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Music of hope

Med sit virtuose spil tog pianist Gustavo Cardinal fra
Uruguay tilhørerne med på en forunderlig musikalsk
rejse ind i håbets verden på konference i København
med temaet Giv håbet stemme.
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Livet vil os noget
Når flygtninge giver håbet stemme

Redaktøren har ordet
Vi vil helst glemme dem. Det er for svært at udholde den afmagt, der følger med at vide, at mennesker er i nød
ved Europas grænser, og at så få gør noget. Flygtninges angstfulde blikke, når vi i korte glimt ser dem bag
mure og pigtrådshegn i den seneste humanitære krise i vores eget nærområde, vil følge os ind i det nye år.
Hvad blev der af håbet - det kristne håb, der burde fylde verden med forventning i en tid, hvor kristne fejrer,
at Gud blev menneske og kom til os med englesang om fryd og fred på jord?
Verden har i dag om noget brug for håbsbærere. Og de findes ikke kun i de rige og velbjærgede lande. Ofte
er håbet stærkest der, hvor vi mindst forventer at finde det. På et asylcenter. I en flygtningelejr. Blandt mennesker, der er kommet i klemme i politiske magtspil, undertrykkende regimer og verdenshistoriens lunefulde
gang. De ved, at alt ikke afhænger af os mennesker, og at vi ikke har kontrol over alt. Og netop derfor har de
ikke opgivet håbet. Det er en lektie, som vi i den vestlige verden først nu er ved at lære med en pandemi, der
går sine egne veje. Vi troede, at vi var færdige med corona. Men corona var ikke færdig med os.
I dette nummer af Nyt på tværs giver flygtninge og migranter håbet stemme. Uanset hvad livet har budt
dem i en urolig og uretfærdig verden, har de ikke givet op. De har for længst erkendt, at vi mennesker behøver
noget, der er større end os selv. Vi behøver en Gud, der fortæller os, at livet altid vil os noget, og at vi ikke er
alene i livets kampe.
Vi kan alle være med til at give kynismen og afmagten modspil, når det menneskelige ansigt forsvinder ud
af verdens flygtningekriser, og de mennesker, det handler om, reduceres til fjerne folkemængder. Det er næppe
tilfældigt, at mennesker på flugt fra krig, overgreb og diktaturer i dag i stigende grad omtales som migranter
og ikke flygtninge. For flygtninge har rettigheder. De er omfattet af FNs internationale flygtningekonvention
og har ret til at søge om beskyttelse i et andet land. Men det forudsætter, at de ikke holdes ude med pigtråd,
mure og våbenmagt. Hvis det kristne Europa lader hånt om flygtninges grundlæggende rettigheder, mister vi
os selv. Det bør vække til alvorlig eftertanke, når en biskop i et debatindlæg påpeger, at vel er det et problem,
at der kan gå hul på Europas ydre grænser. Men der er også et andet problem. Der kan gå hul på vores menneskelighed. Der kan gå hul på Europas sjæl.
I en uforudsigelig tid har kirken noget at tilbyde alle, der kæmper med skyld, afmagt og håbløshed. I kirkerummet og gudstjenestens fællesskab tænder vi lys og vender os mod håbets Gud. Som en iransk asylansøger
udtrykte det efter en gudstjeneste for nylig: ”Livet er hårdt, men det er mindre hårdt, når jeg er her i kirken.”
Flygtninge søger derhen, hvor liv er muligt. Der er ingen lette løsninger. Men vi kan holde kirkerne åbne og
hjerterne varme. Og lytte opmærksomt, når flygtninge fortæller om håbets Gud.
Birthe Munck-Fairwood

Året rundt

Glimt fra Tværkulturelt Centers netværk 2021
Bording: Bibelcafé for afviste asylansøgere

Kolding: Philippino Singers spreder glæde

I maj begyndte asylansøgere fra Udrejsecenter Kærshovedgård igen at samles til en ugentlig bibelcafé i Bording.
”Kirken skal også være kirke de for afviste,” siger Lindvig
Osmundsen, der sammen med frivillige fra folkekirken,
Indre Mission og Luthersk Mission står bag caféen.
Lindvig Osmundsen • 2178 6751
lindvigosmundsen@gmail.com

Kolding International Congregation (KIC) i Simon Peters Kirke er
hjemsted for sanggruppen Philippino Singers. De otte sangglade
kvinder spredte spontan livsglæde på Tværkulturelt Centers
konference i København i november.
Elizabeth Padillo Olesen • 3045 0414 • bethpadillo5@gmail.com

Folkekirke på farsi

Tværkulturelle lejre og lejrdage arrangeret af Indre
Mission, Luthersk Mission og lokale kirker samlede flere
hundrede deltagere. 75 præster og ledere deltog i årets
InspirationsDage for migrantpræster, og Tværkulturelt Centers
efterårskonference samlede godt 100 danskere og nydanskere.
www.tvaerkulturelt-center.dk

Konferencer og sommerlejre

Farsikoordinator Naser Rezaeih leder en farsisproget
menighed i Christianskirken i Aarhus og tilbyder ugentlig
bibelundervisning på farsi/persisk på digitale platforme.
I Holstebro, Hviding, Jelling, København, Osted, Særløse
og andre byer tilbydes gudstjenester og undervisning
med oversættelse til farsi.
Naser Rezaeih • 2168 2414 • nr@interchurch.dk

