator Søren Dalsgaard, tlf. 3020 8247
København
Eglise International du Saint-Esprit, Lutherkirken, Crepin Yapo, tlf. 7143 0286
Folkekirkens Tværkulturelle Center
Ribe Stift
Stiftspræst Daniel Ettrup Larsen, tlf. 2947 1909
København
EPOM (EPBOMI), Skt. Johannes Gården, Jonas Kouassi-Zessia, tlf. 2926 4791
Folkekirkens Tv. Samarb. (FTS)
Odense
Jesper og Marianne Hougaard Larsen, tlf. 6312 0873 / 2423 7446
		
Fransk Reformert Kirke, Philip Maury, tlf. 3111 3218
Fælleskirkeligt Integr. Netværk (FIN)
Haderslev
Multicafé, tovholder Else Wive, tlf. 2578 6267
		
CIFMC CPM JCC, Vibevej 7C, 2400 NV, Jean Pierre og Vinnie Muganza, tlf. 5810 5021
International Café Sleep In
Gellerup
Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800, hver onsdag kl. 13-16
		
Sakramentskirken, f. Robert Culat, tlf. 2670 4676 (K)
Internationalt Kristent Center (IKC)
København
Dansk- og eng.undervisning m.m., Anders Graversen, tlf. 3332 5939
Færøsk
København
Hans Egede Kirke, Bergur Jacobsen, 3879 6146 (F) / Kristnastova, N.P. Nonstein, 3255 1809
		
Aarhus
Danskundervisning m.m., Peter Mikkelsen, tlf. 6178 9988
Ghanesisk/Twi
Købehavn
Presbyterian Church of Ghana, Den Reformerte Kirke, Gothersgade, Kwame Danquah, tlf. 3078 0795 Int. Students Christian Fellowship
Cph., Aarhus, Aalb.,Odense KFS, tlf. 3543 8282
Græsk
København
Græsk-ortodoks menighed, Skt. Aleksander Nevskij Kirke, Sergij Plekhov, 3313 6046
Kalejdoskop		
København
Frelsens Hær, Thorsgade 48A, tlf. 3585 0087
Grønlandsk
København
Helligåndskirken, pastor Jens Kristian Kleist, tlf. 4593 6737 (F)
Kirkens Korshær		
København
Hanne Okwera, tlf. 3581 2880
Indonesisk
København
PERKI, Betha Apriana, tlf. 2977 2290
Kirkernes Integrations Samarbejde (KIS) Holstebro/Aalborg: Karl Georg Pedersen, tlf. 5129 6320 / Hanna Pedersen, 2897 1460
Viborg og andre byer: KRISTIDA, Jeanny Kristensen, tlf. 5010 0033
KIT		
København
Kirkernes Integrations Tjeneste, Hans Henrik Lund, tlf. 3284 6016
Islandsk
København, Horsens, Nr. Tranders: Sct. Pauls Kirke, Nyboder, www.jonshus.dk
Kolding International Congregation (KIC) Kolding
Kirke- og kulturmedarbejder Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 3045 0414
Italiensk
København
Jesu Hjerte Kirke, Maria Giudetta Rasmussen, tlf. 6130 7477 (K)
Kvinder møder kvinder
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Inge Skjølstrup, tlf. 2988 3406
Kaldæisk
Esbjerg, Horsens, Næstved, Søborg, Aalborg, Aarhus (Skt. Nikolaj Kirke): Faris Toma Moshe, tlf. 6193 9093 (K)
Kvinder møder kvinder
Haderslev
Luthersk MIssion, Else Wiwe, tlf. 2578 6267
Kinesisk
København
Chinese Church in Cph., LM, Kirkegårdsvej 21, Peter Lam, tlf. 3887 4570
Kvinder møder kvinder
København
Bethlehemskirken, Jane Christiansen, tlf. 6146 5175
		
