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Manden med nøglen

Hver aften efter arbejde går Antranik de få hundrede
meter fra hjemmet til Hasle Kirke, som han har ansvar
for at låse for natten. ”Mit hjerte bor i kirken,” siger den
59-årige syrisk-armenier.
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Fortællinger om håb
Håbet er noget, vi har sammen

Redaktøren har ordet
I en usikker coronatid har verden brug for håb. Håb om at pandemien en dag vil få ende, og at verden
vil stå sammen i solidaritet med dem, der har lidt mest. Håb om, at vi alle er blevet klogere på, hvad der
giver livet værdi. For pludselig stod det klart, hvor lidt kontrol vi mennesker dybest set har over livet.
Vi vidste det jo nok i forvejen. Men som en norsk præst udtrykker det: I gode dage bilder vi os ind, at vi har
mere kontrol over livet, end der er dækning for.
Det vækker til eftertanke, når mange flygtninge også i dag er i stand til at bevare håbet og fortsætte med
deres liv trods store tab og usikkerhed. Fortsætte, som de gjorde for fem år siden under de store flygtningestrømme, da børn og voksne vandrede op gennem Europa drevet af et ukueligt håb om et liv og en fremtid
et bedre sted i verden.
Den kristne kirke har til alle tider bygget på et håb, der rækker ud over her og nu. Paradis på jord
oplever vi kun i korte glimt, men vi har et løfte om, at Gud en dag vil gøre alting nyt. En dag bliver alt godt.
Vi får lov at skimte en sammenhæng og tro på, at der er en mening med vores liv. Vi er ikke overladt til os selv.
I flygtninges fortællinger møder vi en skærpet opmærksomhed for det, der giver livet værdi.
Ofte handler det om en livsnær tro og tillid til Guds omsorg, som afspejles i omsorg for andre og overlader
de store livsspørgsmål til Gud. Derfor er det ofte fortællinger om håb. Mange kommer med en længsel
efter at mærke Gud i deres liv. De minder os om, at det kristne evangelium er så meget mere end ord.
At Gud har lovet os sit nærvær i gode som onde dage, og at det derfor er muligt at bevare håbet, også når
vi mister kontrollen. Det er en dyrekøbt erfaring, som den vestlige verden, der er så bange for flygtninge, gør
klogt i at lytte til.
De seneste år er et større antal asylansøgere blevet døbt i folkekirken. Samstemmende fortæller de,
at de i kirken fandt en fred, de ikke før havde kendt. I dag har mange fået asyl og er på vej ind i en travl
dansk hverdag. Men skal nykristne mænd og kvinder holde troen og håbet levende i et nyt land, har de brug
for danske medvandrere med tid og en tydelig kristen praksis, de kan spejle sig i. Her har også folkekirken
et ansvar.
Andre fik afslag på asyl og bor i dag på et udrejsecenter. Men også de afviste skal vide, at de ikke er
glemt af Gud. Håbet er noget, vi har sammen. Som en har sagt: Vi mennesker kan tåle ganske meget,
hvis vi har nogen at fortælle det til. Her kan vi alle gøre en forskel for mennesker på flugt, der er endt
i samfundets periferi. Som en kurdisk pige på et udrejsecenter udtrykte det for nylig: ”I dag er jeg glad, fordi
du lytter til mig.”
Birthe Munck-Fairwood

AKTUELT PERSPEKTIV

Svendborg:
Vi er blevet
klogere

F

olkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg Provsti er gået styrket ud af corona-krisen,
fortæller sognepræst Mai Bjerregaard Andersen og
projektkoordinator Pernille Gade Krohn: ”Vi har berøring med det meste af verden, og mange af dem, der
kommer hos os, har en skrøbelig fysik. Så i marts lukkede vi tidligt ned for alle aktiviteter og gik så i gang
med at forklare den linde strøm af information, der kom
fra myndighederne. Og med at forvisse om, at danske
myndigheder er til at stole på og værd at rette sig efter,
også når retningslinjerne skifter ofte. Vi forklarer stadig!
Vi lavede også online sprogcafé med corona nyt.
Nu er aktiviteter genåbnet, og i dag er vi alle blevet
klogere på det vilkår, som jo netop er mange migranter
og flygtninges: Følelsen af isolation, når man er afskåret
fra familie og venner.”

Internationale
sommerdage

D

e godt 50 deltagere kom fra så forskellige steder
i verden som Mexico, Sydkorea og Afghanistan, da
Internationalt Kristent Center i juli inviterede til fire Sommerdage i missionshuset Bethesda i København. Leder
af IKC Mika Raja Bak-Skovenborg fortæller om initiativet: ”Vi ville gerne se hinanden igen og være sammen
fysisk. Vi gad ikke, at alt skulle være online! Programmet
bestod af bibeltimer med spørgetime, fællesspisning og
daglige udflugter rundt i byen. Det bedste var at se folks
glæde og taknemmelighed. Både unge og gamle. De ville
virkelig det her fællesskab. Så snart smittetrykket er lavt
nok til, at man kan være sammen, skal man gøre det.”

Kinesisk
menighed
gik online

D

en kinesiske menighed Chinese Church in Copenhagen var allerede gået online, da Danmark lukkede
ned i marts, fortæller Ruth Chia-Ying Lee fra menighedens bestyrelse: ”Vi kommer fra Asien og kunne se,
at det her var alvor. Allerede i februar begyndte nogle
at bruge mundbind i kirken. Bibelgrupper mødtes kun
online, og siden marts har vi live-streamed gudstjenester og haft online bedemøder. I juli begyndte vi igen at
mødes fysisk, men alle er endnu ikke klar til at komme
i kirke, så vi fortsætter med at live-streame. Det giver
også kinesere i andre byer mulighed for at være med.
Vi plejer at have en besøgspræst fra Asien, men det
får vi ikke foreløbig, så nu må vi selv tage ansvar for
menigheden. I dag skiftes et team til at prædike. Når
vi ikke alle kan mødes fysisk, er det særlig vigtigt at
holde personlig kontakt på andre måder og opmuntre
hinanden.”

F

Bibellejr for
asylansøgere
2

ørst var det tænkt som et
sommertilbud til beboere
på Udrejsecenter Kærshovedgård. Siden kom asylfamilier
fra Holstebro til. Det endte
med tre dages bibellejr for 65
asylansøgere på Midtjyllands
Kristne Friskole i Herning – dog
uden overnatning, da beboere
på Kærshovedgård skal være
tilbage kl. 23, fortæller tværkulturel konsulent i Luthersk
Mission Anna Lisbeth Sonne.
”Det var folk fra Kærshovedgård,
der stod for at lave persisk mad.
Det gik de rigtig meget op i.
Til daglig må de jo ikke lave mad.
Folk fik snakket på kryds og
tværs – de unge mænd fra udrejsecentret og børnefamilierne og
de lidt mere voksne fra Holstebro. Det kristne fællesskab er
jordens største under!”

Black Lives Matter
Når hudfarve bliver et stigma

Bevægelsen Black Lives Matter har sat
gang i en fornyet debat i mange lande om
race og arven fra slavefortiden efter afroamerikaneren George Floyds død under
en politianholdelse i maj. I dette interview
giver Clement Dachet, teolog og partnerkoordinator i Mission Afrika, sit bud på,
hvad vi i Danmark kan lære af den aktuelle
debat. Clement Dachet er født i Nigeria og
næstformand i Tværkulturelt Center.
– Hvorfor er det vigtigt at tale om fortiden?
Vi glemmer let, at det ikke er så længe siden, at Europa
betragtede afrikanere som en handelsvare og ikke
som mennesker. Vi har brug for et opgør med tidligere
tiders holdninger til afrikanere/sorte, der har rødder
i slavetiden. Sorte er ikke mindre værd end andre mennesker. Men for mange afrikanere og afroamerikanere
er hudfarve stadig et stigma.
– Hvilken rolle spillede kirken
i forhold til slavehandelen?
Hvis flere kirker havde kendt
deres plads og ansvar, var
slavehandlen ikke blevet så
omfattende, som den blev.
I stedet for at være en profetisk røst, der fortalte samtiden, hvad der er rigtigt og
forkert, gav mange kirker
deres opbakning til slaveriet
og var med til at legitimere
fire hundrede års omfattende handel med mennesker. Kirkerne var senere
med i kampen for slaveriets
ophævelse, men det er desværre ikke hele billedet.

der handler om udlændinge. Politikere lægger ikke
skjul på, at Ikke-vestlige udlændinge er uønskede.
Selv om jeg har boet i Danmark i 12 år, står jeg stadig
i døren. Jeg har endnu ikke permanent opholdstilladelse. Hver gang jeg nærmede mig målstregen, blev
reglerne ændret. Meget i den aktuelle udlændingelovgivning handler ikke om retfærdighed.
– Hvordan ser du Black Lives Matter bevægelsen?
Jeg er helt enig i det overordnede budskab: Black
lives matter. Der er en sag at kæmpe for. Den unge
mand i et libysk fængsel, der bliver solgt til slaveri
i dag, er med stor sandsynlighed afrikaner. Afrikanere
er stadig blandt de mest sårbare grupper. Men jeg
deler ikke bevægelsens retorik og ensidige fokus på
sortes rettigheder. Som kristen vil jeg kæmpe for alle
menneskers rettigheder. All lives matter. Vi må aldrig
nedgøre andre i kampen for egne rettigheder. Nogle ser
racisme alle vegne, men Danmark er ikke et racistisk
land. Social mobilitet er i høj grad mulig i det danske
samfund. Langt de fleste danskere viser spontan med-

Hvis du
kun ser min
hudfarve, er
det ikke mig,
du ser.
Clement Dachet

– Hvordan kan kirken gøre
op med fortiden?
Ved at stå fast på det kristne
menneskesyn uanset de
politiske vinde. Alle mennesker er skabt i Guds billede.
Vi har alle lige stor værdi som mennesker. Enhver form
for racisme og negativ forskelsbehandling baseret på
hudfarve eller etnicitet er synd i en kristen forståelse.
Men Kristus døde også for fortidens synder. Derfor er
forsoning mulig.
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EN ANDERLEDES
SOMMER

følelse med mennesker, der har det svært.
Samtidig er jeg klar over, at selv om jeg er afrikaner,
giver min hudfarve mig ikke ret til at tale for alle sorte
amerikanere. Deres fortid er ikke min. Jeg kan vise min
solidaritet og medfølelse, men jeg kan ikke fuldt ud
sætte mig i deres sted.