København: Dansk for hele verden
300 udlændinge fra 90 nationer deltog i Internationalt
Kristent Centers dansk- og engelskundervisning i Bethesda
i København. IKC tilbyder også bibelstudier, badminton,
musikterapi og fællesspisning samt opholdsretslig rådgivning.
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen • 3332 5939
anna-kathrine@ikcenter.dk

Jelling: Afghanere besøgte kirken
70 afghanske flygtninge fra Jelling Asylcenter deltog i et
møde i Jelling Sognegård arrangeret i samarbejde med
centrets frivilligkoordinator. Sognepræsten viste rundt
i kirken og fortalte om kirkens historie og tilbud, og en
afghaner, der har været kok på den danske ambassade,
lavede mad. ”Det blev en fin aften, hvor danskere og
afghanere gik godt i spænd,” fortæller sognepræsten.
Birgitte Rosager Møldrup • 2646 1285 • brm@km.dk

Migrantmenighedernes Domkirketræf
”At være gæstfri er indbegrebet af at være kirke. Som kristne
er vi alle gæster i verden. Derfor skal vi dele det, vi har.”
Det understregede domprovst Eva Tøjner Götke på årets Domkirketræf for migrantmenigheder i Vor Frue Kirke i København, der samlede
præster og ledere fra 12 migrantmenigheder.
www.tvaerkulturelt-center.dk

Harboøre: Sprogcafé samler østeuropæere
Pensionerede lærere mødes hver uge med lokale
østeuropæere til sprogcafé i missionshuset. Der
annonceres bl.a. på kirkens facebookside. ”Deltagerne er
rare og arbejdsomme mennesker, der gerne vil lære dansk
og høre mere om danske traditioner. Det er helt vildt så givende
det er at møde dem,” siger sognemedhjælper Lars Kristensen.
Lars Kristensen • 2025 4944 • larsogtrinek@gmail.com

Påskehilsen til ortodokse menigheder
I ugen op til den ortodokse kirkes påske den 2. maj modtog
35 ortodokse præster og menighedsledere en lille unika porcelænsengel skabt af en dansk kunstner af skår fra kongeligt porcelæn.
Tværkulturelt Center stod for udsendelsen med støtte fra
Københavns mellemkirkelige Stiftsudvalg.
www.tvaerkulturelt-center.dk

Holstebro: Måltidsfællesskab og sprogcafé
Nørrelandskirken bød nyankomne afghanske familier på byens
asylcenter velkommen med besøg på centret og invitationer på
WhatsApp til måltidsfællesskab og aktiviteter i kirken. Første gang
kom 40 afghanere, hvoraf de fleste talte godt engelsk. Kirken har
også en ugentlig sprogcafé, som især eritreanere benytter sig af.
Inge-Margrete Jacobsen • 5192 9056 • imj@noerrelandskirken.dk

Høje Gladsaxe: Med fremmede øjne
Projekt Tværkulturel Kirke i Gladsaxe-Herlev Provsti har udsendt et
idékatalog, hvor provstiets kirker kan booke et foredrag, et migrantkor,
en international gudstjeneste eller et andet af de i alt syv tilbud. Blandt
de mest populære er foredraget ”Med fremmede øjne,” hvor en flygtning
fortæller sin personlige historie.
Ida Tafdrup-Johansen • 9243 0666 • idt@km.dk

Skjern: Middage på tværs

Vesterbro:
International babysalmesang
Folkekirken for internationals,
der har hjemsted i Eliaskirken på Vesterbro,
tilbyder babysalmesang på engelsk
for internationale familier. Formålet er
at introducere familerne til den danske
tradition og gøre tærsklen lavere til den
lokale folkekirke.
Sarah Maxted • 2811 0066 • saem@km.d

I Skjern inviterer Luthersk Mission igen til velbesøgte middage på
tværs med aktiviteter for store og små. Efter genåbning er de populære
spisefællesskaber vendt tilbage mange steder, og i efteråret har 15-20
kirker og missionshuse holdt tværkulturelle middage.
Enok Sørensen • 2512 4199 • es@dlm.dk

Søllerød: Internationale gudstjenester
Søllerød Kirke har i mange år afholdt en årlig gudstjeneste på engelsk
for asylansøgere og herboende udlændinge. I år var de fleste deltagere
nykristne iranske og kurdiske familier fra Udrejsecenter Avnstrup. Mindst 20
sognekirker tilbyder hvert år internationale gudstjenester. ”Vi gør det meget
gerne og med stor glæde,” siger sognepræst Xenia Dalgaard.
Xenia Dalgaard • xd@km.dk

Min barndoms jul – i Etiopien, Finland og Burundi

[Mel-kam gena]: Glædelig jul (amharisk)

I Etiopien fejrer kristne jul den 7. januar. Da jeg
var barn i Addis Abeba, var julen en stor dag,
som vi glædede os rigtig meget til. Vi fik ikke julegaver.
Julen handlede om Jesus. Min familie tilhører Mekane
Yesus kirken, der er den største protestantiske kirke
i Etiopien. I kommunisttiden var det en af de få kirker,
der ikke blev lukket. Jeg voksede op med kirken og
har en masse gode minder. Den 6. januar om eftermiddagen gik alle i kirke. Kirken var helt fuld, og mange
måtte stå udenfor eller følge med på fjernsyn i et andet
lokale. Der skete en masse. Alle vi børn fik et lys og gik
frem og sagde et bibelvers, som vi havde lært udenad.
Det gik vi meget op i. Kirken havde også fem børne-,
ungdoms- og voksenkor, der alle skulle synge. Til sidst
tændte vi lys og stod i mørket uden for kirken og sang.
Juledag spiste vi injerra med familien, og bagefter gik
vi på besøg hos naboer og venner
og ønskede glædelig jul. Her i
Danmark fejrer vi jul i december,
for vores børn er jo født her. Men
Jesus er stadig det vigtigste for os.
Hvis vi glemmer Jesus, giver julen
ikke mening.