NCCC Fellowship in Cph, Bethesda, Andy Yau, yaucopenhagen@gmail.com
Lørdage på tværs
Ølstykke
Fælleskirken, tlf. 7026 5350
Kinyarwanda
Herlev
Bethel World Mission Church, Mørkhøj Kirke, Amon Nkusi Kijana, tlf. 2927 9099
Mandeklub (international)
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Poul Martin Nielsen, tlf. 5040 4087
Lyngby
Ark Chuch, Lyngby Ap. Kirke, Janepher Umuranga, jannifer_umu@hotmail.com
Mødested Amager		
Amager
Ellen Gylling, tlf. 3940 5004, og Jens Lind Andersen, tlf. 2360 2557(F)
Zion Temple Celebration Centre DK, Lyngby Baptistkirke, TeaJeni Misago tlf. 3046 0153
Mødestedet Vesterbro
København
Thyra Smidt, tlf. 3321 2703
Kirundi/ fransk/da København
Kristus Alliance, Gerard Niyongabo, tlf. 2929 1730
På tværs		
Aabenraa
Sct. Nicolai Kirke, Mette Hee Læborg, tlf. 2147 0304
Koreansk
København
Den Reformerte Kirke, pastor Dea Hwan Oh, tlf. 3251 1707
Sport på tværs 		
Skjern
Luthersk Mission, Enok Sørensen, tlf. 9735 0186
Kroatisk
Kolding/Kbh
Skt. Michaelis Kirke, Anto Kukic, 6016 6516 / Jesu Hjerte Kirke, Engelbrecht, 3054 2118 (K)
Verdenscafé		
Samsø
Tranebjerg sognegård, Camilla Lind, tlf. 2578 1042

på
tværs

FESTKALENDER

TIL KALENDEREN

1. sept.

Regnbuekonference

Mød migrantmenigheder fra tre stifter
Københavns Domkirke
Tirsdag d. 26. september kl. 17

Inspirationskonference

og repræsentantskabsmøde
København
d. 16.-17. marts 2018

Efterårskonference

Lad glæden gro
København
d. 3.-5. november

Lysgudstjeneste

for verdens flygtninge
Københavns Domkirke
Tirsdag d. 5. december kl. 18

TemaDage (flere arrangører)
Lær af Dansk
Flygtningehjælps erfaringer
Roskilde d. 22. sept. kl. 15
Aarhus d. 23. sept. kl. 12

Tværkulturelt Center · tlf. 3536 6535
www.tvaerkulturelt-center.dk/kalendarium
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Fremmedsprogede bibellæseplaner
www.blr.dk
Meddelelser angående gudstjenester og arrangementer i
december, januar og februar modtages senest 1. oktober.
Næste Nyt på tværs udkommer december 2017

Offerfesten til minde om Ibrahims lydighed
Muslimer
(Eid al-Adha)
11. sept.
Geez nytår (etiopere og eritreanere)
Ortodokse kristne
11. sept.
Kirkens nytår (juliansk kalender)
Ortodokse kristne
21. sept.
Islamisk nytår (år 1439) (Hijra)
Muslimer
21.-22. sept. Jødisk nytår (Rosh Hashanah)
Jøder
21.-29. sept. 9 afteners fest for gudinder (Navaratri)
Hinduer
30. sept.
Dussehra (Vijaya Dashmi)
Hinduer
30. sept.
Forsoningsdagen (Yom Kippur)
Jøder
1. okt.
Shiamuslimer: Martyrernes Dag (Ashura)
Muslimer
4. okt.
Vietnamesisk børnefest (månefest) (Trung Thu) Buddhister
5.-12. okt.
Løvhyttefesten (Sukkot og Shemini Atzeret)
Jøder
13. okt.
Toraens glædesfest (Simcat Torah)
Jøder
19.-23. okt. Lysfest (Diwali/Deepavali)
Hinduer
5. nov.
Allehelgen (første søndag i nov.)
Prot., katolikker og angl.
6. nov.
Alle Sjæle (første mandag i nov.)
Katolikker og angl.
28. nov.–6. jan. Julefasten (juliansk kalender: fra 25. nov.)
Ortodokse

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.