– Er racisme et problem i Danmark?
– Verden blev med rette rystet over det brutale politiDer er sjældent tale om åbenlys racisme. Spørgsmålet
drab i USA tidligere på sommeren. Hvordan kommer
er mere komplekst. Det handler om noget, der ligger
vi videre?
under overfladen. Racisme er en reduceret måde at
Kirken skal aktivt imødegå myter og uvidenhed om
forstå livet på og en af mange følger af syndefaldet.
afrikanere og andre etniske minoriteter og arbejde
Hvis du kun ser min hudfarve, er det ikke mig, du ser.
for en mere retfærdig verden. Alle mennesker har
Jeg er mere end min hudfarve. Et menneskes personsamme umistelige værdi, fordi vi
lighed er noget dynamisk, der ikke kan redualle er skabt i Guds billede. I dag
ceres til en gruppeidentitet.
Kirkerne var
er det ikke nok for kirken at vise
Det er vigtigt at huske, at de ord, vi bruger,
medfølelse og barmhjertighed.
ikke er neutrale. For eksempel betragtes det
med til at legitimere
Det handler også om retfæri dag ikke som problematisk, at europæere i
fire hundrede års
dighed. Det afrikanske kontinent
stort tal udvandrede på grund af fattigdom
lider stadig under unfair hani det 18. og 19. århundrede. Men når afrikaomfattende handel
delsvilkår og udnyttelse af naturnere i dag flygter fra fattigdom, formuleres det
med mennesker.
ressourcer. Det er en væsentlig
meget negativt, selv om Vesten selv er medClement Dachet
årsag til, at så mange unge afriskyldig i Afrikas økonomiske krise. Vi taler
kanere søger mod Europa. Kirken
om irregulær og illegal migration og om ikkeskal turde blande sig i den politiske samtale og sætte
vestlige migranter som et kollektivt problem. Vi er klar
ord på det, der er i Guds hjerte. Mange steder er
med en terminologi, der kan retfærdiggøre nutidens
det den unge generation, der viser vej. Det er meget
holdninger og handlinger.
opmuntrende. Derfor har jeg masser af håb.
Til afrikanere og alle andre etniske minoriteter
– Har du selv oplevet forskelsbehandling?
i Danmark vil jeg sige: Gør dit bedste. Udnyt dit
Da jeg kom til Europa, spekulerede jeg på, om jeg ville
fulde potentiale, både for din egen og for samfunende med at ønske, at jeg ikke var afrikaner! Sådan
dets skyld. Vær den, du er. Du har noget værdifuldt
gik det heldigvis ikke. Men bredere forstået oplever
at bidrage med.
BMF
jeg uindpakket racisme i mange af de politiske tiltag,
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Jeg bliver glad,
når jeg hjælper andre
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Det var ikke sådan, hun havde
forestillet sig sin ungdom. Da
17-årige Fayezah Ghahremani
Pour kom til Danmark fra Iran
sammen med sin familie under
de store flygtningestrømme i
2015, var hun 12 år. Siden har hun
boet på asylcentre i Søllested,
Holstebro, Avnstrup og senest
to år i Udrejsecenter Sjælsmark
i Nordsjælland. I juli blev familien overflyttet til Udrejsecenter
Avnstrup i forbindelse med regeringens beslutning om at flytte
børnefamilier ud af Sjælsmark.
I dag går Fayezah i 10. klasse,
taler flydende dansk og drømmer
om uddannelse og job – og om
måske en dag at stifte familie.
Men foreløbig er fremtiden sat på
standby. Over en kop varm chokolade på en café fortæller hun
om sine tanker om livet – set fra
et udrejsecenter.

17-årige Fayezah: Gud har ikke glemt os i Avnstrup

Man kan leve uden penge, men ikke uden håb.
Det hele skete meget pludseligt. Jeg vidste ikke, at vi I de fleste lande var politiet søde mod os. At vi endte
i Danmark var tilfældigt.
Vi har et stort håb om en dag at få opholdstilladelse,
skulle rejse. Jeg havde ikke forestillet mig, at vi en dag
selv om vi hele tiden får at vide, at vi skal rejse hjem.
ville forlade Iran. Vi boede i en større by i det vestlige
Iran og var nogle år tidligere flyttet til et bedre hus. Min
I to år boede vi på et asylcenter i Holstebro. Det var Det giver mig en mærkelig følelse. Det er som om
man ikke kan bruges til noget. Som om man er
far arbejdede på en fabrik og havde sparet op. Min mor
der, jeg første gang besøgte en kirke sammen med
skrald. Men der er også mennesker, der siger noget
er uddannet psykolog, men i Iran er der ikke så meget
min klasse. Jeg husker stadig den særlige følelse af
andet. ”Vi har brug for jer,” siger de. Derfor kan vi
arbejde til kvinder, så hun var mest
ro inde i kirken. Da jeg kom til Danmark,
godt klare det.
hjemme. Nogle tror, vi kom til Danhavde jeg ikke nogen tro og kendte ikke
I Sjælsmark var vi som en stor familie. Selvfølgelig
mark på grund af penge. Men det er
rigtig
min
egen
religion.
Jeg
begyndte
Vi havde
kunne vi være uenige, men hvis nogen havde brug for
ikke rigtigt. Vi havde et godt liv i Iran
at besøge kirken alene og sammen med
hjælp, var vi der for hinanden. De børn, der har været
og manglede ikke noget. Vi rejste, et godt liv i Iran og
andre fra asylcentret. Jeg kunne godt lide,
i Sjælsmark, er rigtig stærke i dag. Vi har lært at stole
fordi det blev farligt for min far.
når
de
fortalte
om
Jesus
i
kirken.
Om
sønmanglede ikke noget.
på os selv og finde løsninger, når vi har problemer.
Hvad der egentlig skete, ved jeg Fayezah Ghahremani Pour
dagen blev gudstjenesten oversat til perstadig ikke. Mine forældre har altid
sisk. Jeg fik også en persisk børnebibel.
prøvet at beskytte mig og ikke blande
Jeg lærte rigtig meget og sagde til min far,
Jeg prøver at holde de dårlige tanker væk. Men
mig ind i deres problemer. I Iran siger man, at der er
at han også skulle komme.
somme tider er jeg rigtig meget ked af det. Så har jeg
frihed, men sådan er det ikke. Hvis man ikke er muslim,
Da vi fik afslag på asyl, rejste vi til Tyskland. Det gik
brug for at være alene. Jeg savner min bedstefar og
har man problemer. Vi er kalhori-kurdere og yarier. Yari
ikke så godt, så vi endte med at komme tilbage. Fordi
mine tanter og mostre og fætre og kusiner i Iran. Jeg
er en meget gammel kurdisk religion. I skolen havde
vi havde fået afslag, skulle vi bo i Sjælsmark. Her
vil gerne gøre noget for at hjælpe min familie med at
jeg mange dårlige oplevelser, fordi jeg ikke var muslim.
begyndte jeg at gå i kirke igen sammen med min far.
få ophold i Danmark, men jeg ved ikke rigtig hvordan.
Men jeg husker også gode ting fra Iran. Jeg var mine
Vi kom med i en dåbsklasse, hvor vi fik undervisning
Hvis jeg græder, får jeg ro. Det hjælper også at skrive
bedsteforældres første barnebarn og fik masser af kæri syv måneder. Sidste sommer besluttede vi, at vi ville
ned, hvorfor jeg er ked af det. Somme tider skriver
lighed fra min familie. Min bedstefar elskede mig meget
døbes. Jeg havde ikke så mange forventninger. Det
jeg digte på persisk.
og kunne altid gøre mig glad, når jeg var ked af det.
var jo bare vand, man fik på hovedet. Men da jeg blev
I Sjælsmark lavede jeg en facebook side for børDa jeg var 12 år, blev alt forandret. En dag ringede
døbt, var det, som om noget gik ud fra min krop. Alle
nene. Nu vil jeg lave en side for Avnstrups børn. Måske
min far og sagde, at vi skulle tage ud til hans familie –
de dårlige ting, jeg havde gjort. Nogen
er det bare en dråbe i havet. Men
min mor, min lillesøster og mig. Jeg fik ikke sagt farvel
tog alle mine byrder. Jeg fik en ro i min
det giver mig en god følelse. Jeg
til mine venner. Vi rejste bare. Jeg kunne mærke, at der
krop og min sjæl, som jeg aldrig havde
Jeg har altid haft bliver glad, når jeg hjælper andre.
var sket noget. Vi gik over bjergene til Tyrkiet. Det var
oplevet før. Nogle vil sige, at jeg mærJeg bliver også glad, når jeg hører
rigtig store bjerge. Vi måtte ikke gå, når det var lyst.
kede Helligånden. Måske. Min far fik det håb. Da jeg blev kristen,
musik, spiller guitar eller dyrker
Hvis vagtposterne så os, ville de skyde. Min lillesøster
også bedre og valgte at skifte navn, så fik jeg mere håb.
judo. Så tænker jeg ikke så meget.
var kun to år og forstod ikke noget.
han i dag har et kristent navn. Min mor Fayezah Ghahremani Pour
Jeg prøver at bede til Gud og
Fra Tyrkiet skulle vi videre med båd til Grækenkan også godt lide Jesus. Når vi havde
går også i kirke sammen med min
land. Mens vi stod og ventede, begyndte en gummiproblemer i Iran, bad hun til Jesus. Men
far. Jeg kan godt lide at komme
båd ude på havet at tage vand ind. Til sidst kænhun er først nu ved at være klar til at blive døbt.
i forskellige kirker. Man får forskellige følelser. I kirken
trede båden. Den var fuld af mennesker. Der var også
i Holstebro oplevede jeg en stor ro. Kirken i Hillerød,
små børn. De druknede, mens vi stod der. Det vil jeg
Hvilken vej skal jeg gå i mit liv? Det tænker jeg meget hvor jeg er døbt, er som mit eget hus. Der hører jeg til.
aldrig glemme.
Jeg er ikke vred på Gud. Der er altid en mening
på. Min mor siger, at jeg skal finde den vej, der gør
I vores båd sad piger og kvinder nede i båden,
med det, Gud gør. Jesus siger et sted: ”I har ikke
mig glad. Min mor er et klogt menneske, der har lært
mens mændene sad på kanten. Men en mand sagde,
udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer.” Måske har
mig rigtig meget.
at jeg også skulle sidde på kanten. Da jeg proteJesus valgt os, for at vi skulle komme her og gå
Jeg drømmer om en dag at få mit eget liv. Når
sterede, slog han mig. Jeg sad på kanten, indtil vi
i kirke og kende Jesus. Gud har ikke glemt os i Avnsjeg bliver færdig med 10. klasse, vil jeg fortsætte
nåede en græsk ø, hvor vi gik i vandet ind til strandtrup. Når jeg tror på Jesus, er han tæt på mig. Det
min uddannelse. Jeg vil gerne være tandlæge og
kanten. Derfra kom vi med et stort skib til Athen og så
er som om Gud siger til mig ”Vær rolig. Jeg er altid
hjælpe mennesker, der har det svært. Mange af mine
videre op gennem Europa. Vi vidste ikke, hvor vi var.
hos dig.”
Fortalt til BMF
venner er afghanere. Jeg vil rigtig gerne hjælpe piger
Vi fulgte bare efter de andre. Somme tider kørte vi
og kvinder i Afghanistan og Iran. Men først skal jeg
med tog eller bus. Nogle gange sov vi i telte i en slags
hjælpe mig selv. Hvis jeg ikke er et helt menneske,
Iranere i Danmark
lejre, hvor de gav os dåsetun, kiks og chokolade.
kan jeg ikke hjælpe andre.
I Danmark har jeg fået en stor chance for at tænke
Alle af iransk herkomst: 21.701
Heraf danske statsborgere: 12.319
på mig selv og hvad jeg kan. Jeg har fået større selvFødt i Danmark: 4.506
tillid. Min bedstefar sagde altid, at jeg skulle tro på mig
Asylansøgere fra Iran januar 2015 - maj 2020: 3.605
selv. Hvis man ikke har håb, lever man ikke. Jeg har
I dette nummer af Nyt på tværs ligger et indstik.
Danmarks Statistik 2020
altid haft håb. Da jeg blev kristen, fik jeg mere håb.
Nyt på tværs er fortsat gratis, men hvis læsere
Min familie har selv valgt at flygte. Det må vi stå ved.
har lyst til at betale et frivilligt abonnement på 100 kr.
Afviste asylansøgere: 550 afviste asylansøgere befinder
Jeg respekterer mine forældres valg. Jeg ville have haft
eller give en gave, er ethvert bidrag med til
sig som Fayezah og hendes familie i en såkaldt fastlåst
at bære Centrets arbejde.
et meget dårligere liv i Iran, hvis der var sket mine forsituation og kan ikke umiddelbart udsendes. P/t opholder
Hjertelig tak • Merci • Thank you • Shukran
ældre noget. Her i Danmark er vi sammen. Det allervig1.128 asylansøgere sig fortsat i Danmark efter afslag på
Netbank 1551 7707231 - MobilePay 78684
tigste er at være sammen med dem, man elsker.
asyl. Heraf kommer 396 fra Iran. (August 2020)
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Manden med nøglen