Der var altid sne til jul, da jeg var barn i Finland. Jeg husker det som meget smukt, når
vi gik i kirke tidligt julemorgen, mens det endnu var
mørkt. I Finland har vi en lang tradition for at synge
julesange. Finske julesange er anderledes end de
danske. De er lidt mere melankolske. I hele december
samles man i kirkerne for at synge sammen, og bagefter er der kaffe og krydrede pepperkaker. Vi siger, at
vi synger de smukkeste julesange. Jeg elsker stadig
vores julesange. Min familie har altid sunget meget, og
til min mors fødselsdag i december inviterede hun sine
søskende og søskendebørn til at komme og synge
julesange. Jeg husker det som rigtig hyggeligt.
En del af min barndom tilbragte jeg i Kathmandu
i Nepal, hvor mine forældre var missionærer. Nepalesere
er hinduer og holder ikke jul, men den 24. december
samlede mine forældre alle finner
i byen. Så tændte vi lys og pyntede op. Vi var 20-30 finner, der
holdt jul sammen i vores hjem og
sang alle de finske julesange. Det
er et af mine bedste barndomsminder.

Daniel Hailu Larsen (Etiopien)
Regnskabsassistent, Køge

Hanna Vesaleinen Hirslund (Finland)
Kirke- og kulturmedarbejder, Amager

2

Jeg er født i Burundi i 1981 inden krigen. Juledag
tog mine forældre os fem søskende hen i den
katolske kirke. Vi var en masse børn, og præsten var
rigtig god til at fortælle om Jesus og hvordan han var et
lille barn som os. Jeg kan stadig huske den varme følelse
af at vide, at Jesus elsker børn. Senere kom krigen, og
alt blev anderledes. Jeg mistede min far, der arbejdede
i landbrugsministeriet. Naboer slog hinanden ihjel. Da
jeg var 12 år, flygtede vi ind til hovedstaden. Vi efterlod
alt. De næste år boede vi i flygtningelejre. I 2016 kom vi
til lejren Nakivale i Uganda, hvor jeg var med til at bygge
en kirke. Vi lavede selv murstenene. Juledag samlede vi
børnene i kirken og fortalte dem, at Jesus blev født som
et lille barn. Vi sang med børnene, og de opførte små
krybbespil. Jeg kan stadig se børnenes glade ansigter.
Folk havde meget lidt og var ofte sultne, men vi havde
altid håb. Juledag delte vi det, vi
havde, og spiste sammen i kirken.
På det tidspunkt var min kone allerede i Danmark, og når hun sendte
penge til jul, kunne jeg købe tøj og
slik til børnene.
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John Bizomenya (Burundi)
Præst i Zion Temple Celebration
Center, Lyngby
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MA

Hamids lange rejse

Foto: BMF

Hamid Heidari har været flygtning det
meste af sit liv. Den 25-årige afghaner
kom til Danmark for to år siden fra
Iran, hvor han voksede op i eksil
i en afghansk familie, der flygtede
fra Taliban i slutningen af 1990erne
efter den kommunistiske regerings
fald. For ni år siden flygtede en ældre
bror til Danmark, hvor han konverterede til den kristne tro. Da Hamid
Heidari nogle år senere også måtte
flygte, endte han på et asylcenter
i Hviding ved Ribe. Efter første afslag
på asyl venter han nu på, at sagen
behandles i Flygtningenævnet, der
siden Talibans magtovertagelse har
sat alle afghanersager i bero. Sidste
år blev han døbt i Apostelkirken på
Vesterbro. I dette interview fortæller
Hamid Heidari om sin lange rejse fra
Afghanistan til Hviding og sit møde
med kristendommen.
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Brødrene fra Afghanistan