Nyt på tværs nr. 3 – september 2017

Reformationen
– set med afrikanske øjne

Foto: BMF

kirker findes i Tan– Hvad har den europæiske
I 2017 er det 500 år siden, at augustinerzania og Etiopien –
reformation betydet for Afrika?
munken Martin Luther opslog sine 95
ikke i Europa. Måske
I Europa er reformationen en
teser på porten til slotskirken i den tyske
oplever Afrika fortsat
historisk realitet. Den afrikirkevækst, fordi afrikanske kontekst er meget
by Wittenberg. Det blev begyndelsen til
kanere ikke har overanderledes.
Reformationen
den protestantiske reformation, der blev
taget den kritiske tilkom først til Afrika med den
skelsættende for europæisk kirkeliv. Men
gang til Bibelen, som
protestantiske missionsbølge
også uden for Europa har reformationen
opstod i Europa med
i det 19. århundrede samtidig
sat varige spor. Hvad betyder reformaoplysningstiden og
med den fortsatte europæiske
den sekulære humakolonialisering. Dermed være
tionen i dag – set med afrikanske øjne?
nisme.
ikke sagt, at der ikke allerede
Det giver den nigerianske teolog Clement
Den arv fra reforvar kristendom i Afrika. I NordDachet, der har boet i Aarhus siden 2008,
mationen, som de
afrika har kirken rødder tilbage
her sit bud på. Clement Dachet (42) er
protestantiske mistil det første århundrede og er
sionærer i sin tid tog
altså langt ældre end de proselvstændig konsulent og tidligere præst
med til Afrika, var
testantiske kirker i Europa.
i Den Evangeliske Kirke i Vestafrika.
så kraftfuld, at den
Og allerede i 1400-tallet søgte
forvandlede de afriportugiserne at udbrede den
kanske samfund ved at give den enkelte værdighed
katolske kirke i deres kolonier, selv om de også var
og tro på sig selv og forandringens mulighed. Det var
engageret i slavehandel – legitimeret af paven i Rom.
den arv, som til sidst førte til frihed og uafhængighed
For de protestantiske missionærer handlede det
af Vesten. I dag betragtes denne arv som irrelevant af
ikke om et opgør med katolicismen men om at formange europæere.
kynde den protestantiske tro i de europæiske koloMen det er selvfølgelig ikke hele billedet. Reformanier og gøre Bibelen tilgængelig for alle. Dengang var
tionen har sat tydelige spor i de europæiske samfund
uddannelse ikke noget bogligt i Afrika. Men fordi mis– også i Danmark. Her er alle lige. Den protestantiske
sionærerne insisterede på, at alle skulle kunne læse
arbejdsetik betyder, at arbejde opfattes som noget
Bibelen på deres eget sprog, blev boglig uddannelse
positivt, der giver den enkelte mulighed for at bidrage
en del af arven fra reformationen i Afrika.
til fællesskabet. Gennem et socialt sikkerhedsnet
Dengang troede afrikanere på mange guder. Missiotages der hånd om de svageste. I Afrika har vi stadig
nærerne forkyndte, at der kun findes én Gud, og at Jesus
lang vej igen. Men arven fra den protestantiske misKristus er den eneste vej til denne Gud. Det centrale var
sion har givet os retningen.
Kristi person og Kristi kors. Bibelen var autoritativ for
kristen tro og praksis og
ufejlbarlig. Det var kernebudskabet i den protestantiske mission.
Efterhånden
som
Bibelen blev oversat til
lokale sprog og folk lærte
at læse, rykkede kristendommen tættere på den
enkelte. Inden missionærerne kom, var religion
noget, man var fælles om
i lokalsamfundet. Perspektivet var fællesskabet – ikke
individet. Derfor understregede mange missionærer
kirken som det nye fællesskab. Men et fællesskab,
hvor den enkelte ikke
Det er vores opgave at
mistede sin identitet.
I dag er den reformatotage reformationens budskab
riske arv i Afrika et konglomed tilbage til Europa.
merat af mange forskellige
Clement Dachet, nigeriansk teolog og konsulent
kirker og kirkesamfund
– fra arvtagerne efter de
– Kan Afrika hjælpe Europa med at genopdage arven
europæiske nationalkirker til de mange nye kirker, der er
fra reformationen?
grundlagt af afrikanere. Kirken i Afrika er stadig ung. Og
Reformationens budskab om Jesus Kristus som den
afrikansk kristendom er fuld af sprudlende livsglæde.
eneste vej til Gud og Bibelen som Guds Ord til alle
mennesker, er stadig kernen i afrikansk kristendoms– Hvad ser du som reformationens vigtigste budskab
forståelse. Derfor har vi en arv at dele med europætil kristne i dag?
erne. En arv, som de selv i sin tid bragte til Afrika. Nu er
At Bibelen stadig er relevant for moderne mennesker.
det vores opgave at tage det samme budskab med tilDa Luther kæmpede sin personlige kamp for at få
bage til Europa. Derfor er det vigtigt, at vi ikke isolerer
vished om frelse, var det gennem studier af Paulus’
os i egne menigheder, når vi kommer til Europa. Først
Brev til Romerne i Det nye Testamente, at han blev
når vi bliver en del af det eksisterende kirkeliv, kan vi
klar over, at alt afhænger af Guds nåde i Kristus.
både opmuntre og udfordre de nationale kirker. I DanMenneskets respons er tro og omvendelse.
mark oplever mange kristendommen som en etnisk
Mange europæere betragter i dag reformationens
religion. Det er danskernes tro. Afrikanere kan være
skriftsyn som en historisk fejltagelse, mens vi i Afrika
med til at befri folkekirken fra den etniske faldgrube.
stadig betragter Bibelen som sand. I Europa har
En monoetnisk kirke er en svag kirke. En mangfoldig
Bibelen mistet sin autoritet. Kristus forstås ikke lænkirke, hvor vi sammen fejrer arven fra reformationen på
gere som den eneste vej til Gud og frelse, men som en
tværs af kulturer og etnicitet, er en stærk kirke.
blandt mange veje. Mange europæere har svært ved
I Afrika holder vi stadig fast ved kernen i det budat tale om Gud og oplever det nærmest pinligt at give
skab, Luther for 500 år siden satte op på kirkedøren
udtryk for tro i det offentlige rum.
i Wittenberg. Er Afrika det nye Wittenberg? Og hvis
I dag går færre i kirke procentvis i Europa end for
ja – vil Europa lytte? 
BMF
hundrede år siden, mens kirkerne i Afrika vokser. Det er
tankevækkende, at nogle af verdens største lutherske
Clement Dachet er medstifter af www.helsyn.dk
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Populære
sommerlejre

