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Pris til kurdisk asylansøger

Ahmad Omidi fra Udrejsecenter Sjælsmark har modtaget Tværkulturelt Centers integrationspris Årets Krus
- Årets Knus. Prisen blev overrakt af Centrets formand
Inge With Johannesen. Knuset var dog i år digitalt.

Side 3
A

LIV OG TRO
I EN CORONATID
Nydanskere
fortæller

Foto: BMF

TE M

Mina Mansour tilbragte
tre år af sin barndom på
et asylcenter. I dag læser
hun Mellemøststudier
og har fundet sin egen
vej i livet. 
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Den første
gudstjeneste

Asylfamilier fyldte
kirkerummet,
da Kingos Kirke
genåbnede i maj.
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Ingen har
copyright på Gud
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Redaktøren har ordet
Ingen havde forudset det. Da Danmark midt på foråret lukkede ned, oplevede vi en samfundsmæssig
omvæltning af hidtil uset omfang. En lille mikroskopisk virus satte normaliteten ud af spil og berørte os alle.
Vi stod tilbage med en fælles oplevelse af sårbarhed og eksistentiel udsathed. For en tid var fremtiden aflyst.
Vi mistede kontrollen. Det er vi ikke vant til i Danmark.
I dette nummer af Nyt på tværs fortæller herboende flygtninge og migranter, hvordan de har oplevet de
seneste måneder. Det er opmuntrende beretninger om livsmod midt i stor sårbarhed. Mennesker, der har
måttet flygte fra deres land og alt det velkendte, ved noget om, hvad det vil sige at miste kontrollen. Det har
givet mange en robusthed og en erfaring af, at uanset hvad der møder os i livet, er vi ikke forladt af Gud.
I en usikker verden har de fundet håb og styrke i den kristne tro. For sårbarhed og styrke behøver ikke at være
modsætninger. I erkendelsen af sårbarheden og menneskelivets grænser ligger en stor styrke.
Kirkerne lærte at sætte tempoet ned. Det var pludselig ikke længere muligt at samles til gudstjeneste.
Planer smuldrede, og vi måtte finde nye måder at være til stede på for at vise flygtninge og migranter, at de
ikke var glemt. Sociale medier, telefonvenner, håndskrevne hilsener, blomster og villighed til at bære uvisheden og være hinandens håbsbærere var med til at binde danskere og nydanskere sammen midt i frygten
og usikkerheden. På rekordtid flyttede kirkerne ud på digitale platforme med gudstjenester, bøn, chatrooms og
online lektiehjælp. Nyt og uvant for mange, men også en opmuntrende rejse ind i nye muligheder og visioner.
For mange migrantmenigheder var omstillingen ikke så stor. Her var allerede masser af erfaring med streaming,
videogudstjenester og online bøn. En ganske normal praksis i mange kirker ud over verden.
Men vi lærte også, at digitale platforme ikke kan erstatte det fysiske nærvær. Selv om det fremover vil kræve
ekstra omtanke, skal kirkerne fortsat prioritere at samle danskere, flygtninge og migranter og skabe nærhed
og fællesskab. Det er glædeligt, at hverdagen så småt er ved at vende tilbage mange steder. Ikke helt den,
vi kendte. En hverdag med nye rutiner og hensyn. Men danskere og nydanskere er igen begyndt at mødes til
sprogcafé, mandeklub, bibelcafé, middage på tværs og internationale gudstjenester. Også i migrantmenigheder samles man igen. Det er der særlig grund til at glæde sig over. For mange har savnet været stort.
Lad os i denne genåbningstid give plads til eftertanken og vedkende os livets sårbarhed. At det går an
at miste fodfæstet for en tid kan mange flygtninge bekræfte. Gud har ikke forladt os. Kristne tror på den
opstandne Kristus. Vi har et håb at give videre. Som en afrikansk flygtning fortæller: ”Gud var med mig
under krigen og flugten og gav mig et nyt liv i et fredeligt land. Han er også med mig nu. Derfor har jeg håb.
Derfor tror jeg, at solen igen vil skinne i morgen.”

Birthe Munck-Fairwood

ET ANDERLEDES FORÅR
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Den første gudstjeneste

Tværkulturelle
gåture

Tidligere var det lektiehjælp, spil og strikketøj, der samlede kvinder fra Eritrea, DR Congo og Tjetjenien i den
tværkulturelle kvindegruppe i Hirtshals. Med coronanedlukningen rykkede kvinderne udendørs og går nu
stavgang en aften om ugen – med god tid til at nyde den
medbragte kaffe og kage undervejs. Havnen, stranden
og lokale naturskønne områder er populære destinationer. Store Bededag fulgte kvinderne en særlig
kirkerute med ni stationer med korte refleksioner over
Fadervor. – ”Det er en meget hyggelig måde at være
sammen på. Det kræver ikke de store forberedelser,
så vi fortsætter hen over sommeren,” siger Marianne
Højlund fra Hirtshals Kirke og fortæller, at gåturene også
har affødt, at flere er begyndt at gå mere i hverdagen.
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Digital
bibelcafé
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Frivillige fra kirkelige organisationer har gennem længere tid samlet mellem 35 og 70 beboere fra Udrejsecenter Kærshovedgård til bibelcafé med sang, samtale
og undervisning i kristendom i missionshuset i Bording.
Da alle aktiviteter lukkede ned i marts, åbnede Digital
Bibelcafé på Zoom, og hilsener blev løbende lagt ud på
caféens Facebookside, fortæller tidligere sognepræst
Lindvig Osmundsen, der er frivillig i caféen. Han ser
frem til, at det snart bliver muligt at åbne op for friluftsaktiviteter i gå-afstand fra udrejsecentret.
”It’s all a bit messy, feeling
six different things at once,
changing many times over
a day, and never neat or
particularly easy.”

Menighed
maler
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International Church of Copenhagen opfordrer menigheden, der kommer fra over 20 lande, til at tegne og male
deres oplevelse af coronatiden. I menigheden har nogle
valgt selvisolation, og mange har arbejdet hjemme. Billeder er løbende blevet vist frem efter den ugentlige
gudstjeneste på Zoom, og menighedens præst Timothy
Stewart håber, at de på et tidspunkt kan samles til en
udstilling. – ”Vi har alle brug for at bearbejde de tanker
og følelser, som opstår, når en pandemi pludselig vender
op og ned på alt. Hvor er Gud henne i vores liv? At tegne
og male kan skabe rum for det, vi måske har svært ved at
sætte ord på, og hjælpe os med at huske senere.”

Zoom og syrener

Håndsprit, friske syrener og hjemmebagt kage bød de 10

deltagere velkommen, som var fysisk til stede ved Tværkulturelt Centers repræsentantskabsmøde den 15. maj
i Fredens Kirke i København. De øvrige deltagere var
henvist til videomødeplatformen Zoom. Tre nye medlemmer blev budt velkommen: Folkekirkens Tværkulturelle
Samarbejde i Svendborg, Stenløse Sogn og Veksø Sogn.
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Nadveren er det vigtigste

GLIMT FRA EN CORONATID

REPORTAGE: Der var tydelig gensynsglæde,
da Kingos Kirke på Nørrebro i slutningen af
maj inviterede til den første internationale
gudstjeneste efter to måneders nedlukning.
Størstedelen af menigheden bestod af asylfamilier fra Udrejsecenter Sjælsmark.

tjenester på Facebook og haft kontakt med kristne
venner på sociale medier. Men i dag er noget andet.
”Vi har glædet os rigtig meget til at være sammen
med Jesus og hinanden i kirken,” siger han.
I sin prædiken tager præsten udgangspunkt i Kristi
Himmelfart. ”Kristne tror på den levende Kristus, der
sidder ved Faderens højre hånd. Han kender vores
situation og hører vores bøn,” siger præsten.
Da der bliver mulighed for at komme op og tænde
”Vi er så glade. I to måneder har vi ikke været i kirke.
Det er en stor dag for os,” siger en kurdisk mand, lys på døbefonten, er der trængsel i midtergangen.
Det gentager sig, da de, der er døbt, inviteres til at
inden han sætter sig til rette på kirkebænken.
En bus har sat en større gruppe iranske og kur- modtage nadveren. Men alle venter, til det bliver
diske asylansøgere af foran kirken. Børn og voksne deres tur. Det tager tid. Men tid er der nok af denne
myldrer ind i kirkerummet og tager plads på de lyse søndag.
I den store mødesal står kirkens ansatte klar med
træbænke - med behørig afstand.
Gudstjenesten varer en time og foregår på engelsk kaffe, kage og frugt, der serveres i engangsservice.
med oversættelse til farsi ved en tidligere eliteroer En yngre iraner fortæller, at han er bekymret for sin
fra Sjælsmark, der viser sig at være en meget kom- kone, som han har efterladt i Teheran. I Iran var han
petent tolk. Under gudstjenesten er der lystænding, medlem af en undergrundskirke. Det endte med
fængsel og tortur. På asylcentret sover han kun få
albue-mod-albue fredshilsen og afsluttende nadver.
”Det er nadveren, vi har glædet os allermest til,” timer hver nat og vågner badet i sved. Noget er så
siger en yngre iraner med et stort smil. ”Nadveren er svært, at det er umuligt at tale om. At huske bliver for
det vigtigste. Det er Jesu pagt med os. I nadveren er tungt. Da han går ud til bussen, lægger han hånden
på hjertet og siger tak med et forsigtigt smil.
vi hos Jesus. Det hjælper vores
I dag får hver familie en blomst, og to 10-årige
hjerte til at få ro.”
Det er en piger uddeler chokolade. ”Hvilken farve vil du
En anden fortæller, at det er
have?” spørger de og rækker posen med de gule
første gang i to måneder, at han stor dag for os.
og lilla chokolader frem. En seks uger gammel
er uden for Sjælsmark.
Kurdisk asylansøger
pige har sovet gennem hele gudstjenesten. Det
”Vi er stadig bange for corona.
Hvis en af os bliver smittet, bliver vi alle smittet. er hendes første gudstjeneste. Velkommen, lille du.
Uden for kirken venter bussen. I to timer var vores
Derfor er vi meget forsigtige,” forklarer han.
En 45-årig iraker fortæller, at familien har læst liv vævet sammen i fælles eksistentiel udsathed.
i Bibelen og holdt bøn på deres værelse hver dag de Nu skilles vores veje. Præsten følger de sidste ud.
BMF
sidste to måneder. De har også fulgt online guds- ”Der var megen glæde i dag,” siger han.

Arven fra min far

NEKROLOG: Maronko Kagigi var en af Danmarks markante migrantpræster og grundlægger af den congolesiske menighed Living
Water Church i Skive. Han døde i februar,
69 år gammel.

ulønnet præst indtil sin død. Han var kendt som en
dygtig forkynder, der med sin menneskelige varme,
humor og sans for gode historier ikke havde problemer med at fastholde tilhørernes opmærksomhed
og ofte sendte latterbølger gennem lokalet.

Maronko Kagigi kom til Danmark i 2004 som kvote-

Den første tid i Danmark boede familien på et mod-

flygtning fra en UNHCR-flygtningelejr i Burundi
sammen med sin kone, en teenagesøn og en voksen
datter og barnebarn. Forinden havde familien været
udsat for en massakre
i flygtningelejren, da oprørsgrupper trængte ind og
dræbte flere familiemedlemmer, heriblandt en datter.
Maronko Kagigi blev født
i 1950 i en landsby i det, der
dengang hed Fransk Ækvatorialafrika. Som 17-årig blev
han gift med sin kone Susan
Nyaribagiza. Sammen fik de
seks børn. Han var uddannet
guitarbygger og arbejdede
i mange år med administration af skibstransport på
Tanganyika Søen. Familien
tilhørte en pinsekirke, og
Maronko Kagigi begyndte
tidligt at rejse rundt som prædikant, men først i en alder af
50 år blev han ordineret som præst. Kort efter tvang
borgerkrigen familien til at flygte til Burundi, hvor de
tilbragte de næste fire år i en flygtningelejr.