H

vis min bror ikke var flygtet til Danmark, var jeg nok
Vi boede i et stort hus og manglede ikke noget. Men
var forfærdelig stort og mørkt. Alle var meget bange.
ikke kristen i dag. Jeg var 16 år, da min bror rejste.
da Taliban kom, blev det meget farligt for min far. Vi var
Men mit hjerte fortalte mig, at jeg ikke var alene. Gud
Det var vist ret tilfældigt, at han endte i Danmark, og
seks børn, og jeg kan huske, at vi en aften alle sammen
var sammen med mig. Derude i mørket på havet opleat han fik kontakt med en kirke. Men kontakten med
skulle ud i bilen. Det var mørkt. Vores chauffør kørte
vede jeg en ro, som jeg ikke kan forklare. Efter en time
kirken vendte op og ned på hans liv. Han blev døbt og
bilen. Vi kørte meget længe. På et tidspunkt kom vi
landede vi på den græske ø Lesbos, hvor jeg boede
kunne ikke holde op med at
over grænsen til Iran. I forhold til mange
i en flygtningelejr de næste syv-otte måneder. Alle
snakke om Jesus.
andre afghanske flygtninge var vi privimine venner kom hurtigt videre. Bare ikke mig. En dag
Min bror var den første,
fik jeg at vide, at Grækenland ville deportere mig til
Min bror var den første, legerede, fordi vi havde penge. Vi kunne
der fortalte mig om Jesus.
godt klare os i Iran, og efterhånden fik vi
Afghanistan. Det var som om der ikke var noget håb
Jeg husker, da han efter der fortalte mig om Jesus.
også nye venner, men det var et helt andet
tilbage. Men kort efter gav en anden dreng mig hans
nogle år i Danmark kom Hamid Heidari, asylansøger
liv, for Iran var jo ikke vores land.
papirer, så jeg kunne komme med en båd til Athen. Det
tilbage på besøg. Som
Jeg var 22 år, da jeg forlod Iran.
var et mirakel. Fra Athen kom jeg videre op gennem
afghaner havde han mulighed for at rejse til Iran, men
Vi boede i Teheran, hvor jeg arbejdede som skrædder.
Europa til Danmark, og efter tre uger i Sandholmlejren
ikke til Afghanistan. Han fortalte, at han var blevet
Jeg syede dametøj på en lille systue. Jeg har kun gået
blev jeg sendt til Asylcenter Hviding i Jylland. Der bor
døbt, og at han troede på Jesus. Vi sad og spiste morfire år i skole. Afghanere havde ikke de samme rettigjeg stadig. I dag har jeg mit eget værelse. Efter to år
genmad, og min far diskuterede med min bror. På et
heder som andre i Iran og kunne ikke bare gå i skole.
taler jeg dansk og kan hjælpe andre, der er nye her.
tidspunkt spurgte jeg, hvem der så var Jesu mor, hvis
Der skete forskellige ting, og efterhånden blev det
Jesus var Guds søn? I vores familie har vi altid været
klart, at jeg ikke havde nogen fremtid i Iran.
Døbt på Vesterbro
muslimer. Vi er opdraget til at respektere Muhammed
Jeg er heldig, at jeg har min bror i Danmark. Han har
og overholde bedetider, men som tidligere politiker er
Over bjergene
hjulpet mig rigtig meget. Gennem ham fik jeg kontakt
min far en åben mand, der tænker over livet. Han har
Jeg vidste, at vejen til Europa var farlig. Ikke alle klamed kristne i Hviding og begyndte at få undervisning
aldrig støttet, at nogle muslimer dræber andre menrede det. Min familie betalte menneskesmuglere for at
i kristendommen. Efter 10 måneder blev jeg døbt i min
nesker. Mine forældre håbede, at min bror ville blive
tage mig over grænsen til Tyrkiet. Vi gik over bjergene
brors kirke på Vesterbro. Jeg havde længe vidst, at jeg
muslim igen, men de kunne godt se, at han havde
om natten. Jeg gik sammen med to afghanske familier
ville være kristen. Når jeg læser i Bibelen, er det som
det godt med sin nye tro og var blevet gladere. Jeg
og bar en lille pige. Hun var meget smuk. Vi gik i mange
om Jesus snakker direkte med mig. Som kristne kan vi
havde lært en masse om islam og forstod meget, men
timer. På et tidspunkt kunne vi se lysene fra politiets
sige far til Gud. Gud er meget tæt på os.
religionen talte ikke til mit hjerte. Jeg var nysgerrig.
lygter nærme sig. Smuglerne sagde, at vi skulle vende