Antranik fra Aleppo: Tilgivelse er det fundament, jeg bygger mit liv på

H

Antranik og bliver stille et øjeblik, inden han fortsætter:
an åbner døren til kirken og træder ind i det tyste kir– Der er også en anden grund til, at jeg har et særkerum, hvor sollyset denne sommervarme morgen
ligt forhold til netop denne kirke. Første gang mine forfalder ind gennem de høje vinduer. Antranik går op ad
ældre kom på besøg, gik min
midtergangen og løfter hænderne i tak til
mor over i Hasle Kirke om sønGud. Så beder han Fadervor på arabisk.
dagen. I Syrien var hun vant til
Han fortæller, at han somme tider knæler,
Min farfar så hele
at gå i kirke hver dag. Min mor
mens tankerne går til familien i Syrien –
talte lidt fransk, så hun kunne
de levende og de døde. Han fortæller om sin familie bliver dræbt
glæde og taknemmelighed for livet og for under folkemordet i Tyrkiet. snakke med præsten. Dengang
var jeg ikke sådan en, der gik
dette kirkerum. Så lukker han kirkedøren Antranik, syrisk armenier
i kirke. Jeg ville leve mit liv. Men
bag sig og går ud til den blå minibus med
præsten kom og besøgte min mor, og på den måde fik
kørestolslift, der holder neden for kirken. Snart starter
jeg kontakt med kirken. Og fordi jeg vidste, at min mor
den 59-årige syriske armenier arbejdsdagen som flexhavde siddet inde kirken, blev det lidt efter lidt min kirke.
trafikchauffør i Aarhus Kommune, hvor han kører for
Der var jeg ligesom åndeligt forbundet med min mor.
ældre og handicappede.
Mange år senere er det stadig, som om hun sidder ved
siden af mig i kirken. Sådan er det også, når jeg beder
Forretningsrejse
Fadervor. Det er jo hende, der har lært mig den bøn.
Det var slet ikke meningen, at Antranik skulle have
– Som barn havde jeg det ligesom mine egne børn
været til Danmark. Efter afsluttet sprogskole i England
i dag og havde ikke altid lyst til kirken. Men jeg husker
skulle den unge begavede student fra Aleppo læse til
en ungdomsklub, hvor vi læste fra Bibelen og diskuingeniør i London. Inden studiestart var han hjemme på
terede det, vi læste. Bagefter var der forskellige lege.
ferie hos familien i Syrien, hvor hans far ejede en større
Vi lærte det åndelige, men ingen pressede os. Det var
virksomhed, der købte og solgte reservedele til lastbiler.
meget hyggeligt. Jeg ville ønske, at der var noget ligDenne sommer foreslog faren, at Antranik tog med en
nende her i Danmark for mine børn.
ældre bror på en kort forretningsrejse til Viborg.
– Jeg var 19 år og skulle mest være rejseguide og
tolk, mens min bror stod for indkøb. Min far og min
onkel var partnere og rejste ofte til England, Holland,
Sverige og Danmark, fortæller Antranik.
Til aftalt tid kommer en
Men det kom til at gå meget anderledes. Da han
høj
gråsprængt
mand
skulle tilbage til England for at påbegynde universitetsgående hen over parkestudierne, mistede han ved en fejl sit visum, så han ikke
kunne indrejse.
ringspladsen foran kirken
– Det endte med, at jeg fortsatte med at rejse til Danog hilser med et venligt
mark og andre lande for min far. Dengang tjente han
smil i de klare øjne. Den
rigtig mange penge, og min bror og jeg var unge mænd,
der kunne tjene ekstra penge. Men når jeg ikke gik på
59-årige syrisk-armenier er
universitetet, ville jeg blive indkaldt til militæret. Da min
på hjemmebane. Hver dag
familie forsøgte at købe mig fri, gik noget galt. Mens jeg
efter arbejde går Antranik
var på rejse i Danmark, sendte min far besked om, at
jeg ikke måtte komme tilbage. Jeg stod til både fem års
de få hundrede meter fra
fængsel og fem år i militæret, fortæller Antranik, der altid
hjemmet til kirken, som
har vidst, at han ikke ville bære våben.
han har ansvar for at låse
– Hvis jeg skyder en mand, er han død. Jeg kan ikke
give ham livet igen. Jeg vil ikke sætte mig selv i en situafor natten. I snart 30 år har
tion, hvor det er ham eller mig. Gud har givet os livet.
den lille hvidkalkede kirke
I De 10 Bud står der, at man ikke må slå ihjel.
For Antranik var der ikke andet at gøre end at blive
i Danmark, hvor han snart mødte en dansk pige. Det
endte med bryllup, men ægteskabet holdt kun i fire år
og var barnløst. I mellemtiden havde han fået permanent opholdstilladelse og fortsatte med at arbejde for
sin fars virksomhed. Sideløbende læste han økonomi
ved universitetet i Aarhus og tog også en uddannelse
som IT- og elektronikteknolog.
Efter en årrække blev det muligt for Antraniks familie
lovligt at købe ham fri fra militærtjeneste i Syrien, så
han igen kunne rejse på besøg i hjemlandet. Her mødte
han den pige, som han snart har været gift med i 25 år.
Hun kom til Danmark gennem familiesammenføring, og
efterhånden kom fem børn til. En søn døde kort efter
fødslen og er begravet på Hasle kirkegård.
– Når man har en grav, har man et særligt bånd til
et sted. Vores søn er gået forud og venter på os, siger

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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i Aarhus-forstaden Hasle
været hans åndelige hjem.