At være til velsignelse for andre var omdrejningspunktet i Maronko Kagigis liv. En søn fortæller,
hvordan det under mindesamværet i Egeris Kirke
kom frem, at faren i en længere periode havde opkøbt
jord og bygget huse til fattige familier i hjemlandet og
også betalt skolepenge for deres børn. Det var aldrig
noget, han talte om.
Som flygtning i Danmark så Maronko Kagigi et
behov for, at congolesere kunne samles til gudstjenester på swahili, og i 2008 grundlagde han en congolesisk menighed i Skive, hvor han fungerede som

tagecenter i Skive, hvor Maronko Kagigi en kold vinterdag mødte en ældre mand fra kirken på gågaden.
Manden spurgte venligt ind til familien og hvordan de
havde det. Det udviklede sig til et mangeårigt venskab, og da Maronko Kagigi
manglede et sted at holde kirke for
sine landsmænd, fik den ældre dansker
arrangeret, at han kunne låne et lokale
i byens missionshus. Senere flyttede
menigheden over i Egeris Sognegård.
– Maronko var en fin ven for mig. Han
havde altid omsorg for mig. I menigheden betragtede de mig som deres
far, fortæller den ældre dansker, der ofte
deltog i menighedens gudstjenester.
– Deres måde at holde kirke på
tiltaler mig meget. De har en utrolig
frimodighed. Det er vigtigt, at vi støtter
de mennesker, der er kommet hertil
som flygtninge. De fortjener, at vi viser
respekt for dem, siger han.
Det den yngste søn Bienvenu Byamungu (34), der til daglig arbejder som
social- og sundhedshjælper, der fremover løfter arven
fra sin far og sammen med sin kone Clarissa fører
menigheden videre.
– Inden min far døde,
bad han os om at sørge for,
at menigheden kan fortsætte.
Det er vores opgave at føre
arven fra min far videre, siger
Bienvenu Byamungu.
BMF

Congolesere i Danmark
Alle af congolesisk herkomst: 2.580
Heraf født i Danmark: 617
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Vores Gud giver os håb

MA

Kurdisk asylansøger fra udrejsecenter modtog integrationspris

E

n sårbar familie, der i en sårbar
livsfase har formået at skabe
indhold og mening i tilværelsen
ved at se ud over sig selv og
hjælpe andre. Sådan beskrev tidligere overrabbiner Bent Melchior
den 30-årige familiefar og hans
kone Kobra (28), der siden september 2018 har boet på Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland
sammen med børnene Atena (8)
og Aydin (2). I sin tale sagde Bent
Melchior blandt andet, at han
selv både som tidligere flygtning
og qua sin høje alder kendte til at blive betragtet som
sårbar. Han beundrede Ahmad Omidi for på forbilledlig
vis at have taget kampen op for at komme ud af sin sårbare situation som afvist asylansøger og erstatte
sårbarhed med håb. Bent Melchior understregede,
at han var sikker på, at Danmark vil vinde ved at give
Ahmad Omidi opholdstilladelse, og udtrykte håb om,
at de to en dag kan mødes, så han personligt kan give
Ahmad det knus, der hører med til årets pris.
Ahmad Omidi kom til Danmark fra Iran med de
store flygtningestrømme op gennem Europa i 2015
og modtog Tværkulturelt Centers integrationspris for
en ekstraordinær indsats for hurtigt at blive integreret
i det danske samfund, være til hjælp og opmuntring for
andre og gennem længere tid arbejde frivilligt som tolk,
frisør og koordinator for kirkelige aktiviteter.
Ved prisoverrækkelsen lykønskede også sognepræst
i Sct. Nicolai Kirke i Rønne Peter Hauge Madsen, der
i sin tid døbte Ahmad Omidi, via Zoom, og fløjtenist
Marianne Clement bidrog med en musikalsk hyldest til
den unge familie.
Det var en tydeligt glad og berørt prismodtager, der
takkede for den tillid, han oplevede den uventede pris
som et udtryk for:
– Mange i Sjælsmark fortjener en pris. Rigtig mange.
Tusind tak fordi I valgte mig. Jeg har ikke ord, der kan
udtrykke mine følelser. Prisen er en stor opmuntring for
mig, min familie og alle i Sjælsmark. Og en stor tillid.
Tak for jeres tillid. Og tak til Jesus, at han ville give mig
og min familie den glæde.

Den 30-årige kurder Ahmad Omidi fra
Udrejsecenter Sjælsmark har modtaget
Tværkulturelt Centers integrationspris
Årets Krus – Årets Knus 2020. Prisen,
der består af krus, en kurv og et diplom,
blev overrakt af Tværkulturelt Centers
formand, tidligere sognepræst Inge With
Johannesen, på Centrets repræsentantskabsmøde i København den 15. maj, hvor
også tidligere overrabbiner Bent Melchior
holdt tale for prismodtageren via Zoom.

fundet mig, havde jeg nok ikke været i denne
verden længere. Politiet i Iran er ikke som politi
i Danmark. Fem år senere prøver jeg stadig at
slippe tankerne om, hvad der kunne være sket.
– Vi besluttede at flygte og betalte en smugler
for at tage os over bjergene til Tyrkiet. Det var
om natten og meget farligt. Fra Tyrkiet kom
vi videre til Grækenland. Vi var 30 personer i en
lille plastjolle. Alle var meget bange. En afghansk
dreng skulle sejle båden, men han vidste ikke
hvordan. På et tidspunkt faldt jeg i vandet, men
heldigvis kunne jeg svømme. Vi fortsatte op
gennem Europa med bus, tog og til fods.
Mød idi Somme tider måtte jeg bære min datter, der
var fire år. Efter 30 dage endte vi i Danmark.
at Jesus er den levende Gud, og i oktober 2016
Om
Ahmad
Jeg husker stadig det første brusebad efter de
blev vi døbt. Vi fortsatte med at få undervisning
mange dage, fortæller Ahmad Omidi, der er taknemmelig
i kirken, indtil vi fik afslag på asyl og blev flyttet til
for den støtte og opbakning, familien har fået fra danske
Avnstrup og to måneder senere til Sjælsmark. Underviskirker og venner.
ning er meget vigtig, når man er nybegynder i det kristne
– Da kirkerne lukkede, fortsatte flere præster med at
liv. Vi skal jo lære en ny Jesuskultur.
undervise os på Skype. Vi bad også sammen med vores
danske venner på Zoom, og mange har sendt opmunLandmine
trende ord til os.
Med dåben oplevede Ahmad
Omidi en stor lettelse. Han
Jesus siger,
forklarer, at det var som om
bærer os
at vi ikke skal give op. Gud
en tung byrde af gammelt
Efter fem år i Danmark er fremtiden stadig uvis for
had fra barndommen blev Vores Gud kan alt.
den kurdiske familie, der om kort tid overflyttes til det
taget fra ham.
nyoprettede udrejsecenter for børnefamilier i AvnAhmad Omidi, asylansøger
– Som barn vogtede jeg
strup. Men Ahmad Omidi har ikke opgivet håbet.
ofte får for min far, der var
– Under coronakrisen har vi været meget på vores
landmand og fåreavler. Da jeg var 14 år og gik i syvende
værelser og har ikke måttet modtage besøg. Jeg har
klasse, trådte jeg på en landmine og mistede mit højre
bedt meget til Jesus. Han har skabt denne verden, og
ben under knæet. Vores landsby lå tæt på den irakiske
intet er umuligt for ham. Mange i Sjælsmark er stadig
grænse, og på markerne lå der stadig miner skjult under
bange, men vi prøver at hjælpe hinanden og passe på
jorden, som irakiske soldater havde lagt ud under krigen.
hinanden. Heldigvis er ingen i Sjælsmark smittet med
Med ét forsvandt hele min fremtid. Der gik to år, inden jeg
corona indtil nu.
fik protese og kunne fortsætte min skolegang. Jeg måtte
– Vi har overgivet vores liv til Jesus. Kun Jesus kan
tvinge mig selv til at stå op om morgenen og fortælle mig
give os et liv i Danmark. Menneskeligt set er vores
selv, at livet ikke var færdigt. Men inde i mig voksede
fremtid ikke lys. Men Jesus siger, at vi ikke skal give
hadet til alle arabere. Først da jeg valgte at følge Jesus,
op. Vores Gud kan alt. Frygt ikke, siger han. Vores Gud
fjernede han hadet i mit hjerte. Det var som om Jesus
bærer os. Vores Gud giver os håb.
BMF
sagde ”Gå!” til alt det mørke og onde, fortæller han.

Afslag på asyl

For to år siden fik Ahmad
Omidi endeligt afslag på asyl
Ahmad Omidi taler flydende dansk og fortæller efterføl- i Danmark. Forinden havde
gende med varm stemme om den trosrejse, der for fem to brødre og en søster fået
år siden forandrede hans liv. For da han blev født i en kur- opholdstilladelse som flygtdisk/iransk familie i en flygtningelandsby i Irak for snart 31 ninge. Ahmad forstår stadig
år siden, stod det ikke skrevet noget sted, at han en dag ikke afslaget.
– Vi rejste ikke for at få et
ville blive en aktiv og engageret kirkegænger. Under krigen
bedre liv. Vi havde et
i firserne var forældrene flygtet
stort hus og mangover grænsen til nabolandet Irak
Jeg er sikker på, lede ikke noget. Jeg
og vendte først tilbage til Iran,
da Ahmad var to år gammel. at Danmark vil vinde ved arbejdede som taxachauffør og frisør, og
Her voksede han op i en kurdisk
Kobra var syerske.
landsby som nummer otte i en at give Ahmad Omidi
Vi var meget unge, da
større søskendeflok.
opholdstilladelse.
vi blev gift, og elskede
– Min mor fødte 12 børn. To Bent Melchior, tidl. overrabbiner
hinanden.
døde som små, en døde som
– Vi flygtede, fordi det blev
10-årig og to døde som voksne, så i dag er vi syv, fortæller
Ahmad Omidi, der som kalhori-kurder er opvokset med meget farligt for mig. I Iran har
den kurdiske yarsani-religion*. Fra barndommen husker kurdere ikke de samme rethan besøg på hellige gravsteder og rituelle ofringer i for- tigheder som andre. Jeg ville
bindelse med højtider. Det var religiøse traditioner nedarvet gerne hjælpe vores folk, men
gennem generationer. Kristendommen mødte han først i vores land er det meget forbudt at tale eller skrive imod
langt senere som voksen på et asylcenter på Bornholm.
– Min yngste bror var kommet til Danmark før os og regeringen. På et tidspunkt
boede på samme asylcenter. Han havde hørt om Jesus blev min bror dræbt. Han var
i Iran gennem kolleger i et byggefirma og var blevet 22 år. Inden han døde, blev
kristen. Han fortalte os, at i Danmark er der ingen, der han udsat for tortur. Vi blev
kommer efter dig, hvis du går i kirke. Det er lovligt, frivil- tvunget til at skrive under på,
ligt og helt gratis. I kirken kunne vi finde fred og tryghed. at han døde på en naturlig
I begyndelsen tænkte vi, at vi kunne gøre vores egen måde, men det var ikke rigreligion fuldkommen, hvis vi gik i kirke. Men efterhånden tigt. Kort efter kom politiet
forstod vi, at vi måtte vælge. I vores religion tager vi ud til og ransagede vores hus. Min
hellige profeters grave. Jesus har ikke nogen grav. Han kone var alene hjemme med
opstod fra de døde og har overvundet døden. Efter nogle vores datter og blev meget
måneders undervisning i kirken blev vi overbevist om, bange. Hvis politiet havde

*Yarsani: Kurdisk monoteistisk religion stiftet i 1400-tallet af Sultan
Sohak. Det skønnes, at omkring 600 kurdere i Danmark har yarsanibaggrund.
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Mange i Sjælsmark
fortjener en pris. Tusind
tak fordi I valgte mig.