Fra august 2020 fik jeg lov at gå et år på en kristen
Hvad var det, min bror havde fundet i Danmark? Jeg
om og gemme os. Det var meget koldt, og vi havde
højskole. Her lærte jeg rigtig meget om min tro og fik
begyndte at snakke med Gud på min måde og bede
ikke varmt tøj. Jeg var meget træt og faldt i søvn på
en masse danske venner. Jeg lærte også at tale dansk.
Gud hjælpe mig med at finde sandheden.
jorden. Jeg kunne let være død. Deroppe i bjergene
Bagefter ville en kirkelig organisation gerne ansætte
snakkede jeg med Gud: ”Hvis Jesus er sandheden, så
mig som volontør, men fordi jeg er asylansøger, skal
Barn i Iran
vis mig det. Gud, hjælp mig.” Bagefter var det, som om
jeg have en særlig tilladelse. Den venter jeg stadig på.
Jeg husker ikke så meget fra Afghanistan. Jeg var kun
jeg fik nye kræfter, så jeg kunne fortsætte. Siden den
Foreløbig må jeg kun hjælpe med at lave kaffe.
fem år, da min familie måtte flygte til Iran. I Afghaninat har jeg følt Gud i mit hjerte.
Jeg har endnu
stan arbejdede min far for regeringen i vores provins.
Rejsen til Danmark tog næsten et år.
ikke fortalt mine forJeg vil meget gerne blive
Jeg havde mange store problemer. Smugældre, at jeg er døbt.
lerne stjal alle vores ting. Jeg havde kun i Danmark. Men Gud bestemmer.
I vores kultur er det
en
gammel
mobiltelefon
i
lommen
ellers
ikke noget, man bare
Kender du en udlænding, som ...
Hamid Heidari, asylansøger
ingenting. Men jeg havde Gud. Han var
lige snakker om i tele• er interesseret i kristendom?
med
mig
på
hele
rejsen.
fonen.
Jeg
har
altid
haft
et
godt
forhold til min far og
Tolkning
til
farsi
• ønsker at blive bedre til dansk?
respekterer ham meget. Jeg ved, at han elsker mig.
• vil lære mere om det danske samfund?
Bibel på farsi
Jeg vil gerne, at vi sidder sammen, før jeg fortæller.
• vil være sammen med ca. 50 kristne danske unge i 5 mdr?
I fire måneder var jeg ulovligt i Tyrkiet, hvor jeg
Mine forældre er gamle. Jeg ønsker ikke at gøre dem
Så er vores integrationslinje måske noget!
boede sammen med andre 12 drenge i en lille
kede af det. Jeg elsker mine forældre meget.
Luthersk Missions Højskole
lejlighed
i
Istanbul.
Jeg
spurgte
min
bror
i
Danmark,
Jeg ved ikke, om jeg får lov at blive i Danmark. Måske
Forstander Henrik Nymann Eriksen
om han kendte en kirke i Istanbul. Jeg havde en masse
sender Danmark mig tilbage til Afghanistan. Men jeg er
Tlf.: 48 26 07 66 – www.lmh.dk.
spørgsmål og ville gerne tale med en præst. Gennem
ikke længere bange. Jesus vil sørge for mig. Jeg vil
Lærer på integrationslinjen: Kirsten Munk
Undervisning på farsi for iranere
min bror fik jeg kontakt med en kristen mand fra Bulgameget gerne blive i Danmark. Men Gud bestemmer,
rien, der arbejdede blandt flygtninge i Tyrkiet. Han talte
om jeg skal dø her som en som en gammel mand,
farsi og fortalte mig mere om Jesus. Vi mødtes mange
eller Taliban dræber mig i Afghanistan. Det vigtigste er,
gange på en café. Han gav mig også en bibel på farsi.
at Gud er glad for mig. Gud siger, at vi ikke skal være
Det gjorde et stort indtryk på mig at læse i Matthæusbange for mennesker. Gud har al magt.
evangeliet om, hvordan vi kan snakke med Gud.
Fortalt til BMF
GIV EN JULEGAVE
Afghanere i Danmark
Jeg vidste ikke, at kristne tror på den måde. Jeg
Gaver til Tværkulturelt Center er med til at give flygtninge og
migranter en stemme og er helt nødvendige for Centrets arbejde. begyndte at forstå mange ting med mit hjerte. Senere
Alle at afghansk herkomst : 19.876
har jeg også lært at forstå med mine tanker. Men
Heraf danske statsborgere: 9,972
Hjertelig tak • Merci • Shukran • Thank you
Heraf født i Danmark: 5.935
hjertet er det vigtigste.
Alle gaver er fradragsberettigede.
Asylansøgere fra Afghanistan:
Fra Tyrkiet kom jeg videre til Grækenland. Vi var
2019: 90 / 2020: 69 / sept. 2021: 66
Netbank: Reg.nr. 1551 Kontonr. 7707231 • MobilePay: 78684 25 personer i båden. Vi sejlede om natten. Havet