O

ver 700 nydanskere og asylansøgere fik gode
ferieoplevelser med bibelundervisning, udflugter
og aktiviteter for alle aldre på sommerens syv tværkulturelle lejre arrangeret af folkekirkelige organisationer
og menigheder. To lejre var for farsi-talende iranere og
afghanere – de fleste nye kristne. En deltager fortæller:
”Vi bor på et udrejsecenter. Sådan et sted har man
ikke ferie. Derfor blev vi meget glade, da kirken inviterede os på sommerlejr. Jeg mødte første gang Jesus
i et fængsel i Irak. Jeg vil gerne lære mere om Jesus.
På lejren var alt bare godt. Vores tre børn var så glade.
Når mine børn er glade, bliver jeg også glad.”
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Jaf - kurdisk asylansøger

fé
Tal dansk ca

M

ange udlændinge fortæller, at det er svært at lære
dansk, fordi de ikke har nogen at tale sproget med
uden for sprogskolen. Derfor besluttede Indre Mission
i Odense sidste år at starte en ugentlig sprogcafé
i missionshuset, hvor udlændinge kan møde danskere og bruge deres danske sprog.
”I caféen taler vi sammen menneske til menneske.
Nogle vil gerne have hjælp med lektier, men de fleste
ønsker først og fremmest fællesskab. Så det meste af
tiden bruger vi på snak og hygge. Efterhånden er det
også blevet til flere venskaber. Det er jo ikke kun den
ene vej. De giver os en masse igen.”
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Ellen Holst Nielsen - frivillig

Cykelløb og
fællesskab

I

gen i år kørte cyklister fra Syrien, Eritrea, Irak, Afghanistan, Guinea og Danmark mange lange kilometer til
fordel for Tværkulturelt Center under det årlige cykelsponsorløb, der fandt sted i april, maj og juni i København, Aarhus, Nykøbing Falster og Løgumkloster. Den
ældste cyklist var 89 og den yngste 10 år. Hjertelig tak
til de gæve cyklister og deres mange sponsorer, der til
sammen gav tilsagn om godt 90.000 kr.
Blandt cyklisterne i Løgumkloster var flere asylansøgere, der fik en god oplevelse af fællesskab, hvor
deres indsats gjorde en forskel – og så var der kaffe
og hygge bagefter, fortæller Henry Holm, der koordinerede det sønderjyske løb.