Fotos: BMF

Ahmad Omidi, asylansøger
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Iranere i Danmark

MA

Alle af iransk herkomst: 21.701
Heraf danske statsborgere: 12.319
Født i Danmark: 4.506
Danmarks Statistik 2020

Lyt til dit hjerte

Dansk-iransk tolk bygger bro mellem iranere og folkekirken

D

Foto: BMF

Normalt er kalenderen
fuld. Naser Rezaeih har
boet over halvdelen af sit
liv i Danmark og arbejder
som
professionel
tolk
sideløbende med, at han
er leder af den farsisprogede menighed Immanuel
i Christianskirken i Aarhus,
der har kontakt til omkring
60 herboende iranere og
afghanere. Hertil kommer
en deltidsansættelse som
koordinator
for
folkekirkens arbejde blandt
nykristne med farsi som
modersmål.
Men
de
seneste måneder er det
aflysninger, der har fyldt
mest i den iranskfødte tolks
kalender.

TE

at få fuldt udbytte af en dansk gudstjeneste. Derfor er
– At blive kristen er en proces. I mit eget tilfælde
en 58-årige dansk-iraner, der oprindelig er uddannet
det vigtigt for os at holde nadver på vores eget sprog,
gik der flere år, fra jeg begyndte at gå i kirke til jeg blev
eksportkonsulent, lægger ikke skjul på, at han
så vi også kan få del i Jesu legeme og blod. Det er jo
overbevist om, at Jesus er Gud. Jeg er født i Iran under
finder det provokerende, at en virus kan lukke kirken
i nadveren, at vi får styrke til at leve vores liv for ham.
shahen og havde ingen baggrund for at forstå kristenned. Ikke desto mindre var det, hvad der skete, da
dommen. Min far var militærmand og døde, før jeg blev
coronapandemien i foråret førte til omfattende kirkefødt. Min familie var slet
lukninger i store dele af verden.
Nye i troen
ikke troende, så jeg og mine
– Kirkelukningen trådte på vores stolthed.
Som menighedsleder skelner Naser Rezaeih mellem to
Når jeg hørte om
fire søskende voksede op
En kirke kan ikke lukke! Det tvang det os til at
grupper blandt kirkeligt aktive iranere i Danmark.
tænke kirke på nye måder og lægge vores guds- Jesus, fik jeg hjertebanken. som sekulariserede kultur– Vi er alle konvertitter bortset fra etniske armeniere
muslimer. Da Iran blev en
tjenester ud på YouTube. Det har været meget
og assyrere, der tilhører de gamle kristne mindretal
Naser Rezaeih, tolk og menighedsleder
islamisk stat i 1979, deltog
lærerigt, men digitale platforme kan ikke erstatte
i Iran. Men nogle af os har været kristne i mange år og
jeg i demonstrationer mod præstestyret, og efterhånden
menighedens fællesskab, siger Naser Rezaeih, der
havde allerede opholdstilladelse, da vi blev mødt af Gud.
blev det klart, at jeg ikke havde nogen fremtid i Iran. Jeg
glæder sig over, at den iranske menighed sidst i maj
Andre er nye i troen og har valgt kristendommen mere
nåede at aftjene min værnepligt, inden jeg i 1984 kom
kunne starte op igen efter to måneders nedlukning.
i protest mod islam og det iranske præstestyre – mange
til Danmark som flygtning. Først fik jeg afslag, men efter
Menigheden, der mødes i Christianskirken i Aarhus
mens de stadig var asylansøgere. De er kommet ind
otte måneder fik jeg asyl. Dengang var det lettere end
søndag eftermiddag, har efter genåbningen fået et
i den kristne tro, fordi de opfatter kristendommen som
i dag. Jeg var 22 år og skulle i gang med et nyt liv i et nyt
større lokale med plads til op til 67 personer. Dermed
en kærlig religion. Det er også godt nok. Men kristenland, så de første mange år var der ikke tid til at tænke
er der god plads til alle, vurderer den dansk-iranske
dommen handler ikke kun om, at det er dårligt i Iran, men
på meget andet. Jeg blev også gift og fik en datter. Først
menighedsleder, der for snart fem år siden tog initiativ
også om at jeg er en synder og et dårligt menneske, der
senere begyndte jeg at interessere mig for religion. Det
til de første møder for iranere i den aarhusianske folkehar brug for tilgivelse. At nå til den erkendelse tager tid.
startede med, at jeg fik besøg af Jehovas Vidner. Der var
kirke. Han er taknemmelig for, at det under nedlukningen
Nogle har mødt den kristne tro i Iran og haft drømme og
ikke noget i deres budskab, som tiltrak mig,
lykkedes at bevare kontakten til de fleste i menigheden.
visioner, men de har ikke haft mange
men for at kunne modbevise dem begyndte
– Mens kirken var lukket, kontaktede jeg folk personmuligheder for at blive undervist.
jeg at læse i Koranen. Jeg fandt hurtigt ud af,
ligt og spurgte ind til, hvordan de havde det, og hvad de
Selv om man kan se kristne farsiHvis vores
at det ikke var noget for mig. Men hvad så? menighed ikke var der,
lavede. Hver uge havde vi online gudstjenester og bedesprogede satellitkanaler i Iran,
I fjernsynet havde jeg hørt en kristen prædimøder på Zoom. Når jeg ser tilbage, tror jeg, at bedeer det et budskab på afstand og
kant og fik lyst til at finde ud af, hvad kristen- ville mange iranere blive ikke det samme som undervisning
møderne var det, der hjalp os mest. Folk gik i angst og
dommen var. Det endte med, at jeg begyndte hjemme om søndagen.
usikkerhed og havde meget brug for at bede sammen.
i en menighed. Derfor har mange
at komme i en pinsekirke.
Det gik op for mig, at folk ikke bare kommer i kirken
brug for dybere undervisning.
Naser Rezaeih, tolk og menighedsleder
– Det, der tiltrak mig, var kristendommens
om søndagen for at hygge sig og spise sammen. De
budskab om, at Gud er en kærlig Gud. Jeg savnede
kommer, fordi de er taknemmelige for alt det, de har fået
Supplement til folkekirken
en Gud, der var interesseret i mig og nærværende i mit
fra Gud. Det vil de gerne dele med hinanden og give
Selv om udfordringerne er mange, ser Naser Rezaeih
liv. Når jeg hørte om Jesus, fik jeg hjertebanken. Jeg
videre til andre.
fortrøstningsfuldt på fremtiden og tror, at hans egen
elskede alt med Jesus og lyttede meget til iranske lovmenighed vil komme styrket gennem coronakrisen.
sange. Men jeg kunne ikke acceptere, at Jesus er Gud.
– I starten var folk meget bange. Men efterhånden
Døbt i pinsekirke
En dag var det, som om en stille stemme sagde: Lyt til dit
har angsten lagt sig. Gud er ikke bundet af corona.
Selv blev Naser Rezaeih døbt for 17 år siden i Danmark.
hjerte. Hvilket navn er det, der giver dig hjertebanken?
Vi har lært at finde styrke hos Gud. Mange af os har
Dermed er han blandt dem i den iranske menighed, der
Nu vidste jeg, at Jesus er Gud, og i marts 2003 blev
familie i Iran, hvor risikoen for at få sygdommen er langt
har været kristen længst.
jeg døbt i pinsekirken, hvor jeg fik fem gode år,
større end i Danmark. Der er folk nødt til at gå ud og
fortæller Naser Rezaeih, der senere kom med
arbejde. Selv har jeg to søstre i Iran, der heldigvis begge
i en iranskledet menighed, hvor han i en periode
har det godt. De er meget påpasselige, og deres børn
også havde lederansvar.
tager ud og handler for dem, fortæller han.
I Tværkulturelt Center
Ifølge den iranske menighedsleder er det vigtigt,
Smitha Prasadam (55), Hellerup, er
at folkekirken styrker relationen til de farsitalende kristne,
Forretter
nadver
præst i den anglikanske St. Alban´s
der i dag udgør den største sproggruppe i folkekirken
Han ved ikke præcis, hvad der gjorde, at han fik
Church på Langelinie. Hun er født
med rødder i Mellemøsten.
lyst til at prøve folkekirken. Men valget faldt på
i Bangalore i Indien og har boet det
– Mange iranere er nye i Danmark. Hvis de kan finde
Christianskirken i Aarhus, hvor flere iranere var
meste af sit liv i England. Efter 15 år
om præst i Birmingham flyttede hun
sig til rette i en dansk menighed, er det godt. Men mange
begyndt at komme til de danske gudstjenester.
i 2018 til Danmark sammen med sin
vil altid have svært ved at forstå en dansk prædiken,
– Vi aftalte at mødes for at bede sammen efter
mand Peter Prasadam, der er lærer på
der jo er formuleret på en måde, så danskere forstår.
gudstjenesten. Efterhånden blev vi flere. Det blev
en international skole. Parret har en
De vil have brug for steder, hvor de kan få undervisning,
til længere søndagsmøder, og i dag er vi mellem
voksen datter.
stille spørgsmål og synge sammen på deres eget sprog.
30 og 40, fortæller Naser Rezaeih, der stadig
Joseph George Zahr (39), Næstved,
Om ikke hver uge, så en gang imellem.
kommer til de fleste danske gudstjenester, hvor
er født i Syrien og uddannet diplomHan ser farsitalende fællesskaber som et vigtigt
han er frivillig læser og hjælper med at uddele
ingeniør. Han kom til Danmark som
supplement til det, folkekirken kan tilbyde.
nadver. Tidligere på året fik han biskoppens
flygtning i 2011. Det sidste år har han
læst HF-enkeltfag og arbejdet deltids
– Hvis vores menighed ikke var der, ville mange iragodkendelse til at forrette nadver i den iranske
i vinafdelingen i Bilka. Han er gift med
nere blive hjemme om søndagen. Måske kan vores børn
menighed.
Angham, der er bioanalytiker. Parret
med tiden integreres i folkekirken, men det forudsætter,
– Vi har det godt med at være forbundet med
har to børn på fem og to år. Familien
at forældregenerationen fastholdes i kirken og den
folkekirken. Vi vil gerne være et sted med en
kommer både i en lokal kirke og i den
kristne tro. Derfor har folkekirken brug for menigheder
stærk teologi og mulighed for at blive undervist
kaldæiske menighed.
som vores.
BMF
og vejledt. Men mange forstår ikke nok dansk til

Nye bestyrelsesmedlemmer
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Barn af to verdener
Tidligere asylbarn læser bachelor i Mellemøststudier