Nøgle til kirken

Selv om Antranik er meget bevidst om sine armenske
rødder, betyder kirkeretning i dag mindre for ham. Han
voksede op i et arabisktalende hjem med en far, der
tilhørte den armensk-apostolske kirke, og en mor, der
var syrisk katolik. Han er døbt i farens armensk-apostolske kirke og konfirmeret i morens syrisk-katolske
kirke. I Danmark var han i sin tid med til at oprette den
armenske forening Ararat og er stadig kasserer for den

Syrere i Danmark
Alle af syrisk herkomst: 42.968
Heraf født i Danmark: 7.432
Danmarks Statistik 2020

Foto: BMF

Præst på besøg

som min far med at overleve folkemordet. Min kones
farfar var kristen aramæisktalende syrianer fra Tyrkiet
og flygtede under Første Verdenskrig til Jerusalem, hvor
hendes far blev født. Han blev kaldt palæstinenser og
måtte senere flygte til Aleppo, hvor min kone er født.
I dag er tilgivelse det centrale omdrejningspunkt
i Antraniks liv. Men det er ikke noget, han er kommet let
til. Han sidder tavs et øjeblik, mens han leder efter de
rigtige ord.
– Måske vil nogle kalde mig naiv. Men hvis man ikke
tilgiver, kan man ikke overleve. Hvad er alternativet?
Hævn og ødelæggelse? Jesus tilgav sine fjender. Øje
for øje er en ond cirkel. Så bliver vi alle blinde. Tilgivelse
er det fundament, jeg bygger mit liv på. Jeg har ikke
noget valg.

Da Antraniks mor blev gammel, fik hun Alzheimers
armensk–apostolske kirke. Men det er den hvidkalkede
sygdom.
danske folkekirke i Hasle, han kalder sit hjem.
– Hun glemte alt. Men hun glemte ikke
– For mig er alle kirker Guds hus. Men
Gud. Til sidst kunne hun ikke længere
mit hjerte bor i Hasle Kirke. Da jeg for et par
Øje for øje
genkende mig, men hun sad der med sin
år siden blev spurgt, om jeg ville låse kirken
bibel og kirkebladet og læste, dybt kon- er en ond cirkel.
hver aften, var det en opgave, jeg hellere
centreret. Det var imponerende. Det var
end gerne ville påtage mig. Nøglen er blevet
Så bliver vi alle blinde. en velsignelse. Når jeg kommer ind i kirken,
inde i hendes sjæl.
Antranik, syrisk armenier
husker jeg min far og mor. Jeg husker min
bror og søster og deres familier i Syrien.
Tre generationer
Hver dag beder jeg for fred i Syrien. Men mest takker
Inden krigen brød ud i 2010, havde Antranik og hans
jeg Gud for dagen, der er gået.
kone planer om at flytte tilbage til Syrien.
I mange år har Antranik også deltaget i den danske
– På det tidspunkt var der vækst i Syrien og masser
søndagsgudstjeneste i Hasle Kirke.
af muligheder. Men da krigen kom, gik det helt skævt.
– Jeg kan godt lide at komme, men lige nu må vi højst
Aleppo blev ødelagt. Min fars varelager blev bombet til
være 25 på grund af corona, så jeg holder mig lidt tilruiner, og vores hus blev også ramt. Da mine forældre
bage. Jeg har jo nøgle og kan altid gå ind. I kirken tager
døde under krigen, kunne jeg ikke rejse ned og sige
folk godt imod hinanden. Den måde, de tog imod min
farvel. Min bror og søster bor stadig i Aleppo, men vi
mor på, vil jeg aldrig glemme. Da min mor blev gammel
kan ikke vende tilbage.
i Syrien, kunne jeg ikke hjælpe hende, men i dag kan jeg
Krigen i Syrien er blot den seneste del af en familiehjælpe de gamle i kirken. Jeg kan se min mor i dem alle.
historie, hvor forfølgelse og flugt i flere generationer har
Jeg har også valgt at køre flexbus, fordi jeg gerne vil
trukket dybe spor.
hjælpe ældre mennesker og snakke med dem. Måske
– Min farfar var etnisk armenier og så hele sin familie
kan jeg opmuntre nogen. Hvis man behandler sin næste
blive dræbt under folkemordet i Tyrkiet i 1915. Han flygsom sin mor eller sin søster, går det ikke helt galt. Når
tede til Aleppo, hvor min far blev født. I dag ligger min
man giver et smil, får man 10 smil tilbage.
BMF
farfar begravet på samme kirkegård som den danske
missionær Karen Jeppe, der hjalp utallige armeniere
Antranik har ønsket kun at stå frem med fornavn.
Nyt på tværs nr. 3 – september 2020
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Merveilles drøm

MA

28-årig dansk-congoleser har startet egen cateringvirksomhed
national menighed på fransk. I dag oversættes alt til
dansk af hensyn til den næste generation, der har
dansk som modersmål. Jeg oversætter i kirken og står
også for aktiviteter for børnene og de unge. At gudstjenestesproget er fransk gør det lettere for den ældre
generation. Kulturen er ikke det vigtigste. Først og
fremmest er vi en kristen kirke. Hos os er der frihed til
at udtrykke sin kærlighed til Gud på mange forskellige
måder. Tingene er ikke så firkantede. I menigheden er
vi gode til at bruge hinanden. Hvis man har et problem,
er der altid nogen, man kan snakke med. Hver uge har
vi fredagsbøn i kirken, hvor vi beder sammen. Det kan
jeg godt lide. Bagefter har jeg det godt.
– I Congo kom vi i en pinsekirke, hvor min far også
havde lederansvar. De første år i Danmark gik vi i kirke
i en international menighed i København, hvor præsten
kom fra Ghana. Der var mange aktiviteter for unge,
og somme tider tog jeg mine danske venner med. De
syntes, det var sjovt. Jeg sang også i kirkens kor.
– I dag betyder min tro rigtig meget for mig. Gud er
centrum i mit liv og et sted at søge tilflugt. Gennem
mine forældre har jeg fundet mig selv i troen. Det er
ikke nok, at det er ens forældres tro. Det handler om at
finde sit eget forhold til Gud. Selv har jeg bedt meget,
læst i Bibelen og stillet en masse spørgsmål, når livet
udfordrede min tro. Der har også været tidspunkter,
hvor jeg har spurgt, om Gud overhovedet findes. Men
så faldt tingene ligesom på plads. Ofte handlede det
om at vente. I dag kan jeg sige, at Gud har været god
mod mig.

Afrodansk køkken

For Merveille Musungay har det været en travl sommer,
hvor hun har passet sit voksende cateringfirma sideløbende med deltidsjob på en medicinsk virksomhed.
– Jeg kan jo ikke leve af min catering endnu. Det
næste år skal jeg også have tid til at gøre mit studium
færdigt. Men det betyder rigtig meget for mig at have
min egen virksomhed. Danskere og afrikanere har
meget til fælles. Danskere elsker at være sammen
med venner og hygge. Det gør vi også i den afrikanske
kultur. Vi er gode til at nyde livet, næsten lige meget
hvad vi går igennem. I vores kultur er der tid til at sørge,
men også tid til at fejre. Livsglæde er en vigtig del af
afrikansk kultur. Med afrodansk mad kan jeg give danskere og andre en oplevelse af nydelse og gøre dem
glade. Et af mine mål er at få mine enjoyments patties
ud i butikkerne, så de med tiden kan blive en af de
nationale danske snacks. Jeg drømmer stort!
BMF

Nyt om navne

EKSIL OG HÅB

Weekend om tro og livsglæde i et nyt land
Aarhus d. 6.-8. november.
Vidensdeling, livshistorier og inspiration
til kirkernes integrationsarbejde
Forbønsgudstjeneste i Sankt Lukas Kirke
Se program på www.tvaerkulturelt-center.dk
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Gud i centrum

Merveilles Musungay
er opvokset i en kristen familie og har altid
gået i kirke. Det gør hun
stadig.
– For ni år siden startede min far en inter-

Alle af congolesisk herkomst: 2.580
Heraf født i Danmark: 617

Jeg har aldrig
været bange for at kaste
mig ud i noget nyt.

Danmarks Statistik 2020

Merveille Musungay

Congolesere i Danmark (DR Congo)