Nyt om navne

Mette Hee Læborg (29) er ansat som
asylkoordinator i Haderslev Stift. Hun er
uddannet religionssociolog og skal fremover videreudvikle folkekirkens møde med
asylansøgere og migranter i stiftet. Blandt
konkrete projekter er det nye tværkulturelle mødested På tværs i Aabenraa, der
er en del af et samarbejdsprojekt mellem
Haderslev Stift, Aabenraa Sogn, kommunen og Røde Kors
og også omfatter en mentorordning. Mette Hee Læborg er
født i Sydkorea og opvokset i Danmark.
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Kom og se!

Drøm blev til virkelighed for assyrisk menighed i Tilst

I

på assyrisk, og op til påske fastede vi altid. De første
ndtil for nylig havde han også fuldtidsarbejde som
år i Danmark gik vi i en dansk folkekirke til jul, nytår
skolelærer. Alligevel har den 58-årige assyriske
og påske. Senere tog vi ind til den assyriske menighed
præst i den lyseblå præsteskjorte været i kirken
i Aarhus til højtiderne.
næsten hver dag, siden kirke og menighedshus stod
– Jeg kan godt lide at gå i kirke sammen med min
færdigt sidste efterår.
familie. Nu hvor vi har assyrisk gudstjeneste hver
– Selv om jeg ikke får løn, er man præst på fuld
søndag, kommer de oftere til Aarhus. Efter gudstjetid i den assyriske kirke – dag og nat. Men med et
nesten sidder vi og snakker og spiser morgenmad
andet fuldtidsjob var det ofte svært for mig at få tid til
sammen med vores familie og venner. Det er meget
at besøge menighedens medlemmer, indrømmer han.
hyggeligt, og vi skal jo ikke længere være ude på et
Hvordan fremtiden vil forme sig, ved Albert
bestemt tidspunkt, forklarer Sara, der
Panimeen ikke med sikkerhed.
sammen med to andre piger er med
– Menigheden har brug for en fuldEfter 32 år i Danmark
i kirkens medieudvalg med ansvar for
tidspræst. Mange lever en stresset
kunne Mar Mari´s Assykalender og Facebook.
hverdag, hvor det er vigtigt med tid
til Gud. Menigheden kan endnu ikke
riske Menighed i april
lønne en præst, men jeg har stor
Dansker – og noget mere
indvie deres egen kirke og
tillid til, at Gud har styr på det. Han
Som assyrer taler Sara nyassyrisk med
menighedshus i Tilst ved
kaldte mig i 1991, da jeg blev indviet
sine forældre, men hun forstår ikke så
Aarhus. Kirken har de selv
til diakon, og fem år senere, da jeg
meget af kirkens liturgiske sprog arabygget og finansieret, forblev præst. Guds kald har mange
mæisk (klassisk assyrisk).
ansigter. Nu kalder han mig igen.
– Vi har fået gudstjenesten forklaret
tæller menighedens præst,
af præsten, men sproget er rigtig svært
provst Albert Panimeen,
for os unge. Når jeg får bedre tid, kunne
Byggede efter arbejde
der kom til Danmark som
jeg godt tænke mig at lære sproget.
I halvandet år har Albert Panimeen
flygtning fra Irak i 1984.
Hvis den næste generation ikke lærer
sammen med 15-20 mænd fra menigdet, går det jo tabt på et tidspunkt. Helheden tilbragt de fleste eftermiddage
digvis er prædikenen på nyassyrisk.
efter arbejde med at bygge det 600 kvadratmeter store
For Sara er troen noget meget personligt. Hun leder
kirkehus i Tilst. For præsten er det stadig næsten uvirkeefter de rigtige ord, når hun skal forklare, hvordan hun
ligt, at menigheden nu endelig har fået deres egen kirke.
oplever gudstjenesten.
– Man sidder og kigger på de her vægge og lofter.
– Kirken er Guds hjem. I kirken får jeg fred. Der kan
Kan det virkelig passe, at vi selv har gjort det? Det er