D

tog hurtigt videre til Danmark i håb om at få opholdstilet giver ikke mening at spørge, om jeg er dansker
ladelse og arbejde her, så vi kunne følge efter. Men han
eller araber. Jeg er jo begge dele. Jeg taler dansk
fik afslag på asyl, så min mor og jeg var ligesom låst
og tænker dansk og føler mig som dansker. Men der
fast i Jordan. Jeg husker ikke tiden i Jordan som utryg.
er da tidspunkter, hvor jeg godt kan føle mig fremmed.
Det har været rigtig hårdt for min mor, der er uddannet
Jeg ser jo ikke dansk ud. Hvor kommer du fra, spørger
kemiingeniør, at være alenemor med et lille
folk. Jeg er selvfølgelig også araber.
barn i så mange år uden arbejde og en fast
Somme tider kan man godt blive lidt
træt af at forklare.
Når man vokser indkomst, men hun klarede det supergodt.
Min far sendte små beløb fra Danmark, og
Selv om mine forældre har været
meget åbne, er jeg opdraget arabisk. op med flere kulturer, min mor havde familie i USA, der hjalp os.
Jeg husker, at vi kom i en kirke næsten hver
Hos os var der nogle strengere regler lærer man at se ting
dag. Kirken hjalp os rigtig meget med mad
end i danske hjem, selv om jeg fik lov til
og tøj og et sted at bo. Vi flyttede ret meget.
det meste. For eksempel måtte jeg godt fra flere sider.
Jeg husker ikke meget fra flugten til Dangå til fester på skolen, men jeg skulle Mina Mansour, bachelorstuderende
mark. Efter fem år besluttede min mor, at vi
være hjemme til en bestemt tid. Mine
skulle rejse op til min far. Der var sket forskellige ting.
forældre gik også meget op i, hvilken vennekreds jeg
Hun betalte penge til en menneskesmugler, men den
havde, og hvordan mine venner påvirkede mig. Som barn
første snød os og tog vores penge. Anden gang lykkedes
lærte jeg at tilpasse mig. Jeg var den danske Mina, når jeg
det. Jeg kan huske, at ingen måtte vide, at vi skulle rejse.
var ude. Derhjemme var jeg en anden. Man vænner sig til
at hoppe fra den ene rolle til den anden. Det er ikke nødvendigvis negativt. Der er bare mere, man skal forklare,
og lidt flere bump på vejen.
Dagene har været lange de
I mange år havde jeg kun danske veninder. Både i folkeskolen, på efterskolen og senere på HF var jeg den eneste
sidste måneder. Når 21-årige
arabiske pige i klassen. Jeg havde rigtig gode veninder,
Mina Mansour ikke forbereder
men det var svært for dem at forstå min verden. Jeg fik
næste eksamen sammen med
først arabiske venner, da jeg for tre år siden begyndte
læsegruppen på Mellemøstat læse Mellemøststudier. Selv om de fleste har muslimsk baggrund, har vi haft mange af de samme oplestudier på Københavns Univervelser derhjemme. Det har været rart at møde nogle, der
sitet, hvor hun studerer arabisk
kan forstå mig. Mange muslimer er skønne mennesker.
sprog og samfund på sjette
I dag er mine muslimske veninder nogle af dem, jeg har
semester, arbejder hun på to
de tætteste bånd til.

Når man vokser op med flere kulturer, lærer man at se
ting fra flere sider. At have flere sprog gør også, at ens
verden bliver større. På min arbejdsplads er det let for mig
at forstå beboere, der kommer fra et andet land. Det giver
en masse tilfredsstillelse.
Når jeg en dag får dansk pas, vil jeg gerne ud at rejse
og opleve verden. For et par år siden fik jeg permanent
opholdstilladelse i Danmark, men jeg har endnu ikke
dansk statsborgerskab, så rejser er lidt besværlige.

Jeg er meget bevidst om, at jeg har haft en anderledes barndom. Vi fik først opholdstilladelse i Danmark, da jeg var ni år. Jeg var kun et år gammel, da
mine forældre flygtede fra Irak. Jeg har ingen minder
fra Irak, men jeg husker en del fra Jordan, hvor min
mor og jeg opholdt os illegalt de næste fem år. Min far

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
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københavnske plejehjem. Og så
skal der også gerne være tid til
kæresten, som hun blev forlovet
med sidste sommer. En onsdag
eftermiddag er der hul i kalenderen, og på en københavnsk
café med udsigt til blomstrende
kastanietræer fortæller hun om
at vokse op som flygtningebarn
i en kristen irakisk familie, tilbringe tre år på et asylcenter og
finde sin egen identitet i krydsfeltet mellem to verdener.

Irakere i Danmark
Alle af irakisk herkomst: 33.381
Heraf irakiske statsborgere: 10.471
Født i Danmark: 11.541
Danmarks Statistik 2020

Selve turen op gennem Europa gemt i en varebil husker
jeg faktisk ikke. Hvad jeg derimod tydeligt husker er
mødet med min far i Danmark. Vi blev indkvarteret i Sandholmlejren, og der var min far. Jeg kunne ikke genkende
ham og følte slet ikke den der connection. For mig var
han en fremmed. Der gik ret lang tid, før jeg følte mig tryg
sammen med ham. Det har også været svært for ham.

Foto: BMF

At jeg skulle læse Mellemøststudier, var jeg ikke i tvivl
om. Det lød bare spændende. Hjemme har vi altid talt
arabisk, men jeg kunne ikke læse eller skrive sproget.
Det kan jeg nu. Jeg har fået rigtig meget ud af studiet og en masse viden om den kultur, jeg kommer fra.
Da jeg var på udveksling i Jordan i fire måneder, var
kulturen slet ikke fremmed for mig. Tidligere tænkte
jeg, at jeg ville bruge min uddannelse til at arbejde i en
NGO. Men måske er det alligevel ikke lige mig. Når jeg
bliver færdig med min bachelor næste sommer, overvejer jeg at skifte studium og læse til sygeplejerske.
Jeg har opdaget, at jeg er rigtig glad for at arbejde på
plejehjem. Det er bare så livsbekræftende. Jeg nyder
meget at kunne gøre noget for andre, som virkelig er
meningsfuldt. Selv om det både er psykisk og fysisk
hårdt, gør det mig superglad.

Jeg er vokset op med kirken. Alle i min familie er
kristne, og når der var mulighed for det, skulle vi i kirke.
Det stod ikke til diskussion. Selv om jeg ikke længere går
så meget i kirke, er jeg ikke kommet væk fra den kristne
tro. Overhovedet ikke. Det år, jeg tilbragte på en kristen
efterskole, har også præget mig meget. Vi snakkede en
masse om tro, og jeg lærte så meget om mig selv. I dag
føler jeg mig meget tryg ved at tro på Gud. Jeg har en at
gå til og bede til. Jeg beder ikke kun, når jeg har brug for
noget. Det er vigtigt at huske at sige tak og være taknemmelig for det, man har.
Når jeg siger, at jeg er kristen, bliver mange overraskede. De tror, jeg er muslim. Findes der kristne arabere? Ja, vi er faktisk mange – også i Danmark!
I dag er jeg flyttet hjemmefra og bor på kollegium, men
jeg har stadig et tæt forhold til mine forældre. Vi snakker
dagligt sammen og har det rigtig godt med hinanden.
Vi har da haft vores skænderier, men vi respekterer hinanden, og med årene er mine forældre også blevet mere

åbne og forstår mere. Når jeg engang selv får børn, vil
jeg nok give dem lov til lidt flere ting og være lidt mere
åben. Verden forandrer sig jo hele tiden. Men der skal
også være grænser. Det er ikke alt, der er OK.

Jeg mødte min forlovede til en arabisk nytårsfest
for halvandet år siden. I vores kultur er man ikke bare
kærester – man bliver forlovet. Så det blev vi efter seks
måneder. Min forlovede er født i Danmark, men hans
værelse på
familie kommer også fra Irak, så vi har
de samme traditioner og har let ved at
forstå hinanden. Jeg er også glad for,
Med årene er
at vi begge taler arabisk. Det gør, at vi
jeg blevet bedre til at kan snakke med hinandens forældre,
mærke, hvad jeg selv og vores forældre kan også snakke
sammen.

I tre år boede vi i Sandholmlejren på et
tyve kvadratmeter. Min mor fik også
afslag på asyl, så mine forældre måtte
ikke arbejde. Vi skulle spise i lejrens
cafeteria, og nåede man det ikke, fik man
ingen mad. Når politiet kom og bankede
på vores dør, kunne jeg godt mærke, at
mine forældre var bange. På et tidspunkt
vil, og turde følge det.
blev min bedste veninde sendt tilbage
Vi skulle have været gift her til sommer,
til Bosnien. Der var også beboere, der Mina Mansour, bachelorstuderende
men på grund af coronakrisen og forsambegik selvmord. Men mine forældre var
lingsforbud er brylluppet udskudt til næste
gode til at beskytte mig og ikke dele deres bekymår. Man kan altså ikke holde arabisk bryllup med kun 10
ringer med mig. Faktisk husker jeg det som en god
eller 50 gæster! Vi håber at invitere mindst 200.
tid. Ikke mindst klubben for børn, hvor jeg gik hen hver
I dag har jeg det rigtig godt med at være både dansker
dag efter skole. For et par år siden vendte jeg tilbage
og araber. Med årene er jeg blevet bedre til at mærke,
som frivillig i klubben gennem Røde Kors. Det giver
hvad jeg selv vil, og turde følge det. Min forlovede bakker
bare så meget mening at gøre noget for de børn. Jeg
mig meget op, og mine forældre har altid respekteret mine
har let ved at sætte mig ind i, hvordan de har det. Mine
valg. Selvfølgelig vil jeg helst ikke gøre mine forældre eller
danske venner har svært ved at tro, at man kan leve
andre kede af det. Men det er jo mig, der skal leve mit liv.
sådan i Danmark. De bliver vildt overraskede, når jeg

Fortalt til BMF
fortæller.
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Flere gudstjenester og mødesteder: www.tvaerkulturelt-center.dk

Sammen

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

Kroatisk
Kolding/Kbh
Skt. Mich. Kirke, Anto Kukic, 6016 6516/Jesu Hjerte Kirke, Tomislav Cvetko, 2178 0671 (K)
Amharisk
København
Emmanuel Evangeliske Kirke, LM, Nansensgade, Daniel Hailu Larsen, tlf. 3116 4347
Litausk
København
Jesu Hjerte Kirke, Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118 (K)
		Etiopisk-ortodoks menighed, Sct. Augustins Kirke, Zemichael Deressa Seboka, tlf. 5284 7624
Makedonsk
København
Skt. Kliment Ohridski, Mariendals Kirke, Pece Dimitrijevski, tlf. 4031 1068
		
Mission for Nations Int. Ministry, Filippavej 3, Mathew 3140 9006 (P)
Malayalam
Hellerup
Skt. Therese Kirke, F. Eldhose (ortod.), tlf. 5299 8210/ / Fr. Thomas Pulickiyil, tlf. 5012 0570 (K)
Aarhus
Etiopisk-ortodoks menighed, Helligåndskirken, Kidane Amare, tlf. 4240 2687
Nepalesisk
Kbh./Ølstykke/Bornholm Kirchheiner, 2684 1468 / Arjun Ghatani, 2985 3108 / Mon Maya Rai, 4234 6939
Amharisk/tigrinya		
Etiopisk-Eritreansk menighed, Citykirken, Josef Keleta, tlf. 2093 4125 (P)
Norsk
København
Kong Haakons Kirke, Pål Kristian Balstad, tlf. 3035 4151 (L)
Arabisk/assyrisk
Aarhus
Fountain of Life Ministries, Romel Shaol Yokhena, tlf. 6047 1831 (P)
Polsk
Esbjerg/Haderslev/Sønderborg: Skt. Nikolaj Kirke, Jacek Aniszewski, tlf. 5028 9148 (K)
Arabisk
Brønderslev
Arabisk menighed, Brønderslev Kirke, Tarek Freiwat, tlf. 2062 8175
Helsingør/Hvidovre: Skt. Vincent Kirke, Andrzej Papuga, tlf. 2818 4725 / Piotr Grzeskiewicz, tlf. 5028 9315 (K)
København
Arabisk menighedsfællesskab, Greater Love, Vigerslev Kirke, Nabil Astafanos, tlf. 2993 4900
Herning
Skt. Vincent Kirke, Wienczyslaw Barwinski, tlf. 9712 4382 (K)
Tåstrup
Den Koptisk Ortodokse Kirke, St. Marie & St. Markus, Youssef G. Habashy, tlf. 4276 4946
København/Brønshøj/Taastrup: Sankt Annæ Kirke, pater Slawomir Romanowski, tlf. 5026 3554 (K)
Aarhus
Den glade nyhed, Christianskirken, Wessam Youssef, tlf. 5056 1471
Nyk. F./Næstved/Odense: Julian Bodnar, tlf. 5572 0985 / Skt. Albani Kirke, Jacek Aniszewski, tlf. 5028 9148 (K)
Armensk
Kbh./Odense
Sct. Andreas Kirke, Kbh. / Odense Domkirke, Stepanos Hovhannisyan, tlf. 5018 8943
Aalborg/Aarhus
Pater Herbert Krawczyk, tlf. 8730 7042 (K)
Aarhus/ Kolding/ Aabenraa: Armensk ortodoks menighed, Skt. Lucas Kirke, Jasmin Kourginian, tlf. 2480 8474
Rumænsk
Agerbæk
Rumænsk-ortodoks menighed, Agerbæk gl. Missionshus, Claudio Ceteras, tlf. 5346 4432
Assyrisk
Tilst
Mar Mari’s Assyriske Menighed, provst Albert Panimeen, tlf. 2894 4580
Horsens
Rumænsk-ortodoks menighed, Getsemanekirken, Gheorge Matthew, tlf. 91400758
Aarhus
Østens Gamle Kirke, Sanhereeb Georges, 2139 7048
Isenvad
Rumænsk-ortodoks menighed, Preot Silviu Casian, tlf. 5013 5069
Burmesisk
Esbjerg, Odense, Kalundborg: Myanmar Chr. Fellowship, Ail Moses, tlf. 4242 0355 / Salai Thawng, tlf. 2618 3667
København
Nordvestkirken, Beniamin Tecsa, tlf. 2989 9508 (B)
Burmesisk/Chin
Frederikshavn, Hjørring, Sæby, Skjern, Esbjerg, Ringe, Rønne: Chin Association in DK (CCADK):
		