Støt Tværkulturelt Center
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Gud vil hjælpe os

Misghinna Melake har ventet seks år på familiesammenføring

B

Hvordan bevarer man håbet, når man tre

øn har altid været en gange har fået afslag på familiesammenføring Melake i gudstjenelovede svar i januar i år, men de har udskudt tre gange.
naturlig del af Missterne i den eritreanVi har stadig ikke fået svar.
ghinna Melake Gebrezgab- med sin ægtefælle gennem seks år og kun ske menighed i MaI ventetiden opholder 30-årige Selam sig i Etiopien
hers liv. Sådan var det også har kontakt med sin tre-årige søn via sociale riakirken i Købensom flygtning. Her bor hun og sønnen, der i dag er tre
i de måneder, han tilbragte medier? Misghinna Melake Gebrezgabher har havn så ofte, det er
år, på et værelse med et lille køkken. Da hun ikke har
i et fængsel i Eritrea, inden ikke noget svar. Men den 32-årige diakon, muligt, og sidder
opholdstilladelse, må hun ikke arbejde. Hver måned
han fem år senere flygtede
også i menighedens
betaler Misghinna for mad og husleje.
over grænsen til Etiopien der kom til Danmark fra Eritrea i 2015 med bestyrelse. Hver dag
– Jeg er meget bekymret for min kone og min søn.
og videre til Sudan. Han var de store flygtningestrømme, har ikke opgivet takker han Gud for,
Lige nu er alt usikkert i Etiopien. Alle danskere er kaldt
kun 16 år, da han blev ind- håbet. Håbet om et liv og en fremtid sammen at han er i live og bor
hjem på grund af konflikten mellem Etiopien og Tigray.
viet som diakon i den orto- med de mennesker, der betyder allermest for i et fredeligt land.
Men min kone har ikke noget sted at rejse hen. Hun
dokse kirke i hjemlandet, og
For det kunne have
er meget bange og tør ikke gå ud. Jeg siger til hende,
ham. Håbet om, at Gud vil hjælpe.
siden har han hentet styrke i
været
meget
at hun ikke må opgive håbet.
daglig bøn og bibellæsning
anderledes.
Hver dag beder vi sammen
og i kirkens righoldige liturgi og salmeskat.
– Det er et mirakel, at jeg overlevede flugten
Hver dag beder og prøver at støtte hinanden.
– Salmer er hjertets bøn til Gud. Kirkens salmer blev
gennem Saharas ørken og Libyen og over Middelsunget ind i mit hjerte i hele min barndom. Inde i kirken
havet. I ørkenen mistede jeg min bedste ven. Han jeg Gud hjælpe os.
Misghinna sidder i køkkehar jeg altid kunnet finde ro. Der glemmer jeg alt andet,
klarede det ikke. Når jeg stadig er i live, er det Gud hører min bøn.
net og fortæller med rolig
siger Misghinna Melake.
fordi det er Guds vilje. Det er jeg ikke det mindste Misghinna Melake
stemme. Han er ikke bitter,
Efter seks år i Danmark er den kristne tro fortsat
i tvivl om, siger Misghinna Melake, der flygtede
men han forstår ikke de genomdrejningspunktet i den 32-årige eritreaners liv.
i juni 2015 få måneder efter, at han var blevet gift med
tagne afslag. Hvorfor adskiller Danmark en familie?
I lejligheden i en nybygget boligforening ved Køge
ungdomskæresten Selam Hagos Haile. Da havde
Han modtog kun integrationsydelse i syv måneder og
fylder musikvideoer stuen med hjemlandets karakteparret været forlovet i to år.
har i mere end fem år bidraget til det danske samfund
ristiske kirkesange. Som diakon deltager Misghinna
– Jeg arbejdede som gymnasielærer i biologi og kemi,
med fuldtidsarbejde som lagerekspedient og forsørget
da jeg blev indkaldt til nationaltjeneste langt væk fra
sig selv og sin familie i Etiopien. Arbejdstiden er om
vores hjem. Det var anden gang, jeg blev indkaldt, men
natten og vagterne skiftende.
det gjorde ingen forskel. Man kan ikke sige
nej. I Eritrea er nationaltjeneste på ubestemt
tid. Derfor flygtede jeg.
Giv håbet stemme var temaet for efterårets inspiraJeg kender eritreanske
tionskonference i København den 12.-14. november.
fængsler. Jeg har tidliOg det var netop, hvad de mange danske og nydanske
gere været i fængsel,
deltagere gjorde i ord, sang, musik og samtaler på
fordi jeg samlede andre
tværs. På programmet stod også en klaverkoncert
til bøn og bibellæsning
med temaet ”Music of Hope” ved pianist Gustavo
på et militærgymnaCardinal fra Uruguay, der med sit virtuose spil tog
sium, hvor regeringen
tilhørerne med på en forunderlig ordløs rejse ind
kontrollerer alt. Regei håbets verden.
ringen troede, at vi forI et hovedforedrag om tålmodighedens teologi
beredte et flugtforsøg.
mindede sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann
– Det tog tre
Eriksen om, at horisonten for vores tilværelse er langt
måneder, inden jeg
større, end vi tror. I mødet med det uoverskuelige
kom til Danmark. Min
må vi tro himlens og jordens skaber og bede om
kone var gravid, så
visdom til at skelne mellem det, vi kan ændre, og
hun kunne ikke flygte
det, vi ikke kan. I en tid hvor flygtninge marginalisammen med mig.
seres i det danske samfund, er der altid små ting,
Efter nogle måneder på
vi kan gøre: ”Lad os give det alt sammen til Gud og
Samsø fik jeg asyl. Jeg
Eritreanere i Danmark
hver især være klar til at tage fat på den lille del, der
var meget glad og turde
er min opgave, og som ligger inden for mine kræfter
næsten ikke tro, at jeg
Alle at eritreansk herkomst : 7.401
og muligheder, og på den måde være med til at gøre
virkelig var i sikkerhed,
Heraf danske statsborgere: 333
verden til et sted, der minder mere om det, som Gud
fortæller han og bliver
Heraf født i Danmark: 1.393
havde tænkt, da han skabte verden,” sluttede Niels
stille et øjeblik.
Danmarks Statistik 2021
Nymann Eriksen.
Konferencen var arrangeret af Tværkulturelt
I februar 2016 søgte
Center i samarbejde med otte kirkelige organisaMisghinna Melake om familiesammenføring. Kort for– Når jeg arbejder om natten, bliver jeg meget træt.
tioner, danske og internationale menigheder og
inden havde parret mistet deres nyfødte søn, der blev
Det betyder, at jeg sover, når jeg kommer hjem og ikke
migrantkirker.
syg og døde i Eritrea. Misghinna nåede aldrig at se
tænker for mange tanker, forklarer han, mens han serverer
sin søn.
den eritreanske nationalret injerra og watt i den
Lydfiler/videos fra konferencen:
– Det var en meget svær tid
lyse lejlighed, hvor der er god plads til Selam og
for os. For at kunne indgive
Uden min familie, Abíesolom, når de kommer til Danmark. Hvis de
Tålmodighedens teologi
en ansøgning på den danske
kommer. For Misghinna er ikke længere sikker
Niels Nymann Eriksen
giver livet ikke mening.
ambassade i Addis Abeba måtte
på, at familiens fremtid er i Danmark.
Philippino Singers
Selam rejse illegalt fra Eritrea til Misghinna Melake
– Hvis vi får afslag fjerde gang, giver vi op.
Korleder Elizabeth Padillo Olesen
Etiopien. Det var meget farligt
Vi kan ikke blive ved på denne måde. Det er
Se alle lydfiler/videos på:
for hende, men heldigvis gik det godt. Vi ventede i 18
som et mentalt fængsel. Jeg taler med min kone og
www.tvaerkulturelt-center.dk
måneder. Så fik vi afslag, fordi de danske myndigheder
min søn hver dag på sociale medier. Men uden min
ikke anerkendte vores kirkelige vielsesattest. I januar
familie giver livet ikke mening. Jeg er glad for Danmark
2018 rejste jeg til Etiopien for at besøge min kone. Her
og taknemmelig for, at Danmark har taget imod mig.
giftede vi os igen og fik en civil vielsesattest, forklarer
Her er mange muligheder for et godt liv, hvis man inteMisghinna Melake.
grerer sig. Men hvis jeg ikke kan bo sammen med min
– I november 2018 blev vores søn Abíesolom
familie, er min fremtid ikke her. Det vil være svært at
født. Hans navn betyder stor fred. Vi søgte igen om
starte forfra i et nyt land, men Gud ved en vej. Selvfølfamiliesammenføring, og i februar 2020 fik vores søn
gelig har jeg håb. Ingen kan leve uden håb. Hver dag
opholdstilladelse i Danmark. Men en måned senere fik
beder jeg Gud hjælpe os. Gud hører min bøn. BMF
min kone afslag. Da vores søn kun var 15 måneder,
besluttede vi, at han skulle blive hos min kone.
I 2020 blev der givet 107 tilladelser og 149 afslag til eritreEn organisation, der hjælper flygtninge, hjalp os med
anere, der havde søgt om familiesammenføring med en
at klage over afgørelsen. De danske myndigheder
ægtefælle.