man være sig selv og tale med Gud, eller man kan
et mirakel. Det var kun muligt, fordi Gud ville det, siger
bare sidde og lytte og kigge på. Det er rart at være der.
han med et stort smil.
Sådan har jeg det også i en dansk kirke.
– Når vi træder ind, føler vi virkelig, at det er vores
Hun er ikke i tvivl om, at hun vil blive ved med at
hus. Her bestemmer vi selv, hvornår vi går ind og ud,
komme i den assyriske menighed.
og hvornår vi holder gudstjeneste. Efter mange år
– Nok ikke hver søndag. Men hvis jeg en dag får
som gæster hos andre, hvor vi hele tiden skulle passe
børn, vil jeg helt sikkert tage dem med til jul og påske
på og holde øje med tiden, er det en fantastisk følelse.
og helligdage. De skal lære det, jeg selv er vokset op
I dag holder Albert Panimeen gudstjeneste hver
med. Som assyrere har vi jo ikke noget land. Vi har
søndag formiddag og aftenbøn lørdag aften. I løbet
kun vores kirke og sproget. Der er noget at bevare.
af ugen er der også børneklub, lektiecafé, kvindedag,
– Jeg oplever det meget berigende at have to kulældremøde og andre aktiviteter, som frivillige i menigturer. Jeg er dansker og noget mere. Det, der gør mig
heden står for. Især er det vigtigt at inddrage de unge,
til assyrer, er min familie, kirken, sproget, kulturen og
understreger han.
vores traditioner. At vi nu har vores egen kirkebygning
– De unge har en anden mentalitet og en anden
gør det lettere at være assyrer. Kirken er en stor del
dagsorden. Vi gør vores bedste for at give dem ansvar,
af vores identitet. Når folk spørger, hvem vi er, har vi
så de føler, at de er betydningsfulde. Det handler også
noget at vise frem. Kom og se! 
BMF
om at uddanne forældrene til at komme i kirken med
deres børn. De første syv år af et barns liv er de vigØstens assyriske kirke: Grundlagt omkring år 45 af apostlen
tigste. Hvis børn tidligt danner sig et pejlemærke, vil
Thomas på vej til Indien. I dag bor de cirka 400.000 assyriske
mange senere vende tilbage til kirken.
kristne spredt i over 40 lande. Den assyriske menighed i Dan– I dag er Danmark vores land. Som assyrere kan vi
mark blev grundlagt i 1985 af flygtninge fra Irak, Iran, Tyrkiet
berige Danmark med vores kultur og vores kristendom.
og Libanon. Menigheden har omkring 350 medlemmer.
Det er en historie, der går to tusind
år tilbage, og som vi meget gerne
vil dele med danskerne.

I kirke med familien

Det sidste halve år har 24-årige Sara
Wilson Nissan været til gudstjeneste
i den assyriske menighed cirka en
gang om måneden. Hun kom til
Danmark som flygtning fra Irak som
7-årig sammen med sin familie, der
bor i Grindsted. Til daglig læser hun
uddannelsesvidenskab i Aarhus.
– Jeg har altid vidst, at jeg var
kristen. Min mor lærte mig Fadervor
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ALBERT PANIMEEN
Født i 1959 i Irak. Uddannet radiomekaniker og har arbejdet som
tømrer og snedker. Flygtede til
Danmark i 1984. Indviet til diakon
i den assyriske menighed i Aarhus
i 1991. Præst siden 1996 og provst
for Danmark og Østrig siden 2011.
Uddannet tosprogslærer med linjefag i sløjd og ansat i Aarhus Kommune i 17 år. Gift med Gitte
Andersen. Parret bor i Hammel og
har to voksne børn på 23 og 25 år.

Netværk for
tværkulturelt kristent arbejde

At vi i dag har vores egen kirkebygning er kun muligt, fordi Gud ville det.
Albert Panimeen, præst i Mar Mari’s Assyriske Menighed
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