Rum.-ort. menighed, Mariakirken, Michael Radu, tlf. +46 4013 4654 (Lucca: tlf. 2256 4354)
		
Emmanuel Cinzeh, tlf. 4844 2908 / Moses La Bawl Peng, tlf. 6183 8478 (B)
Odense, Tølløse
Rumænsk-ortodoks menighed, Mihai Hornicar, tlf. 5665 1703
Burmesisk/ Kachin Flere byer
Marip Ja Ing, tlf. 9170 9650 (B)
Ordrup, Bornholm, Nyk. F. Rumænsk-ortodoks menighed, Skt. Andreas Kirke, Fr. Octavian, tlf. 5360 8218
Dansk (da./fransk.) Amager
International Baptist Kirke, Korsvejskirken, pastor Gilbert Rukundo, tlf. 5859 6133
Sønderborg
Rumænsk-ortodoks menighed, Christianskirken, Leon Iacob, tlf. 2796 7869
Engelsk
Albertslund
Presbyterian Church of Cameroun, Opstandelseskirken, Michael Tayor, tlf. 4275 2387
Ulbjerg (Viborg)/Vejle: Rum.-ort. menighed, Adrian Chitulescu, 9175 9185 / Marcel Coisin, tlf. 9162 2395
Avedøre
God’s Ambassadors (ghanesisk), Avedøre Kirke, Samuel Koli Adjei, tlf. 3188 5909
Tårs (Vendsyssel)
Rumænsk-ortodoks menighed, egen kirke, Ludmilla Bighiu, tlf. 2155 8479
Brøndby
Christian Love Fellowship, Nygårdskirken, Judith Nakkazi, tlf. 4241 2892
Aarhus/Vitten
Klosterkirken, J. Samsing, tlf. 8616 7119 / Vitten Kirke, Preot M. R. Craciunescu, tlf. 7132 0215
Brøndby Strand
Copenhagen Christian Fellowship, Brøndby Str. kirke, Stephen Osei Safo, tlf. 2849 2881
Russisk
København
Anja Makouskaya, tlf. 6076 7707 (P)
Esbjerg
Skt. Nikolaj Kirke, Benny Blumensaat, tlt. 7512 1027 (K)
Rus./Kirkeslav./Da. Hobro
Russisk-ortodoks menighed, Taras Daniluk, tlf. 5190 0791
Fredericia
Sct. Michaelis/Hannerup Kirker, Karina Dahlmann, tlf. 75920135
Kirkeslavonsk
København
Skt. Alexander Nevskijs Ortodokse Kirke, Sergij Plekhov, tlf. 3313 6046
(eng./dansk)
Haderslev Holy Int. Christian Ministies (HICM), Jan Joensen, tlf. 2299 7312
Kbh./Odense/Baagø Russisk-ort. menighed, Bavnehøj Kirke/Odense Domkirke, Sergiy Bondaerv, tlf. 5164 7057
Herlev
Vor Frue Kirke og Sankt Antonii Kirke, Joy Fernando Santhiyogu, tlf. 4494 7678 (K)
Serbisk
Brønderslev
Baptistkirken, Benjamin Nadj, tlf. 9890 0002 / 4041 7344 (A)
Holstebro
Int. Christian Fellowship (congolesisk), IM Missionshus, M. Sigala, tlf. 5123 5862
København/Odense Bavnehøj Kirke, Aleksandar Samardzic, 2151 1304 / Sct. Hans Kirke, Vera Stanic 2646 0074
Horsens
Church for all Nations, Apostolsk Kirke, Georg Bertelsen, tlf. 75618177, søn. kl.10 (oversæt.)
Silkeborg
Zeljko Savic, tlf. 2972 5966 / Aleksander Samardzic, tlf. 2151 1304
Hvidovre
Int. City Baptist Church, Esajasskolen, pastor Tony Acheampong, tlf. 4352 8440 / 6138 2037 (B)
Spansk
København
Iglesia Latina de Copenhague, Marcelo Mora, tlf. 3011 1233 (P)
Ishøj
Arise and Shine, Vejleå Kirke, pastor Emmanuel Okoye, tlf. 2624 0135
		Iglesia Bautista de Habla Hispana, LM/Nansensgade, D. Fernandez, tlf. 3331 0941 (B)
(eng./dansk)
Kolding
Holy Int. Christian Ministies (HICM), Kristkirken, Daniel Datosomor, tlf. 2711 7145 (P)
Sct. Andreas Kirke, Marcos Romero Bernus, 2885 2517 (K)
		
Kolding Int. Congr. (KIC), Simon Peters Kirke, Michael Markussen, Gudstj. 1. søn. i md. kl.13 Spansk/Portugisisk Charlottenlund
København
Latinofællesskab, Kirken i Kulturcenteret, pastor Victor Villaruel, tlf. 3531 0010
København
Alive Bible Congregation, Kingos Kirke, Chris Akwasi Oduro, tlf. 3131 8805
		
Sct. Ansgar Kirke, Marcos Romero Bernus, tlf. 2885 2517 (K)
		
Bethel Missionary Baptist Church, Købnerkirken, pastor Gerry O. Calba, tlf. 3255 8926 (B)
		
Pinsekirken, Alberto Orlando Malisani, tlf. 2276 9195 (P)
		
Champions Chapel, Søborg, Enoch Odumade Oluwatosin, tlf. 6052 7054
Aarhus
Vor Frue Kirke, Guilda Suarez, 2374 1940 (K)
		
Christian Center, Kbh. Kirken i Kulturcentret, Palle Flyger, tlf. 4010 9051 (P)
Svensk
København
Svenska Gustafskyrkan, Thomas Stoor, tlf. 3315 5458 (L)
		
Christ the KIng Int. Ministries, Joseph Senyondwa, tlf. 7140 6624
Swahili/Dansk
Odense
Afrikansk/congolesisk menighed, Vollsmose Kirke, E. Swedi, elochoswedi@gmail.com
		
Church on the Rock, Valby, James og Miriam Lubega, tlf. 2636 8134/2735 9202
Nørresundby
Horeb Pentecostal Church, Masudi Herman, tlf. 9144 78 61 (P)
		
Copenhagen Community Church, Nørre Farimagsgade 45, David Bjerre, tlf. 5155 5376
Swahili/eng.
Skanderborg
International Evangelisk Menighed, Matoleyo Birunga, tlf. 9165 3699
		
Disciples Assembly Church, Vibevej 7B, Kbh. NV, Iyere Igbogbo (William), tel. 7163 7080
Skive
Living Water Church, Egeris Kirke, Bienvenue Byamungu, tlf. 6197 7119
(eng./da./fr.)		
Evangeliste Mission (Elfenbenskysten), Solbjerg Kirke, Susanne Ravnborg, tlf. 3136 3076
Tamilsk
Frederikshavn, Herning, Holstebro, Horsens, Lemvig, Randers, Vejle, Aalborg, Aarhus: Jude Kulas, tlf. 9812 2644
		
Filippinsk menighed, Kirken i Kulturcenteret, Raymond Osias, tlf. 4013 0506 (P)
(K) / Kolding, Næstved, Svendborg, Aabenraa: Alren Soosaipillai, tlf. 2814 1970 (K)
		
First International Baptist Church, Korskirken, Herlev, Niels Erik Nielsen, tlf. 2942 0090 (B)
Fredericia
Apostolsk Kirke, Printtans Mathews, tlf. 7594 1150 (Ap)
		
God´s True Mission (GTM), Sct. Johannesgaarden, Pastor Osei, tlf. 5354 0818
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
Nava Arumugam, tlf. 7465 3941
		
International Harvest Chr. Centre, 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), David Ade og Adibola Olushola, tlf. 2234 7482
Thai
København
Thai Menighed, Kirken i Kulturcentret, Drejervej, Joy Salukjit Tuppasutti, 4270 9708 (P)
Kbh./Lyngby
Jesus Is Lord Church, Allehelgens Kirke/Lyngby Baptistkirke, Rosalie Kozlowski, 4220 8888
Tigrinya
Kbh./Aarhus/Andre byer: Eritreansk-ortodokse menigheder. Yohannes Teclu, tlf. 5048 4573 /Amete Yohannes, 6073 0618
		Kingos Kirke, J.C. Larsen, 2810 2776/ A. Graversen, 6127 3022. Int. gudstj. d. 6. sept. kl. 14.30
Ølstykke
ALIVE-Kirken, Russom Tesfamariam Mengisha, tlf. 4257 8887
		
Ministry of Seven Angels of God International, Maxwell Eze, tlf. 3134 6610
Tysk
København
Sankt Augustins Kirke, Andrzej Papuga, 2818 4725 (K) / Sankt Petri, P. Krogull, 3313 3834 (F)
		
Nazaret Kirke, Jens Ole Christensen, tlf. 4248 9281. Int. gudstj. d. 26. juli kl. 14.30.
		
Tysk Reformert Kirke, pastor Axel Bargheer, tlf. 3313 8753
		
Narrow Gate Church (tanzaniansk), Felix Mgonja, tlf. 5280 1475
Sønderjylland
Tyske gudstj. i danske folkekirker: Christa Hansen, Haderslev Domkirke, tlf. 7452 3655
		Nathanaels Kirke, Ellen Gylling, tlf. 3940 5004 (F) Int. gudstj 1. sønd. i md. kl.17
Ukrainsk
København/Vejle/Aalborg: Sankt Ansgar Kirke/Sct. Norberts Kirke, pater Vasyl Tykhovych, tlf. 2085 3958 (K)
		
Sakramentskirken, Fr. Joy Fernando Santhiyogu, tlf. 4494 7694 (K)
Urdu/Hindi
Vanløse
Den Kristne Pakistanske Menighed, Adventskirken, Robeena Michael William, 2942 8570
		
Salvation House (nigeriansk), Kvarterhuset, Cosmos Osakpamwan, 5010 8588
Vietnamesisk
Fyn/Jylland/Sjælland Ngoc The Nguyen, tlf. 8730 7043 (K) / Pater Kim Thang Nguyen, tlf. 5383 7171 (K)
		
Sankt Annæ Kirke, Piotr Grzeskiewicz, tlf. 5028 9315 (K)
Odense
Odense Baptistmenighed, Noh Dieu, tlf. 2132 4652 (B)
		
SDA Int. Church Cph, Adventkirken, pastor Robert Fisher, tlf. 2172 0552 (A)
Slagelse
Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed, pastor Huynh Dieu, tlf. 2241 9510
Kbh./Aarhus
St. Alban’s Anglican Church, Rvd. Smitha Prasadam, tlf. 2232 5337, Gudstj. kl. 10.30 (Kbh)
		