Giv håbet stemme
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Jeg har altid haft håb

MA

Sarah Wasti Ayub voksede op i en kristen familie i Pakistan

H

endes familie har
været kristen i tre-fire
generationer. På mødrene side konverterede
hendes oldefar til den
kristne tro og blev senere
præst. Også i hendes fars
familie har den kristne
tro dybe rødder. Sarah
Wasti Ayub fortæller med
varme i stemmen om
opvæksten i Pakistan
i en veletableret kristen
familie, hvor hendes far
arbejdede som ingeniør
i cementindustrien.
– Jeg elsker mit land og det liv, vi havde i Pakistan.
Pakistan er et meget smukt land, og pakistanere er et
venligt og imødekommende folk. I Pakistan er 96 procent af befolkningen muslimer, så som kristne tilhørte
vi et mindretal. Det var ikke altid let, men der er over
tre millioner kristne i Pakistan. Det svarer til halvdelen
af Danmarks befolkning. Vi er faktisk mange.

Hun har aldrig haft en forventning om, at livet skulle
være let. Som en del af Pakistans kristne mindretal
voksede Sarah Wasti Ayub op med forældre, der lærte
hende at tage udfordringer op, stole på Gud og aldrig
opgive håbet. Fra hjemlandet har den 36-årige pakistaner en BA i erhvervsøkonomi og en MPhil i konfliktog fredsstudier. I Danmark arbejder hun som pakker
for et online supermarked, mens hendes mand søger
om dansk autorisation som læge - en proces, der kan
tage flere år. Og så er hun begyndt at lære dansk,
fortæller hun med et smil, mens hun serverer pakistanske samosas i lejligheden i Tåstrup.

Hun voksede op i storbyen Karachi på en compound

for medarbejdere i den virksomhed, hvor hendes far
var ansat.
– Det var et fantastisk sted, hvor folk var åbne og
liberale. Vi boede i en smuk fireværelses lejlighed med
balkon. Jeg voksede op med to yngre brødre, og vi tog
på stranden, cyklede, spillede basketball og badminton
og gik til koncerter med popsangere. I vores familie blev
der aldrig gjort forskel på drenge og piger. Den nærmeste kirke lå i en anden by, så vi var ikke i kirke hver
søndag, men vi kom der ofte, og som regel var kirken
helt fuld. Selvfølgelig var der også udfordringer. Jeg
oplevede da somme ttider, at nogle af mine klassekammerater gerne ville omvende mig til islam, men jeg
vidste jo godt, at det var noget, de havde hjemmefra.
Fra deres familier. Og der var altid andre i klassen, der
tog mit parti og forsvarede mig. Det blev aldrig rigtig
ubehageligt. Jeg havde også veninder, der var muslimer. Jeg besøgte dem i deres
hjem, og de kom hjem til os.
Det var helt normalt.
Jeg elsker

mit land og det liv,

Da

Sarah Wasti Ayub var
12 år, flyttede familien til en vi havde i Pakistan.
anden provins. Her var kul- Sarah Wasti Ayub
turen meget anderledes. De
fleste kvinder gik med islamisk klædedragt, og det var
sjældent, at kvinder kørte bil.
– Det var lidt af et kulturchok for os. Vi flyttede på
grund af min fars arbejde. I Karachi var det dårlige
tider for cementindustrien. Da der opstod uroligheder
i byen, fik folk ikke løn i flere måneder. Min far var
meget åben om situationen og hvorfor det var nødvendigt, at han skiftede job. Men han ville ikke rejse
uden os. Det var vigtigt for ham, at vi var sammen som
familie. Selv om det var en stor forandring, fulgte der
også mange positive ting med. Jeg kom på en tidligere
katolsk skole, hvor mange af lærerne var kristne, og
i byen var der en stor anglikansk kirke, hvor vi hurtigt blev meget involveret. I flere år underviste jeg de
ældste børn i søndagsskolen. Til søndagsgudstjenesterne var vi 200-300 børn og voksne.
En oplevelse nogle år senere blev på mange måder
skelsættende for familien. Først senere forstod Sarah
Wasti Ayub alvoren.
– Jeg var omkring 15 år, da det skete. I Pakistan
kan blasfemi straffes med alt fra en bøde til dødsdom.
Loven bruges sjældent, men nogle forsøger at