Foto: BMF

M

Det var et spring ud i det ukendte,

På et tidspunkt stod jeg
erveille Musungay har
da Merveille Kamuanya Musungay
både i køkkenet og kørte
altid været levende intersidste år besluttede at virkeliggøre en
ud til kunderne i min fars bil,
esseret i mennesker, kulturer
fortæller hun og ler.
og verden omkring sig. Det
længe næret drøm og starte sin egen
har hun ikke fra fremmede.
afrodanske cateringvirksomhed, hvor
Hendes mor har læst litteCongo eller Hvidovre
hun kunne forene afrikansk og dansk
ratur og design i hjemlandet
Når den dansk-congolemadkultur. Et år senere tror hun fortsat
DR Congo, og hendes far
siske iværksætter bliver
har en phd i afrikansk udvikspurgt, hvor hun kommer
på, at det vil lykkes. Prisen er lange
lingsforskning og har rejst og
fra, skal hun lige tænke en
arbejdsdage og økonomisk balancearbejdet i mange lande, inden
ekstra gang.
gang for den 28-årige kandidatstudehan kom til Danmark for snart
– Er det Congo eller Hvidrende fra Hvidovre, der kom til Dan20 år siden. Merveille husker
ovre? Folk kan se, at jeg har
stadig de mange fester og
en anden hudfarve. Men jeg
mark som flygtning fra DR Congo som
familiesammenkomster,
før
er jo bare mig, Merveille.
10-årig. Men hun giver ikke op.
familien blev spredt ud over
Et menneske. Dansker med
verden, da oprørsstyrker
anden etnisk baggrund.
i 1997 indtog hovedstaden Kinshasa i den eskalerende
I hverdagen er det den danske kultur, der fylder. Jeg
borgerkrig.
bor jo i Danmark, arbejder med pæredanske menne– Der har altid været masser af livsglæde i vores
sker, taler dansk og tænker på dansk. Men jeg er også
familie. Selv om der var krig, var det ikke noget, jeg
afrikaner og har min afrokultur med mad, dans, musik
tænkte så meget over som barn. Mine forældre prøog tøj. Der er en masse ting, jeg er stolt af ved afrikansk
vede at beskytte os mod krigen. Min mor har mange
kultur.
søskende, og i hendes familie var de rigtig gode til at
Selv om hun til daglig ikke oplever sig som anderfejre alt muligt med masser af mad, dans og hygge.
ledes, har hun sympati for den internationale organiGlæden ved det gode måltidsfællesskab
sation Black Lives Matter, der de seneste
er stadig vigtig for Merveille Musungay,
måneder er blevet kendt også i Danmark
Livsglæde som forkæmper for sortes rettigheder.
der kom til Danmark i 2003 sammen med
sin mor og tre yngre brødre gennem fami- er en vigtig del af
– Grundlæggende handler det jo om menliesammenføring. Faren havde nogle år
neskerettigheder. Også i Danmark findes
tidligere fået asyl i Danmark som politisk afrikansk kultur.
der racisme. Det har jeg selv oplevet. Som
Merveille Musungay
flygtning.
barn havde jeg sværere ved at ryste det af
– Vi har altid haft et stærkt familiesammig, men som voksen har jeg lært at sige fra.
menhold. Selv om tre af os søskende i dag er flyttet
Jeg vil ikke lade det påvirke, hvordan jeg ser på andre
hjemmefra, kommer vi stadig hjem og spiser hos vores
etniske danskere.
forældre flere gange om ugen i deres lejlighed. Vi har
– I min familie har vi gjort meget for at integrere os.
rigtig meget familietid. Det er noget, vi prioriterer.
Mine forældre har lært sproget, arbejdet og bidraget
med deres skattekroner. I mange år stod min mor op
klokken 4.30 hver morgen for at få os klar til skole, inden
Bestseller
hun startede på arbejde klokken syv som hjemmeIdéen til cateringfirmaet Enjoyments fik hun for flere år
hjælper. Når hun kom hjem, lavede hun mad til os og
siden.
sørgede for os. Det har ikke været nemt for mine for– Jeg har aldrig været bange for at kaste mig ud
ældre, men selv om de har skullet kæmpe, har de haft
i noget nyt. Siden jeg var 13 år, har jeg haft 15 forskeloverskuddet til at give os en god start og sørge for, at
lige jobs sideløbende med skolegang og studier. Jeg
vi hurtigt blev integreret. De har altid gået meget op i,
er meget businessminded. Om et år bliver jeg færdig
at vi fik en uddannelse, men vi måtte også godt have
med en kandidat i International Business Communidet sjovt. I dag er tre af os i gang med en videregående
cation på den internationale marketingslinje, men så
uddannelse, og den yngste går i gymnasiet.
længe ville jeg ikke vente. Mange danskere vil gerne
Som barn af forældre, der i sin tid måtte flygte fra
smage anderledes mad. Jeg kan give dem glæden ved
deres land, vil hun gerne
at spise mad inspireret af afrokultur, som jo er en del
ændre det negative billede,
af mig. Jeg startede i det små i et lejet køkken i en
som mange danskere har af
køkkenforening for madiværksættere med annonflygtninge.
cering på hjemmeside og sociale medier. Siden er
– Flygtninge er mendet vokset stille og roligt. I år har jeg udviklet min
nesker ligesom alle andre.
egen bestseller inspireret af afrokultur, som jeg kalder
Mange er veluddannede.
enjoyments patties. Det er sprøde indbagte brød med
Folk flygter, fordi de er nødt
velkrydret fyld. De er superlækre!
til det. Man er ikke bare
Under coronanedlukningen gjorde Merveille
flygtning. Det er ikke ens
Musungay brug af muligheden for at tilbyde takeaway.
identitet. I dag tænker jeg
Det gav hende mange nye kunder.
ikke over, at jeg er flygtning.
– Folk var nysgerrige efter at se, hvad vi tilbød.
Jeg er meget mere end
det. Jeg er også et menneske. Jeg er kvinde.
Jeg har en bachelor
Marie Munch Rogager er ansat som tværfra CBS (Copenhagen
kulturel medarbejder i Internationalt Kristent
Business School). Jeg
Center i Bethesda i København, hvor hun
har ikke brug for medhar ansvar for den frivillige engelskundervisning. Marie Munch Rogager er 33 år og født
lidenhed. Jeg vil bare
i Kenya. Hun er uddannet lærer og har en kandidat
gerne have lov til at
i pædagogisk antropologi. Gift og mor til tre børn.
være mig.
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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, Sct. Augustins Kirke, Zemichael Deressa Seboka, tlf. 5284 7624
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
Brovst/Kbh./Ølstykke/Bornholm Kirchheiner, 26841468/Arjun Ghatani, 2985 3108/Mon Maya Rai, 42346939
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, tlf. 7512 1027 (K)
Rus./Kirkeslav./Da. Hobro
Russisk-ortodoks menighed, Taras Daniluk, tlf. 5190 0791
Fredericia
Sct. Michaelis Kirke, Kristoffer Simonsen, tlf. 2650 7941. Int. gudst. d. 25. okt.
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)
		
First International Baptist Church, Korskirken, Niels Erik Nielsen, tlf. 2942 0090 (B)
København/Odense Bavnehøj Kirke, Aleksandar Samardzic, 2151 1304 / Sct. Hans Kirke, Vera Stanic 2646 0074
Holstebro
Int. Christian Fellowship (congolesisk), IM Missionshus, M. Sigala, tlf. 5123 5862
Silkeborg
Zeljko Savic, tlf. 2972 5966 / Aleksander Samardzic, tlf. 2151 1304
Horsens
Church for all Nations, Apostolsk Kirke, Georg Bertelsen, tlf. 75618177, søn. kl.10 (oversæt.)
København
Iglesia Latina de Copenhague, Marcelo Mora, tlf. 3011 1233 (P)
Hvidovre
Int. City Baptist Church, Esajasskolen, pastor Tony Acheampong, tlf. 4352 8440 / 6138 2037 (B) Spansk
		Iglesia Bautista de Habla Hispana, LM/Nansensgade, D. Fernandez, tlf. 3331 0941 (B)
Ishøj
Arise and Shine, Vejleå Kirke, pastor Emmanuel Okoye, tlf. 2624 0135
Spansk/Portugisisk Charlottenlund
Sct. Andreas Kirke, Marcos Romero Bernus, 2885 2517 (K)
(eng./dansk)
Kolding
Holy Int. Christian Ministies (HICM), Kristkirken, Daniel Datosomor, tlf. 2711 7145 (P)
København
Latinofællesskab, Kirken i Kulturcenteret, pastor Victor Villaruel, tlf. 3531 0010
		
Kolding Int. Congr. (KIC), Simon Peters Kirke, Michael Markussen, Gudstj. 1. søn. i md. kl.13
		
Sct. Ansgar Kirke, Marcos Romero Bernus, tlf. 2885 2517 (K)
København
Alive Bible Congregation, Kingos Kirke, Chris Akwasi Oduro, tlf. 3131 8805
		
Pinsekirken, Alberto Orlando Malisani, tlf. 2276 9195 (P)
		
Bethel Missionary Baptist Church, Købnerkirken, pastor Gerry O. Calba, tlf. 3255 8926 (B)
Aarhus
Vor Frue Kirke, Guilda Suarez, 2374 1940 (K)
		
Champions Chapel, Søborg, Enoch Odumade Oluwatosin, tlf. 6052 7054
Svensk
København
Svenska Gustafskyrkan, Thomas Stoor, tlf. 3315 5458 (L)
		
Christian Center, Kbh. Kirken i Kulturcentret, Palle Flyger, tlf. 4010 9051 (P)
Swahili/Dansk
Odense
Afrikansk/congolesisk menighed, Vollsmose Kirke, E. Swedi, elochoswedi@gmail.com
		
Christ the KIng Int. Ministries, Joseph Senyondwa, tlf. 7140 6624
Nørresundby
Horeb Pentecostal Church, Masudi Herman, tlf. 9144 78 61 (P)
		
Church on the Rock, Valby, James og Miriam Lubega, tlf. 2636 8134/2735 9202
Swahili/eng.
Skanderborg
International Evangelisk Menighed, Matoleyo Birunga, tlf. 9165 3699
		
Copenhagen Community Church, Nørre Farimagsgade 45, David Bjerre, tlf. 5155 5376
Skive
Living Water Church, Egeris Kirke, Bienvenue Byamungu, tlf. 6197 7119
		
Disciples Assembly Church, Vibevej 7B, Kbh. NV, Iyere Igbogbo (William), tel. 7163 7080
Tamilsk
Frederikshavn, Herning, Holstebro, Horsens, Lemvig, Randers, Vejle, Aalborg, Aarhus: Jude Kulas, tlf. 9812 2644
(eng./da./fr.)		
Evangeliste Mission (Elfenbenskysten), Solbjerg Kirke, Susanne Ravnborg, tlf. 3136 3076
(K) / Kolding, Næstved, Svendborg, Aabenraa: Alren Soosaipillai, tlf. 2814 1970 (K)
		
Filippinsk menighed, Kirken i Kulturcenteret, Raymond Osias, tlf. 4013 0506 (P)
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
		
Haraldskirken, Morten Miland Samuelsen, tlf. 2462 3969. Int. gudstj d. 27. sept.
Herning
Smyrna Tamil Church, pastor Jeyarajan Vyravipillai, tlf. 9721 5023 / 2342 9987
		
International Central Gospel Church, Akwasi Oppong Amoabeng, tlf. 3150 7027
Herlev, Holbæk/Holstebro Enok Aruthavaraj, tlf. 4916 3345 / Sudhakaran Kathiresu, tlf. 2334 5557 (B)
		
International Church of Cph., Sct. Andreas Kirke, pastor Timothy Stewart, tlf. 3962 4785, Sun. at 10.30
Odense/Svendborg Betaniakirken, Bala Sinnathurai, tlf. 6221 8109 (B)
		
International Christian Community, Fredens Kirke, Ravi Chandran, tlf. 3672 6058/2345 0939
Sønderborg
Nava Arumugam, tlf. 7465 3941
		
International Congr. of United Metodist Church, Jerusalemskirken, Ole Birch, tlf. 3312 9606 (M)
Aalborg
Almighty God´s Church, Christu F. Nadadam, tlf. 9813 8758 (Ap.)
		