The Lord´s Chosen Charis. Revival Min., Sct. Johannesgaarden, R. Nwankwo tlf, 2286 9340 (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), Bådehavnsgade 44, Ola Jones, tlf. 2098 5401
Middage på tværs
Lyngby
Skt. Knud Lavard Kirke, pater Alren Soosaipillai, tlf. 2814 1970 (K)
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Poul Martin Nielsen, tlf. 5040 4087 / Pinsekirken, Ole H. D. Madsen, tlf. 6061 0554
Nyborg
Jesu Gospel Kirke (afrikansk), Thomas Appah, tlf. 6024 4042
Fredericia
Sct. Michaelis Kirke, Oline B. Kobbersmed, tlf. 5141 6532. Middag på tværs d. 19. juni og 18 sept.
Rødovre
International Temple Bridge Bible Ministry (ghanesisk), Atto Smith, tlf. 2225 5263
Gellerup
Gellerup Kirke, Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800. International aften d. 24. april
(eng./twi)
Vanløse
Church of Pentecost, Kastanie Allé 20, Akousa Nkansah Samoah, tlf. 2680 2343
Give
Ringive Sogn, Jakob Legarth, tlf. 2679 7701. Middag på tværs d. 18 marts kl. 18
		
Omega Fire Ministries, Prince Iredia, tlf. 9144 2305
Græsted
Græsted Sognegård, Troels Toft, tlf. 4240 2489. Verdensmiddag 1. fredag i mdr.
(eng./swahili)
Vejle
Holy Int. Christian Ministies (HICM), Kapinga Dionne Mushagalusa, tlf. 2781 0892
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
(eng./swahili)
Værløse
Værløse Kirke, Johannes Krarup, tlf. 4448 0112. Int. gudstj. d. 23. august kl. 14.30
Hirtshals/Hjørring
Hirtshals Kirke, Ole Valsson, tlf. 2752 0369 / Hjørring: Emma Stenbjerg, tlf. 9892 9090
Aalborg/Brønderslev/Hjørring: Int. menighed, Apostolsk Kirke, Martin Mutale, tlf. 2616 1439 / 3042 8476 (Ap)
Holstebro
Café Grace, Nørrelandskirken / Inge-Margrete Jacobsen, tlf. 5192 9056 / LM Café, Else Juhl, tlf. 2183 6737
Aalborg
Frikirken International Chuch, info@fintc.dk
Hvidovre
Strandmarkens Flygtningefællesskab, Pricilla Lassen, tlf. 2762 9965
		
Koinonia Int. Christian Fellowship, Karmelkirken, Lee Hanson, tlf. 2622 2667 (B)
Jelling
Jelling Kirke, Birgitte Møldrup, 2646 1285 / Ellis Maarbjerg, tlf. 2621 2407. Eat and sing torsdage kl. 17.30
		
Sct. Mariæ Kirke, tlf. 9879 6349, pater Jude Kulas, tlf. 9879 6347 (K)
Kolding/Tyrstrup/Vamdrup
Tværkulturel kirke- og kulturmedarbejder Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 3045 0414
Åbyhøj
Christian International Fellowship, cif@valgmenighed.dk Gudstj. 1. søndag i md. kl.10.30
København
Torsdag d. 25. juni: International sommerfest, IKC Bethesda kl. 17.30
Aarhus
Christianskirken, Anders Møberg, tlf. 4172 7110 Monthly services in English
Fredag
d. 21 august: Polsk aften, Brøndby Strand Kirke kl. 17.30
		
Gellerup Kirke, tlf. 8625 1035 (F) Int. gudstj. d. 5. april
Silkeborg Kirke, Helle Hansen, 4020 2150 / Alderslyst Kirke, M. Hedemann Andreassen, 8682 3795
		
International Harvest Christian Center, Immanuelskirken, pastor Frank Appiah, tlf. 6181 4754 Silkeborg
Skjern
Luthersk
Mission, Hans Lundby, tlf. 4054 2099
		
Vor Frue Kirke, pater Krzysztof (Kris) Augustyniak, tlf. 8730 7044 (K)
Toftlund
Kulturmøde, Luthersk Mission, Møller Schmidt, tlf. 2443 9773
		
Aarhus Valgmenighed, international pastor Keld Dahlmann, keld@valgmenighed.dk
Varde
Sct.
Jacobi
Kirke, Henrik Vejlgaard Kristensen, tlf. 4076 2705
Farsi/persisk
Hillerød
Grønnevang Kirke, Claus Øland-Christensen, tlf. 2627 9916 (F) (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/Vissenbjerg/Aarhus: Valgmenigheden Church of Love, Massoud Fouroozandeh, 4053 2523
Aarhus
Immanuel Fællesskab, Christianskirken, Naser Rezaeih, tlf. 2168 2414
Andre 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
Cykelværksteder		
Allerød/Vindum/Græsted: Meldgaard, 4050 9550/Andersen, 2165 0357/Kristensen, 9399 1447
København
Eglise International du Saint-Esprit, Lutherkirken, Yapo Crepin Assi, tlf. 2878 1065
Folkekirkens Migrantsamarbejde
København
Koordinator Søren Dalsgaard, tlf. 3020 8247
		
Fransk Reformert Kirke, Philip Maury, tlf. 3111 3218
Folkekirkens Tværkulturelle Center
Ribe Stift
Peter Sode Jensen, tlf. 8140 3039
		
Sakramentskirken, f. Robert Culat, tlf. 2670 4676 (K)
Folkekirkens Tv. Samarb. (FTS)
Odense/Svendborg Jesper Hougaard Larsen, 2423 7446/Pernille Krohn, 9116 9916
Rødovre
MCCS Danmark, Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre, Pascal, tlf. 2941 5819
Frelsens Hær		
København
Danskundervisning, kvindeklub og seniorklub, tlf. 3585 0087
Færøsk
København
Hans Egede Kirke, Borgny Brüning-Hansen, 5135 5190 / Kristnastova, N.P. Nonstein, 3255 1809 Fælleskirkeligt Integr. Netværk (FIN)
Haderslev
Multicafé, tovholder Else Wive, tlf. 2578 6267
Ghanesisk/Twi
Købehavn
Presbyt. Church of Ghana, Den Reformerte Kirke, Gothersgade, Kwame Danquah, tlf. 3078 0795 International Café		
Gellerup
Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800, hver onsdag kl. 13-16
Græsk
København
Græsk-ortodoks menighed, Skt. Aleksander Nevskij Kirke, Sergij Plekhov, 3313 6046
Internationalt Kristent Center (IKC)
København
Dansk- og eng.undervisning m.m., Majken Rokni, tlf. 3332 5939
Roskilde
Græsk-ortodoks menighed, Tolbodgade 7, Sávvas Christiansen
		
Aarhus
Danskundervisning m.m., Peter Mikkelsen, tlf. 6178 9988
Grønlandsk
København/Aarhus Helligåndskirken, Jens Kristian Kleist, tlf. 4593 6737/Oline Bertelsen, tlf. 2343 8732 (F)
Kirkens Korshær		
København
Hanne Okwera, tlf. 3581 2880
Indonesisk
København/Jylland PERKI, Lidya Sørensen, tlf. 2013 6180, perkidk@gmail.com
Kirkernes Integrations Samarbejde (KIS) Holstebro/Aalborg: Inge-Margrete Jacobsen, 5192 9056 / Hanna Pedersen, 2897 1460
Islandsk
København, Horsens, Nr. Tranders: Sct. Pauls Kirke, Nyboder, www.jonshus.dk
KIT		
København
Kirkernes Integrations Tjeneste, Bent Christiansen, bch@kit-danmark.dk
Italiensk
København
Jesu Hjerte Kirke, Maria Giudetta Rasmussen, tlf. 6130 7477 (K)
Kolding International Congregation (KIC) Kolding
Kirke- og kulturmedarbejder Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 3045 0414
Kaldæisk
Esbjerg, Horsens, Næstved, Søborg, Aalborg, Aarhus (Skt. Nikolaj Kirke): Faris Toma Moshe, tlf. 6193 9093 (K)
Kvinder møder kvinder
Esbjerg /Haderslev Kvaglund Kirke, Inge Skjølstrup, 2988 3406/Else Wiwe, 2578 6267
Kinesisk
København
Chinese Church in Cph., LM, Kirkegårdsvej 21, Peter Lam, tlf. 3887 4570
Lørdage på tværs
Ølstykke
ALIVE Frikirken, tlf. 7026 5350
		
Scandinavian Chinese Chr. Church in Cph, Bethesda, pastor Andy Yau, +46 0760735639
Mandeklub (international)
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Poul Martin Nielsen, tlf. 5040 4087
Kinyarwanda
Søborg
Bethel World Mission Church, Mørkhøj Kirke, Amon Nkusi Kijana, tlf. 2927 9099
Mødested Amager		
Amager
Ellen Gylling, tlf. 3940 5004, og Jens Lind Andersen, tlf. 2360 2557(F)
Lyngby
Ark Chuch, Lyngby Ap. Kirke, Janepher Umuranga, jannifer_umu@hotmail.com
På tværs		
Aabenraa
Sct. Nicolai Kirke, Camilla Henriksen, tlf. 2570 2867
Zion Temple Celebration Centre DK, Lyngby Baptistkirke, TeaJeni Misago tlf. 3046 0153
Sport på tværs 		
Skjern
Luthersk Mission, Enok Sørensen, tlf. 9735 0186
Koreansk
København
Den Reformerte Kirke, pastor Dea Hwan Oh, tlf. 3251 1707
Venskabscafé		
Nykøbing Falster Lindeskovkirken, Lisbeth Rask Nielsen, tlf. 2567 0570

på
tværs

FESTKALENDER

TIL KALENDEREN
Sommer · Efterår
Internationale Sommerdage
IKC København d. 6.-9. juli
FarsiDag
Apostelkirken d. 11. juli
Kidz Camp Haderslev
Philipsborg d. 26.-29. juli
Arr. KFUM og KFUK/Haderslev Stift

Tværkulturelle
sommerlejre
Aflyst

Migrantmenighedernes
domkirketræf
Mød københavnske
migrantmenigheder

International familielejr
Løgumkloster Efterskole
d. 12 –16. oktober

Københavns Domkirke
Onsdag d. 30. sept. kl. 17

Efterårskonference

og repræsentantskabsmøde

Eksil og håb
Aarhus d. 6.-8. november

København
d. 19.-20. marts 2021

Forårskonference

Tværkulturelt Center · tlf. 3536 6535
www.tvaerkulturelt-center.dk/kalendarium
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7. juni
14. juni
14. juni
19. juni
24. juni
5. juli
28. juli
30. Juli
31. Juli

Fremmedsprogede bibellæseplaner
www.blr.dk
Meddelelser angående gudstjenester og arrangementer
i september, oktober og november modtages senest 1. august
Næste Nyt på tværs udkommer september 2020

11. aug.
16. aug.
20. aug.
22. aug.
29. aug.
1. sept.
2. sept.
11. sept.
14. sept.

Pinsedag
Ortodokse
Alle Hellige / Allehelgen (juliansk kalender)
Ortodokse
Kristi Legems og Blods fest
Katolikker/angl.
Jesu Hjerte Fest
Katolikker/angl.
Johannes Døberens fødsel
Katolikker/angl.
Asela-Dharma (Buddhas første prædiken)
Buddhister
Pilgrimsrejsen begynder (Hajj)
Muslimer
Templets ødelæggelse (Tishah-B´Av)
Jøder
Offerfesten til minde om Ibrahims lydighed
Muslimer
(Eid al-adha)
Krishnas fødsel (Krishna Janmashtami)
Buddhister
Jomfru Marias optagelse i himlen
Katolikker/angl.
Islamisk nytår (år 1442) (Hijra)
Muslimer
Fest for guden Ganesh (Ganesh Chaturthi)
Hinduer
Martyrernes dag (Ashura)
Muslimer
Kirkens nytår - kirkeåret begynder
Ortodokse
Rosefest / Afdødes Dag (Vu Lan/Ulumbana) Buddhister
Geez Nytår
Etiopiere, eritreanere, koptere
Kirkens nytår (juliansk kalender)
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. 2 – juni 2020

TE

Livet i en coronatid

MA

Tre nydanskere fortæller – fra Eritrea, Filippinerne og Irak
Efrem Dawit Tsegezab var blandt de første flygtninge
fra Eritrea, der kom til Danmark i 2014. Den 30-årige
eritreaner er uddannet geografi- og historielærer og
bor i Esbjerg sammen med sin kone og toårige datter.
Han er medlem af den eritreansk-ortodokse kirke.

I

Fotos: BMF

vores menigheder i Esbjerg og Varde har vi været gode
til at holde kontakt med hinanden. Da alt pludselig lukkede ned, blev mange bange. Vi kunne ikke længere
mødes til gudstjeneste om søndagen. Nogle var bange
for at gå ud og købe ind. Heldigvis har ingen af os været
syge med corona. Mange er testet, men jeg kender ikke
nogen, der er smittet.
Før corona gik min kone på sprogskole. Hun
begyndte først at lære dansk, da hun fik asyl i august
sidste år. Den første tid i Danmark boede hun på et
asylcenter med vores datter, mens jeg boede her
i vores lejlighed. Da sprogskolen lukkede, var hun
hjemme i to måneder. Hun er meget glad for, at
sprogskolen er åbnet igen.
Vi er en stor gruppe fra Eritrea, der mødes online
med vores præster og diakoner hver aften.Somme
tider er vi 200. Vi læser i Bibelen, og vores præster
fortæller om Gud. De prøver at opmuntre os og
siger, at vi ikke skal være bange. Gud har hjulpet
os i Eritrea og hele vejen til Danmark. Han hjælper
også nu. Om søndagen har vi haft gudstjeneste
online fra klokken fem om morgenen. Eritreanere
er vant til at gå i kirke meget tidligt på dagen.
Ligesom Danmark har Eritrea været lukket ned
på grund af corona, men heldigvis har det ikke
været lige så slemt som i vores nabolande Sudan
og Djibouti, hvor smitten spredte sig hurtigt. Eritrea
er ikke et rigt land, så hvis man bliver syg, kan man
ikke bare få hjælp. Derfor er folk meget bange.
Hele min familie bor i Eritrea bortset fra en søster
i Etiopien. Jeg tænker meget på dem. De er også
bekymrede for mig, for de har hørt, at mange er
døde i Europa. Heldigvis kan vi ringe til hinanden
og snakke sammen.
Da Danmark lukkede ned, mistede jeg mit
arbejde som rengøringsassistent. Jeg har haft flere
jobs på samme tid i forskellige firmaer, men lige
nu er der ikke noget til mig. Jeg håber snart at få
arbejde igen, når Danmark åbner mere op. Når jeg
ikke arbejder, får jeg ikke løn. Selvfølgelig er det
svært, men sådan er livet. Sådan er det også for
mange andre. Og livet fortsætter. Jeg håber og
beder om, at det snart bliver bedre for alle mennesker i verden.
Hver dag læser vi i Bibelen og beder Gud hjælpe os.
Vi glæder os over, at vi nu kan samles i kirken igen.
Familier har ventet på at få deres børn døbt. Vi har
savnet vores kirke og hinanden meget.
__________________________________________
Elizabeth Padillo Olesen kom til Danmark i 1995
sammen med sin danske mand og parrets fire børn, der
i dag alle er voksne. Hun er uddannet teolog og folkeskolelærer og arbejder som tværkulturel kirke- og kulturmedarbejder i Kolding Provsti.

F

ra midten af marts var jeg hjemsendt fra mit arbejde
som tværkulturel kirke- og kulturmedarbejder i
Simon Peters Kirke i to måneder. Alle aktiviteter i kirken
lukkede. Jeg fik lov at komme ind og rydde op på mit
kontor, men ellers arbejdede jeg hjemme og prøvede at
holde kontakt med de mennesker, der kommer til vores
tværkulturelle aktiviteter. Jeg har brugt megen tid på
at snakke i telefon og på Facetime, chatline og andre
medier og lægge information ud på vores Facebook
profiler, så folk fik besked om kirkens online aktiviteter.
Under nedlukningen holdt vi også videogudstjeneste
på engelsk to gange.

POSTKORT MED TEKSTER PÅ 10 SPROG
 Herren

velsigne dig og bevare dig
· Tumaini · Omid · Hope
 Asylbørn: ”Vi tegner bare det, vi har set.”
 Håb

Bestilles hos Tværkulturelt Center
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I en tid, hvor alt er anderledes og usikkert, er det vigtigt, at vi opmuntrer hinanden til at holde fast ved vores
tro. Jesus er vores håb. En dag bliver det godt igen.
Jeg bruger ofte billeder fra naturen, som jeg sender til
folk. Mange har savnet sprogcaféen og vores brunch
fellowship, men folk har været gode til at acceptere
situationen, som den var.
På grund af corona har vi udskudt den tværkulturelle
sommerlejr til oktober, og Toner på tværs i september
er aflyst, fordi arrangementet også omfatter spisning
med fælles buffet. Sprogcaféen starter først til august,
men frem til sommerferien er jeg i sognehuset, så jeg
har sagt, at elever og frivillige gerne må komme. Når vi
holder to meters afstand, må vi være 35 personer.
De sidste måneder har jeg haft ekstra tid. Jeg har
nydt at plante blomster i min have og have tid til at kategorisere de mange billeder, jeg har malet de seneste år.
Jeg har læst, bedt meget og skrevet digte om corona.

Adnan Dahan er tidligere konsulent i UNICEF og formand for Tværkulturelt Center frem til 2019. Han kom
til Danmark i 1995 og bor i København sammen med
sin kone Nashwa. Parret har tre voksne børn i Danmark, Sverige og Canada og seks børnebørn.

S

elv om Danmark nu er ved at genåbne, befinder vi
os stadig i en alvorlig verdensomspændende krise.
Men ingen krise varer evigt. Fremover vil vi mærke de
økonomiske konsekvenser, men et langt liv har lært
mig, at vi aldrig er forladt af Gud. De seneste måneder
har min kone og jeg været i selvisolation i vores lejlighed i Københavns Nordvestkvarter. Som 79-årig
hjerteopereret er jeg i risikogruppen. Hver dag går vi
tur i Utterslev Mose, og når vejret er godt, sætter vi os
ud i gården og læser. For det meste køber vores søn
ind for os. Efter at vores to børnebørn igen er tilbage
i børnehave og vuggestue, kommer vores søn ikke ind.

Gud har hjulpet os
hele vejen til Danmark.
Han hjælper også nu.

Jesus er vores
håb. En dag bliver
det godt igen.

Et langt liv har
lært mig, at vi aldrig
er forladt af Gud.

Efrem Dawit Tsegezab

Elisabeth Padillo Olesen

Adnan Dahan

Og så er jeg begyndt at streame gudstjenester og meditationer fra Filippinerne på mit eget sprog cebuano. Selv
om kirkerne har været lukket og medarbejderne ikke fik
løn, blev der holdt gudstjenester i folks hjem. En dag
fandt jeg en video fra en gudstjeneste i min brors hjem!
Da alt lukkede ned, måtte fiskerne på de mange små
øer ikke længere sejle ind til byerne og sælge deres
fisk. Der var ingen kompensation fra staten. Sammen
med andre filippinere i Kolding har jeg været med til
at indsamle penge til de fattigste familier, så de kunne
købe ris. Herboende filippinere har solgt ting på nettet
og lavet online lotteri. Filippinere er vant til at hjælpe
hinanden. Det er jeg stolt af. I mit land har jeg kontakter,
jeg kan stole på, så jeg ved, at pengene når ud til dem,
der har størst behov.
Med coronakrisen er der kommet en større
bevidsthed om døden ind over livet. Jeg har lært at
overgive alt til Gud. Men jeg har ikke været bange. Jeg
oplever, at mange nydanskere er åbne for at tale om tro.
”Tag mig med i din bøn,” siger de. De tror på bønnens
kraft. Fremover vil jeg med større frimodighed fortælle,
hvad den kristne tro betyder. Gud forlader os ikke. Han
er med os, hvad enten vi lever eller dør. Både i livet og
i døden holder han os i sin kærlighed.

Det er ikke første gang, at vi ikke har kunnet gå ud
i længere tid. Vi har oplevet ting, der er værre. Under
Golfkrigen i Irak kunne vi ikke forlade vores hus i 40
dage. Bomberne faldt omkring os, og vores hus kunne
blive ramt når som helst. Der var ingen telefon, ingen
elektricitet og meget ustabil vandforsyning.
I Danmark har vi alt, hvad vi behøver. Med moderne
teknologi og sociale medier er vi på ingen måde isoleret. Jeg prøver at finde de positive ting og glæder
mig over de mange, der hver dag bliver raskmeldt. Jeg
glæder mig over, at kristne samles til bøn og bibellæsning hjemme, når de ikke kan gå i kirke. Min kone og
jeg har tid til at ringe til mennesker, som vi ikke har talt
med længe. På den måde er venskaber blevet styrket
og vores liv er blevet rigere.
Da kirkerne genåbnede i maj, var vi til gudstjeneste
i den koptiske kirke for første gang i tre måneder. Den
første uge holdt præsten gudstjeneste fire dage i træk.
Når vi holder to meters afstand, må der være 30 personer i kirken, så med fire gudstjenester kunne næsten
alle i menigheden deltage. Forinden ringede vi til præsten og tilmeldte os. Så ringede han tilbage og fortalte,
hvornår der var plads. I vores tradition er det meget vigtigt at modtage nadveren. I stedet for at give os både
vin og brød, hælder præsten nogle dråber vin på brødet,
inden han uddeler det for at mindske smittefaren.
Herhjemme fortsætter vi med at bede for vores
verden og hente styrke hos vores Gud. Han har omsorg
for os. Han er vores lys – også når vi ikke altid kan se
lys for enden af tunnellen.
Fortalt til BMF
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Ingen har copyright på Gud