International Harvest Chr. Centre, pastor James Commey, tlf. 2667 3286/3262 9664
Thai
København
Thai Menighed, Kirken i Kulturcentret, Drejervej, Joy Salukjit Tuppasutti, 4270 9708 (P)
Kbh./Odense/Aarhus: Jesus Centre (RCCG), David Ade og Adibola Olushola, tlf. 2234 7482
Tigrinya
Kbh./Aarhus/Andre byer: Eritreansk-ortodokse menigheder. Yohannes Teclu, tlf. 5048 4573 /Amete Yohannes, 6073 0618
Kbh./Lyngby
Jesus Is Lord Church, Allehelgens Kirke/Lyngby Baptistkirke, Rosalie Kozlowski, 4220 8888
Ølstykke
ALIVE-Kirken, Russom Tesfamariam Mengisha, tlf. 4257 8887
		Kingos Kirke, J.C. Larsen, 2810 2776/ A. Graversen, 6127 3022. Int. gudstj. 4. okt. & 1. nov. kl. 14.30
Tysk
København
Sankt Augustins Kirke, Andrzej Papuga, 2818 4725 (K) / Sankt Petri, P. Krogull, 3313 3834 (F)
		
Ministry of Seven Angels of God International, Maxwell Eze, tlf. 3134 6610
		
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, P. Samuele Lando, lando(at)katolsk.dk (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.18. sept og 13. nov. kl. 17
Rødovre
International Temple Bridge Bible Ministry (ghanesisk), Atto Smith, tlf. 2225 5263
Gellerup
Gellerup Kirke, Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800. International aften d. 5. sept. og 23. okt.
(eng./twi)
Vanløse
Church of Pentecost, Kastanie Allé 20, Akousa Nkansah Samoah, tlf. 2680 2343
Give
Ringive Sogn, Jakob Legarth, tlf. 2679 7701.
		
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)
Viby J.
New Covenant Church of Jesus Christ, Felix Mbala, tlf. 3189 9023 (P)
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, Kelvin Sam, 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
Fredag d. 23. okt.: Persisk/brasiliansk aften, Ølby Kirke kl. 17.30
Aarhus
Christianskirken, Anders Møberg, tlf. 4172 7110 Monthly services in English
Fredag d. 30. okt.: International aften, Mørkhøj Kirke kl. 17.30
		
Gellerup Kirke, tlf. 8625 1035 (F) Int. gudstj. d. 20. sept og 15. nov. kl. 10
Torsdag d. 12. nov.: International aften, Haraldskirken kl. 17.30
		
International Harvest Christian Center, Immanuelskirken, pastor Frank Appiah, tlf. 6181 4754
Silkeborg
Silkeborg Kirke, Helle Hansen, 4020 2150 / Alderslyst Kirke, M. Hedemann Andreassen, 8682 3795
		
Vor Frue Kirke, pater Krzysztof (Kris) Augustyniak, tlf. 8730 7044 (K)
Skjern
Luthersk Mission, Hans Lundby, tlf. 4054 2099
		
Aarhus Valgmenighed, international pastor Keld Dahlmann, keld@valgmenighed.dk
Toftlund
Kulturmøde, Luthersk Mission, Møller Schmidt, tlf. 2443 9773
Farsi/persisk
Hillerød
Grønnevang Kirke, Claus Øland-Christensen, tlf. 2627 9916 (F) (oversættelse)
Varde
Sct. Jacobi Kirke, Thomas Haseman Poulsen, tlf. 6161 1481. 6. nov. kl 18
København
Apostelkirken, indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, 2348 0481 (F) (oversættelse)
Videbæk
Luthersk Mission, Trine og Finn Hjøllund, tlf. 6146 8339
		
Netværkskirken Metropol, Benjamin Sarkez, tlf. 3295 2353 / Kenneth Kühn, tlf. 6120 1009
Aalborg
Missionsforbundet, Steen Nygaard, tlf. 9818 4975
Kbh/Vissenbjerg/Aarhus: Valgmenigheden Church of Love, Massoud Fouroozandeh, 4053 2523
Aarhus
Venskabsmiddage, Luthersk Mission, Gravers Bøge, tlf. 2621 2671
Aarhus
Immanuel Fællesskab, Christianskirken, Naser Rezaeih, tlf. 2168 2414
Finsk
København
Garnisonskirken, Marja Silvonen-Hansen, tlf. 2164 8101 (L)
Andre mødesteder/Kirkeligt integrationsarbejde
Fransk
Brøndby Strand
Resurrection Int. Chr. Center, Brøndby Str. Kirke, Jacques Musungay Kalala, tlf. 5137 2792
Café Cadeau 		
Frederiksberg Café og Drop in Center, tlf. 3326 2028, www.cafecadeau.dk
København
Eglise International du Saint-Esprit, Lutherkirken, Yapo Crepin Assi, tlf. 2878 1065
Cykelværksteder		
Allerød/Vindum/Græsted: Meldgaard, 4050 9550/Andersen, 2165 0357/Kristensen, 9399 1447
		
Fransk Reformert Kirke, Philip Maury, tlf. 3111 3218 (K)
Folkekirkens Migrantsamarbejde
København
Koordinator Søren Dalsgaard, tlf. 3020 8247
		
Sakramentskirken, f. Tomaz Majcen, 2178 0590
Folkekirkens Tværkulturelle Center
Ribe Stift
Peter Sode Jensen, tlf. 8140 3039
Rødovre
MCCS Danmark, Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre, Pascal, tlf. 2941 5819
Folkekirkens Tv. Samarb. (FTS)
Odense/Svendborg Jesper Hougaard Larsen, 2423 7446/Pernille Krohn, 9116 9916
Færøsk
København
Hans Egede Kirke, Borgny Brüning-Hansen, 5135 5190 / Kristnastova, N.P. Nonstein, 3255 1809 Frelsens Hær		
København
Danskundervisning, kvindeklub og seniorklub, tlf. 3585 0087
Ghanesisk/Twi
Købehavn
Presbyt. Church of Ghana, Den Reformerte Kirke, Gothersgade, Kwame Danquah, tlf. 3078 0795 Fælleskirkeligt Integr. Netværk (FIN)
Haderslev
Multicafé, tovholder Else Wive, tlf. 2578 6267
Græsk
København
Græsk-ortodoks menighed, Skt. Aleksander Nevskij Kirke, Sergij Plekhov, 3313 6046
International Café		
Gellerup
Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800, hver onsdag kl. 13-16
Roskilde
Græsk-ortodoks menighed, Tolbodgade 7, Sávvas Christiansen
Internationalt Kristent Center (IKC)
København
Dansk- og eng.undervisning m.m., Majken Rokni, tlf. 3332 5939
Grønlandsk
København/Aarhus Helligåndskirken, Jens Kristian Kleist, tlf. 4593 6737/Oline Bertelsen, tlf. 2343 8732 (F)
		
Aarhus
Danskundervisning m.m., Peter Mikkelsen, tlf. 6178 9988
Indonesisk
København/Jylland PERKI, Lidya Sørensen, tlf. 2013 6180, perkidk@gmail.com
Kirkens Korshær		
København
Hanne Okwera, tlf. 3581 2880
Islandsk
København, Horsens, Nr. Tranders: Sct. Pauls Kirke, Nyboder, www.jonshus.dk
Kirkernes Integrations Samarbejde (KIS) Holstebro/Aalborg: Inge-Margrete Jacobsen, 5192 9056 / Hanna Pedersen, 2897 1460
Italiensk
København
Jesu Hjerte Kirke, Maria Giudetta Rasmussen, tlf. 6130 7477 (K)
KIT		
København
Kirkernes Integrations Tjeneste, Bent Christiansen, bch@kit-danmark.dk
Kaldæisk
Esbjerg, Horsens, Næstved, Søborg, Aalborg, Aarhus (Skt. Nikolaj Kirke): Faris Toma Moshe, tlf. 6193 9093 (K)
Kolding International Congregation (KIC) Kolding
Kirke- og kulturmedarbejder Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 3045 0414
Kinesisk
København
Chinese Church in Cph., LM, Kirkegårdsvej 21, Peter Lam, tlf. 3887 4570
Kvinder møder kvinder
Esbjerg /Haderslev Kvaglund Kirke, Inge Skjølstrup, 2988 3406/Else Wiwe, 2578 6267
		
Scandinavian Chinese Chr. Church in Cph, Bethesda, pastor Andy Yau, +46 0760735639
Lørdage på tværs
Ølstykke
ALIVE Frikirken, tlf. 7026 5350
Kinyarwanda
Søborg
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 (F)
Zion Temple Celebration Centre DK, Lyngby Baptistkirke, TeaJeni Misago tlf. 3046 0153
På tværs		
Aabenraa
Sct. Nicolai Kirke, Camilla Henriksen, tlf. 2570 2867
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. Mich. Kirke, Anto Kukic, 6016 6516/Jesu Hjerte Kirke, Tomislav Cvetko, 2178 0671 (K)
Venskabscafé		
Nykøbing Falster Lindeskovkirken, Lisbeth Rask Nielsen, tlf. 2567 0570

på
tværs

FESTKALENDER

TIL KALENDEREN
Migrantmenighedernes
Domkirketræf
Mød københavnske
migrantmenigheder
Københavns Domkirke
Onsdag d. 30. september kl. 17

Efterårskonference
Eksil og håb
Tro og livsglæde i et nyt land
Aarhus d. 6.-8. november

1. sept.