I internationale menigheder nedbrydes fordomme
er findes ingen drejebog. I en international
Skal han give gode råd til andre, der overvejer at
menighed er der hele tiden nye udfordringer. Men
starte en international menighed, anbefaler han flittig
når det lykkes at få mennesker fra alverdens kulturer til
brug af pauseknappen.
at opleve enheden i Kristus på tværs af sprog, etnisk
- I ICC er vi meget bevidste om at skelne mellem
baggrund og kirketradition, er det så rigeligt prisen
væsentligt og uvæsentligt. Vores læregrundlag er den
værd. For så viser kirken, at
apostolske trosbedet er muligt at skabe enhed
kendelse. Det står
midt i mangfoldighed. Og det
ikke til forhandling.
budskab bliver stadig vigtigere
Men det uvæsentlige
i en tid, hvor mange betragter
sætter vi på pause.
kulturforskelle som barrierer for
Det kan vi diskutere
fællesskab.
engang i evigheden!
Det siger Ravi Chandran, der
I en international
som en af Danmarks erfarne
menighed kommer
migrantpræster kan se tilbage
alle med deres egen
på 18 år som seniorpræst i Interopfattelse af, hvad
national Christian Community
der er kristen kultur:
(ICC), en interdenominational
”Sådan gør vi der,
engelsksproget menighed i Frehvor jeg kommer
dens Kirke på Østerbro med
fra.” Det kan give
150 medlemmer fra
mange frustrationer.
40 nationer. Denne
Men Gud er langt
eftermiddag har den
større end vores
Ravi Chandran har lært at bruge pauseknappen.
55-årige etniske inder
kultur og kirketraditioner. Ingen
I en mangfoldig menighed, hvor kulturer og trafra Singapore lagt vejen
af os har copyright på Gud.
ditioner brydes, er det vigtigt at skelne mellem
forbi den tidligere sogLad os i stedet fokusere på
nekirke, som menigdet, vi er fælles om
væsentligt og uvæsentligt og sætte diskusheden lejer to dage om
- I en international menighed
sioner om det mindre væsentlige på pause.
ugen, for at fortælle om
lærer man at relatere til menDet siger den singaporeanskfødte præst, der for
sine erfaringer.
nesker fra andre kulturer. I den
18 år siden grundlagde den engelsksprogede
proces nedbrydes fordomme.
Da Ravi Chandran menighed International Christian Community Danskere opdager, at afrikanere ikke bare er afrikanere,
i sin tid grundlagde
(ICC), der i dag er en af Københavns velbesøgte
men at Afrika er et kontinent,
menigheden, handinternationale kirker. I dette interview fortæller
der består af mange nationer
lede det for ham om
han om vejen fra vision til virkelighed.
ligesom Europa. Og udlænat imødekomme et
dinge opdager, at det slet ikke
behov.
er så svært at snakke med en dansker, som de måske
- Jeg startede ICC, fordi jeg var opmærksom på, at
troede.
nogle savnede en menighed, der kunne samle kristne
- Som migranter vil vi altid være outsidere. Uanset
på tværs af sprog, kulturer og kirkeretninger, og hvor
hvad bliver vi aldrig hundrede procent danske. Men
alle hurtigt kunne få opgaver og ansvar. Derfor skulle
i kirken er der ingen outsidere. I ICC har jeg gang på
mangfoldigheden også være synlig i menighedens
gang set, hvordan evangeliet kan forandre menneledelse. I dag udgør etniske danskere 10 procent af
skers liv og nedbryde kulturelle barrierer, siger Ravi
menigheden, og yderligere 20 procent er nydanskere
Chandran, der for 11 år siden udskiftede sit singapomed dansk statsborgerskab. Resten kommer fra
reanske pas med et dansk rødbedefarvet.
alverdens lande med hovedvægt på Afrika og Asien.
- At opgive sit statsborgerskab er som at sige farvel
Størstedelen er udenlandske arbejdstagere, diplotil sine rødder. Men jeg er ikke i tvivl om, at det var en
mater, studerende og andre, der kun er her i kort tid.
rigtig beslutning. Det var Gud, der i sin tid kaldte os til
Det er lidt som at være præst i rindende vand! Men
Danmark. Efter 27 år er vores fremtid her.
samtidig fortsætter mange med at følge os på de
sociale medier. I dag har vi et stort netværk ud over
verden.
Siden coronakrisen er gudstjenester og øvrige aktiviFor Ravi Chandran er nøgleordet tilgængelighed.
teter i den internationale menighed flyttet online. Som
- Det handler både om budskabet og den måde,
tidligere konsulent i AIDS-Fondet er Ravi Chandran
det formidles på. I ICC har vi en klar vision, som er
meget bevidst om smittefaren og har valgt en forintegreret i alle arbejdsgrene. Vi vil hjælpe mennesker
sigtig kurs ved kirkens genåbning.
til at få kontakt med dem selv, Gud og hinanden. Det
- Vi er en international menighed med kontakter ud
handler om at være åndelige på en naturlig måde – og
over verden. Foreløbig kan kun 30 personer deltage
naturlige på en åndelig måde, forklarer Ravi Chandran,
i gudstjenesten i Fredens Kirke. Ingen familier med
der også har udgivet et undervisningsmateriale i prakbørn. Og ingen kirkekaffe. Vi fortsætter med at
tisk kristendom til brug i menigheden.
streame alle gudstjenester. Også inden corona blev
- En gudstjeneste skal ikke være underholdning,
prædikener lagt ud på kirkens website. Så det har ikke
men vi skal tale folks sprog, så gudstjenesten opleves
været en stor omvæltning for os at gå online.  BMF
vedkommende. Musikalsk har vi valgt en tidssvarende
Ravi Chandran: Født 1965 i Singapore og opvokset som hindu
udtryksform med keyboard, elguitarer og trommer.
i en indisk indvandrerfamilie. PhD i teologi og sjælesorg. Kom til
- Det første indtryk er afgørende for, om folk kommer
Danmark i 1993. Tidligere præst i pinsekirken og AIDS-konsulent.
igen. Hvordan føles det her? Er jeg velkommen? Og
Gift med Lillian Leow Mui Choo, der er etnisk kineser opvokset
i en buddhistisk familie. To voksne sønner.
så skal folk opleve, at der er brug for dem. I dag har
omkring 70 personer i menigheden en frivillig opgave.
Website: www.getintouch.dk

D

PROJEKT MEDVANDRING
Store Bededag blev der tændt lys for Danmarks migrantmenigheder i Tværkulturelt Centers netværk. Lystændingen var en del
af Projekt Medvandring, hvor 30 medvandrere over fire uger
bad for og fulgte 60 af Danmarks migrantmenigheder.
Da årets Inspirationsdage for migrantpræster i maj måtte aflyses,
fik menighederne tilbud om at få en medvandrer som et
tegn på fællesskab og samhørighed.
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Netværk for
tværkulturelt kristent arbejde
Ryesgade 68 . 2100 København Ø . Tlf. 3536 6535
E-mail: info@tvaerkulturelt-center.dk
www.tvaerkulturelt-center.dk
Netbank: Reg.nr. 1551 Kontonr. 7707231
MobilePay 78684
Koordinator: Cand.mag. Birthe Munck-Fairwood
Sekretær: Cand.theol. Ann Juul Kjestrup
Regnskabsfører: Ilse Due
Medlemsorganisationer og –menigheder:

Organisationer: Promissio • Indre Mission
KFUM og KFUK i Danmark
Organisationsstøtte: Samvirkende Menighedsplejer
Brødremenighedens Danske Mission • Luthersk Mission
Menigheder m.fl.: Aagerup Kirke • Abildgård Kirke, Frhvn.
Adventskirken, Vanløse • Ansgar Kirke, Aalborg • Apostelkirken, Kbh.
Bellahøj/ Utterslev Kirke • Bethlehemskirken, Kbh. • Bistrup Kirke
Boholte Kirke • Borris Kirke • Brøndby Strand Kirke • Brønderslev Kirke
Bråby Sogn • Buddinge Kirke • Bårse-Beldringe Sogn • Christians
Kirke, Christianshavn • Christianskirken, Aarhus • Christianskirken,
Fredericia • Christianskirken, Kgs. Lyngby • Christianskirken,
Sønderborg • Dronninglund Kirke • Egvad Sogn • Emdrup Kirke
Fakse Kirke • Fjelstervang Kirke • Folkekirkens Tværkulturelle Center
i Ribe Stift • Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg
Fredens-Nazaret Sogn, København • Frederikssund Kirke
Garnisonskirken • Gellerup Kirke, Brabrand • Gl. Haderslev Kirke
Gilleleje Kirke • Gistrup Kirke • Glostrup Sogn • Greve Sogn
Græsted Sogn • Grønnevang Kirke, Hillerød • Haderslev Domsogn
Hannerup Kirke, Fredericia • Haraldskirken, Gladsaxe • Hasle Kirke,
Aarhus • Haslev Kirke • Hasseris Kirke, Aalborg • Hellevad
Menighedsråd • Helligåndskirken, Aarhus • Hemmet-Sdr. Vium Sogn
Hendriksholm Kirke, Rødovre • Herlev Kirke • Herstedøster Kirke
Herning Kirke • Hillerød Sogn • Hillested-Skørringe Pastorat
Hirtshals Kirke • Hjordkær Sogn • Holstebro Kirke • HundigeKildebrønde Sogn, Greve Husumvold Kirke, Brønshøj • Hvidovre Kirke
Hyltebjerg Kirke, Vanløse • Højby Sj. Sogn • Højelse Sogn
International Church of Copenhagen • Ikast Kirke • Jesuskirken, Valby
Jelling Kirke • Jetsmark Kirke • Karlslunde Strandkirke • Kastrup Kirke
Kingo-Samuel Sogn, Kbh. • Knudsker Sogn • Korsvejskirken, Kastrup
Kristkirken, Kolding • Kvaglund Kirke, Esbjerg • Køng-Svinø Pastorat
Lerup-Tranum Pastorat • Lindehøj Kirke, Herlev • Lindholm Kirke,
Nørresundby • Lundehus Kirke • Lyng Kirke, Fredericia • LøsningKorning Sognekald • Møllevangskirken, Aarhus • Mørkhøj Kirke
Nathanaels Kirke, København • Nexø Kirke • Nørre Løgum Kirke
Nørre Snede Kirke • Nørrelandskirken, Holstebro • Nørremarkskirken,
Vejle • Opstandelseskirken, Albertslund • Præstebro Kirke • Rindum
Sogn • Ringive Sogn • Ringkøbing Kirke • Ringsted Sogn • Risbjerg
Kirke, Hvidovre • Roskilde Domsogn • Rødovre Kirke • Rønne Kirke
Samsø Pastorat • Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring • Sct. Clemens Kirke,
Randers • Sct. Hans Kirke, Odense • Sct. Jacobi Kirke, Varde
Sct. Jørgensbjerg Sogn, Roskilde • Sct. Michaelis Kirke, Fredericia
Sct. Nicolai Sogn, Vejle • Sct. Pauls Kirke, Aarhus • Sct. Peders Sogn,
Randers • Silkeborg Kirke • Simeon Skt. Johannes Sogn • Simon
Peters Kirke, Kolding • Skanderup Kirke • Snejbjerg Kirke • Solvang
Kirke, København • Sommersted-Oksenvad Pastorat • Stenløse Sogn
Struer Kirke • Sundby Sogn • Sæby Kirke • Søllerød Kirke • Sønderbro
Kirke, Horsens • Søndermarkskirken, Viborg • Tagensbo Kirke, Kbh
Timotheuskirken, Valby • Tingbjerg Kirke • Toreby Sogn, Nyk. F.
Tveje Merløse Sogn • Tyrstrup Kirke • Tåstrup Nykirke • Vejleå Kirke,
Ishøj • Veksø Sogn • Vesterbro Sogn • Viby Kirke, Århus • Vigerslev
Kirke • Vindinge Sogn • Vor Frue Kirke, København • Vor Frelsers
Sogn, Chr.havn • Vorgod Kirke • Værløse Sogn • Zions Kirke, Esbjerg
Ølgod Valgmenighed • Ølsted Sogn • Aaby Kirke • Aarhus Bykirke
Aarhus Valgmenighed • Det Mellemkirkelige Udvalg i Helsingør Stift
Mødested Amager
Associerede medlemmer: Alive Bible Congregation • ALIVE Frikirken
Ølstykke • Bethel World Mission Church • Champions Chapel Chinese
Church in Copenhagen • Church of Love Denmark • Church on the
Rock • Den Etiopisk-Ortodokse Menighed, Århus • Den KoptiskOrtodokse Kirke St. Marie & St. Marcus • Emmanuel - Etiopisk
Kristent Fællesskab, Kbh. • Frikirken i Løgstør • God´s Ambassadors
International, Avedøre • Int. Temple Bridge Ministries • Living Word
Empowerment Center, Lyngby • PERKI/Indonesisk Kristent Fællesskab
International Christian Community • Int. Evang. Kirke, Skanderborg
Mar Mari´s Assyriske Menighed • Myanmar Christian Fellowship
Narrow Gate Church • Resurrection Int. Chr. Center • Revival Ministry
DK • Serbisk-Ortodoks Menighed, Odense • St Alban’s Anglican
Church • Svenska Gustafskyrkan • Zion Temple Denmark
Det Danske Bibelselskab

Tværkulturelt Centers bestyrelse

Tidl. sognepræst Inge With Johannessen (formand) • Partnerkoordinator Clement Dachet (næstformand) • Landsleder Krista Rosenlund
Bellows • Tidl. lærer Henry Holm Hansen • Kirketjener Abel Zemhret
Kidane • Sproglærer Hanne Thinggaard • HF-stud. Joseph Zahr
Revd. Smitha Prasadam
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