International
familielejr

2. sept.

Løgumkloster Efterskole
d. 12 –16. oktober

11. sept.
14. sept.

Københavns Domkirke
Onsdag d. 9. december kl. 17
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Det hellige kors´ ophøjelse

Buddhister
Ortodokse kristne
Ortodokse kristne

(Shemini Atzeret og Semkat Tora)
Dussera (Vijaya Dashmi)
Muhammeds fødselsdag (Mawlid al-Nabi)

Forårskonference

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

Rosefest/afdødes dag

(Vu Lan/Ullambana)
Geez nytår (etiopere og eritreanere)

10. – 11. okt. Toraens glædesfest

og repræsentantskabsmøde

København d. 19.-20. marts 2021

Ortodokse kristne

(juliansk kalender: 27. sept.)
19.-20. sept. Jødisk nytår (Rosh Hashanah)
Jøder
Jøder
28. sept.
Forsoningsdag (Yom Kippur)
1. okt.
Høstfest (månefest/Trung Thu)(Kina/Vietnam) Buddhister
Jøder
3. – 9. okt. Løvhyttefesten (Sukkot)

Lysgudstjeneste
for verdens flygtninge

Hovedtalere: Sara Afshari
og Chawkat Moucarry

Kirkeåret begynder

(juliansk kalender: 14. sept.)

Fremmedsprogede bibellæseplaner
www.blr.dk
Meddelelser angående gudstjenester og arrangementer
i december, januar og februar modtages senest 1. november
Næste Nyt på tværs udkommer december 2020

Jøder

25. okt.
Hinduer
Muslimer
29. okt.
1. nov.
Allehelgen
Prot., katolikker og angl.
Katolikker
2. nov.
Alle Sjæle (første mandag i nov.)
Hinduer
14. nov.
Lysfest (Diwali/Deepavali)
15. nov.-24. dec. Julefasten
Ortodokse kristne
29. nov.

(juliansk kalender: 25. nov.-6. jan.)

Første søndag i advent

Prot., katolikker og angl.

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 2020

TE

Gud kender fremtiden

MA

Glæde i Ranum: Kurdisk familie får genoptaget asylsag

Da Ahmad Omidi i foråret modtog Tværkulturelt Centers integrationspris,
er er på alle måder langt fra Sjælsmark til
Netværk gennem kirken
Vesthimmerland. Himlen synes uendelig havde den kurdiske familie fået afslag på asyl og boede på Udrejsecenter Fire års aktivt kirkeligt engagement betyder, at
stor og blå, og buschaufføren byder på kaffe, Sjælsmark i Nordsjælland. Kort tid efter besluttede Flygtningenævnet at familien i dag har et stort dansk netværk på
inden han standser foran asylcentret i den lille genåbne familiens sag, og i juli blev Ahmad Omidi (31), hans kone Kobra tværs af landsdele.
by Ranum seks kilometer fra Løgstør. En solrig (28) og børnene Atena (9) og Aydin (2) overflyttet til Asylcenter Ranum
– Både på Bornholm og i Sjælsmark har
augustdag tager familien Omidi imod med i Vesthimmerland. I dette interview fortæller de om at være tilbage i asyl- kirken hjulpet os rigtig meget. Vi har fået mange
store smil i lejligheden i de tidligere kollegie- systemet efter to år på et udrejsecenter. Familien kom til Danmark i 2015 venner, som vi ellers ikke ville have mødt, forbygninger, der i dag er midlertidigt hjem for 280 og blev døbt i Skt. Nikolai Kirke på Bornholm året efter.
tæller Ahmad Omidi, der taler flydende dansk
asylansøgere fra 45 lande.
og ofte fungerer som tolk. For nylig lagde han
– Vi troede, at vi skulle flytte til et andet udrejen video op på facebook, hvor han opmuntrer
– Selv om det hele er nyt her, har vi en meget god
secenter ligesom de andre børnefamilier i Sjælsmark.
andre iranere til at gå i kirke.
følelse. Om natten sover vi uden at tænke på, om
Men vi fik en stor overraskelse. Nu bor vi på et åbent
– Når vi kommer i kirken, får vi håb. Så føler vi os
politiet kommer og sender os tilbage til Iran. Men vi
center, hvor der hverken er hegn eller politi. Vi skal ikke
ikke ensomme. Da vi fik afslag på asyl, tænkte vi,
savner vores venner i Sjælsmark og i kirken. Det er
vise ID, når vi går ind, og vi må lave vores egen mad.
at nu ville kirken måske heller ikke modtage os lænstadig lidt svært at være væk fra alle vores venner,
Heldigvis kan vi stadig huske,
gere. Men sådan var det slet ikke. Nogle græd, da de
siger Ahmad Omidi.
hvordan man laver mad, siger
hørte om vores situation. Så forstod vi, at vi ikke havde
Når vi kommer
Ahmad Omidi med et glad smil,
fået afslag fra vores Gud. Han vil gøre det, der er det
mens han og hans kone Kobra i kirken, får vi håb.
bedste for os. Ingenting er umuligt for ham.
Præst på besøg
viser rundt i familiens nye hjem. Ahmad Omidi, asylansøger
– Hver uge har vi bedemøde på Zoom med danske
Allerede den første dag fik familien besøg af en
Kobra fortæller, at det er første
præst, der inviterede
gang, de har haft eget køkken, siden de forlod deres
til gudstjeneste i en nærhus i Iran for snart fem år siden.
liggende folkekirke.
– I Sjælsmark måtte vi ikke lave mad. Alle skulle
– Præsten havde hørt
spise i cafeteriet. Senere fik vi lov at tage maden over
om os og satte sig ned og
på vores værelse, men vi kunne ikke invitere gæster.
bad en bøn sammen med
I søndags inviterede vi vores første gæst til middag,
os. Vi var bare så glade.
smiler Kobra, mens hun serverer kylling med safranris,
Siden har vi været i kirke
salat og nybagt kurdisk brød.
hver søndag. Præsten
Også for børnene er forskellen mærkbar.
giver mig sin prædiken, så
– Det sværeste i Sjælsmark var, at vi som forældre ikke
jeg kan oversætte den for
kunne gøre mere for vores børn. Her får vi kostpenge,
Kobra. Præsten har flere
så vi kan bage en kage, når vores søn og datter har fødkirker, så en dame henter
selsdag, og købe gaver til dem. Om søndagen kan børos, når der er gudstjenene få en is. Jeg bliver helt let indeni, når jeg tænker på
neste et andet sted. Vi er
det, siger Ahmad Omidi og ler.
ikke så mange i kirken,
måske 10-12 personer,
men vi oplever, at der
Ny chance
findes
Jesuskærlighed
De ved godt, at det ikke er sikkert, de får asyl, selv om
i alle kirker. Præsten har
deres sag genåbnes.
også inviteret os hjem til
– Vi får en ny chance. Det er vi meget taknemmelige
frokost. Desværre måtte
for. Hver dag siger vi tak til Jesus. Det var helt uventet.
vi sige nej tak, da jeg
Da vi fik afslag for to år siden, fik vi at vide, at vi ikke
havde lovet at tolke for en
havde nogen chance. Der var ikke noget, vi kunne
iraner, der skulle døbes
gøre. Vi vidste, at kun Jesus kunne hjælpe os.
i en anden kirke, og det
– Dansk Flygtningehjælp kiggede på vores sag,
Heldigvis kan vi stadig
var vigtigst at hjælpe ham.
men mere vidste vi ikke, før vi i juni fik brev om, at
huske, hvordan man laver mad.
Men vi blev rigtig glade
Flygtningenævnet ville vurdere igen. Først troede vi,
for invitationen, fortæller
at der stod, at Danmark ville sende os tilbage. Men
Ahmad Omidi, asylansøger
Ahmad Omidi.
dagen efter fik vi et nyt brev om, at vi skulle finde en
– Selv om der også er
advokat. Så forstod vi. Nu venter vi på et møde med
frikirker, der inviterer, tror jeg, at vores kirke skal være
og iranske venner. Når vi beder sammen, får vi fred i
advokaten. Derefter skal vi møde i Flygtningenævnet,
folkekirken. Det er der, vi er døbt, og vi tror på, at
hjertet, fordi vi ved, at vores Gud lytter til os. Det var
der vil sige ja eller nej til os, forklarer Ahmad Omidi.
Jesus valgte den præst, der døbte os. Når det bliver
i Danmark, at vi forstod, at Jesus er den levende Gud.
Familiens nye hverdag er så småt ved at komme
muligt for corona, vil vi meget gerne lave kirkekaffe.
Han kender vores fremtid. Hver dag prøver vi at finde
i faste rammer. Datteren Atena på er begyndt i modVi bor tæt på kirken, så det kan vi sagtens. Det kan
noget positivt. Vi beder om, at Jesus må bruge os til
tageklasse, mens lillebror Aydin må vente med at
godt være lidt svært at lære hinanden at kende, når
at vise sin kærlighed til andre. Som kristne er vi på en
komme i børnehave, til han fylder tre år. Indtil da passer
alle går hjem med det samme efter gudstjenesten.
rejse gennem livet sammen med Jesus. Han hjalp os
Kobra ham hjemme. For Ahmad venter voksenskole
i Sjælsmark. Han hjælper også i dag.
BMF
og praktik, når coronarestriktioner gør det muligt.
Foto: BMF
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Østenvind i Løgumgårde

Fra Sjælsmark til Avnstrup

H

en over sommeren er afviste børnefamilier fra det nordsjællandske Udrejsecenter Sjælsmark flyttet til Udrejsecenter
Avnstrup, der ligger i et større skovområde på
Midtsjælland. Flytningen omfatter omkring 250
forældre og børn. Familierne har alle fået afslag
på asyl og befinder sig i såkaldt udrejseposition
(fase 3), da de ikke kan eller tør rejse tilbage
til hjemlandet. Med tiden vil der komme flere
tilbud til børnene på det nye center, og familiNyt på tværs nr. 3 – september 2020

erne får lov at lave deres egen mad. Forældrene
er fortsat underlagt opholds- og meldepligt.
Blandt de nye beboere er 15-20 nykristne
kurdiske familier fra Iran, hvoraf en del er døbt
i Danmark og medlemmer af folkekirken. Lokale
kirker og folkekirker i Hovedstadsområdet
koordinerer gudstjenester med oversættelse til
farsi/persisk, og Osted Frikirke tilbyder eftermiddagscafé hver anden uge med bibelundervisning, samtale, bøn og sange på farsi.

n junidag i flot sommervejr med
moderat østenvind mødte 10 cyklister op med afstøvede og nypumpede cykler i landsbyen Løgumgårde
i Sønderjylland for at køre penge
hjem til Tværkulturelt Center. Henry
Holm Hansen, der var medarrangør
af løbet, fortæller: ”Flokken af heppere voksede støt i løbet af den time,
hvor cyklisterne trådte i pedalerne på
den afprøvede rute på 1,8 kilometer
rundt i landsbyen. I alt blev der cyklet
102 omgange eller 183,6 kilometer.
En festlig eftermiddag, hvor mennesker af forskellig oprindelse hyggede
sig sammen med kaffe og kager bagt
til dagen. Resultatet blev på over
20.000 kroner givet af omkring 60
sponsorer.”

Foto: Møller Schmidt

Foto: Naser Rezaeih
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Vi har Jesus i vores hjerte
Iransk ægtepar: I Danmark kan vi gå i kirke
uden at være bange

F

Desværre lykkedes det ikke i Fredericia, så da Sijaem år efter dåben i en folkekirke i Fredericia går
wash fik tilbudt et job i København, besluttede vi at
Mona Seyghalahi og Sijawash Bavandi stadig
flytte. Siden har vi klaret os selv og ikke fået penge fra
i kirke. Ikke hver søndag, som de gjorde det første år
kommunen, fortæller Mona Seyghalahi.
sammen med en større gruppe nykristne iranere fra
Men arbejde i restaurationsbranchen og inden for
asylcentret i Fredericia, men så tit et travlt arbejdsliv
catering er ensbetydende med lange arbejdsdage,
tillader. Siden 2017 har de begge haft fuldtidsarbejde
weekendvagter og skæve arbejdstider. Det har gjort
og kan snart søge om permanent opholdstilladelse.
det svært for Mona og
Men coronakrisen har
Sijawash at finde ind i en
også ramt det iranske
søndagsmenighed.
ægtepar. Inden nedlukDe var blandt de godt 21.000 asylansøgere, der
– Når vi en gang imellem
ningen i marts havde Sijakom til Danmark i 2015, da flygtningekrisen var
har fri en weekend,
wash Bavandi fuldtidsjob
på sit højeste. Et ungt par fra Teheran – hun var
besøger vi ofte venner
som frokostansvarlig i en
ingeniør med en universitetsgrad i fiskeopdræt,
eller tager ud at rejse. Vi vil
større firmakantine sideløgerne se verden, og nu har
bende med deltidsjob som
og han havde importeret og solgt mobiltelefoner.
vi muligheden.
kok i en restaurant. Men
To måneder efter ankomsten blev parret døbt
Hun understreger samkantinen måtte opsige
i Sct. Michaelis Kirke i Fredericia. Året efter fik de
tidig, at hvis de bliver bedt
en række medarbejdere
asyl og bor i dag i Rødovre. I dette interview forom at hjælpe i en kirke, gør
- heriblandt Sijawash
de det meget gerne.
Bavandi, der dog håber
tæller Mona Seyghalahi om parrets lange tros– For nylig blev vi bedt
snart at kunne starte i et
rejse og om mødet med en travl dansk hverdag.
om at lave persisk mad
tilsvarende job. For tre år
i en kirke på Vesterbro,
siden fik Mona Seyghalahi
hvor der kommer mange iranere. Vi lavede mad til
et vellønnet job som kvalitetskontrollør i en catering
90 mennesker. Det er en meget hyggelig kirke, hvor
virksomhed i Københavns Lufthavn, men som mange
mennesker er glade. Vi kan mærke, at præsten forstår
andre har også hun været hjemsendt siden coronameget af vores kultur. Til højtiderne kan vi godt lide
nedlukningen.
at komme der. Somme tider besøger vi også en lokal
– Det er meget svært for mig ikke at have noget at
kirke. I Danmark kan vi gå i kirke uden at være bange.
stå op til. Selv om vi begge har a-kasse, er vi nødt til
I Iran var vi altid bange.
at have et arbejde. Ellers kan vi ikke søge om perma– I hverdagen savner vi at kunne snakke om vores
nent opholdstilladelse. Jeg har stadig mit job, men jeg
tro og bede sammen med andre i en lille gruppe. Men
ved ikke hvor længe. Men Jesus har hjulpet os mange
alle mennesker har travlt med at arbejde. Vi har jo
gange før. Han vil også hjælpe os nu, siger Mona
heller ikke tid. Heldigvis kan vi se persiske TV-kanaler
Seyghalahi og lyser op i et af mange glade smil, mens
på internet med bøn, kristne sange og bibelundervishun serverer café latte i glaskrus i den moderne trening, så vi føler os ikke alene med vores tro. Måske
værelses lejlighed med lyse trægulve, hvide vægge og
kan vi lave persisk mad for asylansøgere fra Iran og
bløde sofaer med solskinsgule
snakke med dem om Jesus. Vi har jo selv været asylpuder på fjerde sal i et nybygget
boligkvarter i Rødovre.
Hver aften ansøgere og ved, hvor svært de har det. Jesus vil,
at vi skal hjælpe hinanden.
Parrets trosrejse startede tænder jeg et lille
længe inden de krydsede den lys for Jesus.
De har stadig tæt kontakt med venner fra kirken
danske grænse.
i Fredericia og har flere gange været tilbage på besøg.
Mona Seyghalahi
– Vi kom til Danmark med
– Det er som at komme hjem. Da vi blev døbt, inviteJesus i vores hjerte. Så snart vi kunne, opsøgte vi en
rede vi alle i kirken til en stor dåbsfest, så vi kender rigtig
kirke og fortalte, at vi var kristne og gerne ville døbes.
mange. Kirken sørgede også for, at vi fik danske dåbsVi fik lov at deltage i en dåbsklasse, og efter to måneder
vidner, der i dag er som vores familie. Vi besøger hinblev vi døbt. Jeg bare græd og græd af glæde! I flere
anden og ringer sammen næsten hver uge. Somme tider
år havde jeg ønsket at blive døbt, men i Iran var det
ringer præsten også og spørger, hvordan vi har det.
alt for farligt. Da jeg fortalte mine forældre, at jeg var
I dag tænder Mona Seyghalahi stadig lys i lejligdøbt, blev de meget glade på mine vegne, fortæller
heden i Rødovre, ligesom hun gjorde som barn.
den 32-årige ingeniør, der ikke var ret gammel, da hun
– Hver aften tænder jeg et lille lys for Jesus. Jesus
første gang tændte lys for Jesus i hjemmet i Teheran.
ser mig. Jesus hjælper mig. Han holder min hånd.
– Jeg husker det stadig tydeligt. Det var et lille hvidt
Jeg siger altid tak til Jesus.
BMF
lys på et bord. Min mor
havde fortalt mig, at Jesus
elsker børn. Når jeg tænker
tilbage, tror jeg, at min mor
havde Jesus i sit hjerte.
Men i Iran vælger man ikke
sin religion. Jeg læste og
googlede mange ting om
Jesus. Jeg havde også en
veninde, der var kristen
armenier. Da jeg blev gift
med Sijawash, vidste han,
at jeg havde Jesus i mit
hjerte.
Før revolutionen
havde hans bedstemor gået
i kirke og fortalt ham om
Jesu mor Maria. Nu ville han
gerne vide mere.

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 • Tværkulturel Kirke, Gladsaxe-Herlev Provsti
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 Johannesen (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

Nyt på tværs

Ansvarshavende redaktør: Netværkskoordinator Birthe Munck-Fairwood
Redaktionspanel: Pædagog Gladys Bediako Bruun
Tværkulturel kirke- og kulturmedarbejder Elizabeth Padillo Olesen
Sats og repro: minigrafisk • Tryk: Color Print A/S, Mors
Nyt på tværs udkommer 4 gange om året og er gratis. Frivilligt abonnement: 100 kr.

JA TAK.

Jeg/vi vil gerne modtage
Nyt på tværs gratis fremover.

Jeg/vi vil gerne modtage Nyt på tværs
fremover og betale FRIVILLIGT
ABONNEMENT på 100 kr.

Efter

8

Navn:
Adresse:
Foto: BMF

knap et år fik parret
asyl i Danmark som politiske flygtninge, og for fire
år siden kunne de starte et
nyt liv i Fredericia.
– Det vigtigste for os
var at få et arbejde og
tjene vores egne penge.

Mona Seyghalahi og Sijawash Bavandi er blandt
de 1.235 iranere, der er medlemmer af folkekirken.
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