siden fortalte os om muligheden for at arbejde
i et skandinavisk land, begyndte vi at overveje.
Og efter et år var vi klar til at rejse.
I begyndelsen håbede hun at finde arbejde,
der svarede til hendes uddannelse.
– Det var selvfølgelig naivt. Det finder man
ikke uden netværk. Og slet ikke i en coronatid,
hvor alt lukkede ned. Efter seks måneder
havde vi brugt vores opsparing, og der ville
gå endnu et par år, inden min mand havde
bestået alle eksaminer og kunne få sin autorisation. Derfor skulle jeg have et arbejde. Det
blev så som pakker i et online supermarked.
Det var hårdt i begyndelsen. Min krop var ikke
vant til den slags arbejde. Nu går det bedre.
bruge den, hvis de ønsker at tage hævn over andre.
Jeg er stadig træt efter arbejde, men det er OK. Om
På min fars virksomhed var der en yngre medarbejder,
kort tid skal min mand op til den sidste eksamen og får
som ikke passede sit arbejde. Som teamleder påtalte
forhåbentlig snart sin danske autorisation, så han kan
min far det, og kort efter blev min far taget ud af bussen
begynde at arbejde som læge.
på vej hjem fra arbejde af en ophidset folkemængde,
Inden familien rejste til Danmark, havde de konsom medarbejderen havde samlet, og anklaget for
taktet en af de internationale kirker i København.
blasfemi. Men inden der skete mere, nåede sagen frem
– Det var vigtigt for os at vide, at der var en kirke,
til ledelsen, og en seniormedarbejder
der ville tage imod os. Vi valgte
stod frem og forsvarede min far. Han
International Church of CopenHåb afhænger ikke
kendte min far og vidste, at han aldrig
hagen. I dag er vi ikke i tvivl om,
ville sige noget dårligt om islam eller af, hvor mange udfordringer,
at vi traf det rigtige valg. Helt fra
nogen anden religion eller person.
den første dag følte vi os meget
Dermed faldt sagen til jorden. Min far vi møder, men hvordan vi
velkomne. Menigheden havde
fortsatte med at arbejde i virksom- møder dem. Sarah Wasti Ayub
virkelig omsorg for os. Det
heden, indtil han gik på pension. Og
sidste år har jeg været medlem
det endte med, at den medarbejder, der havde anklaget
af menighedsrådet, og vi er enige om, at det er her,
min far, mange år senere fortalte ham, at han aldrig
vi vil lægge vores kræfter fremover.
havde mødt så venlig og retskaffen en mand som min
far. Han kunne mærke, at der var noget særligt over
Som voksen har Sarah Wasti Ayub tænkt meget over,
min far.
hvad det betyder at have et håb.
I dag er hun ikke i tvivl om hvorfor. Hun fortæller,
– Jeg har altid haft håb. Det havde jeg i Pakistan,
hvordan faren altid startede arbejdsdagen med 45
og det har jeg her i Danmark. For mig er håb som et
minutters bibellæsning og bøn.
skjold. Vi vil altid opleve problemer og udfordringer. Håb
– Det var hans faste rutine. Og det var en del af
afhænger ikke af, hvor mange udfordringer vi møder,
hemmeligheden. Her fandt han styrke. Som barn så
men hvordan vi møder dem. For mig er håb ikke bare en
jeg, hvordan min far havde et stærkt og personligt formulighed. Det er en konsekvens af mit forhold til Gud.
hold til Gud. Det prægede den måde, han gjorde sit
Hun er taknemmelig for, at forældrene tidligt lærte
arbejde på, og hvordan han var over for andre menhende og hendes brødre at tage ansvar for deres liv.
nesker. Jeg er meget stolt af min far og vil gerne ligne
– Vores forældre var der altid og lyttede til vores
ham mere.
problemer, men de sprang ikke bare til og løste dem
for os. De har altid stolet på os og vist os stor tillid. Det
Efter to år i Danmark indrømmer Sarah Wasti Ayub
har forberedt mig på lidt af hvert. Udfordringer er en
gerne, at det ikke har været omkostningsfrit at flytte
del af livet. Men jeg tror, at det altid er muligt at komme
familien fra Pakistan til Danmark. Men hverken hun
videre. Og når det sker, er det nåde. Guds nåde.
eller hendes mand har fortrudt, at de tog springet ud

BMF
i det ukendte
– Vi havde hørt, at Danmark mangler læger. Min
mand er læge. Vi var en ung
familie med overskud til at
prøve noget nyt. Det handlede ikke om levestandard.
Materielt havde vi alt, hvad
vi kunne ønske os i Pakistan
- hus, bil, gartner, chauffør
og hushjælp. Det handlede
snarere om livskvalitet. Der
er ting, man ikke kan købe
for penge. Og til en vis grad
også om tryghed. I Pakistan lever man med vagter
alle vegne. I Danmark kan
man lade sit barn løbe foran
sig på gaden. Her er større
tryghed og en anden frihed.
Så da en ven
for nogle år
SARAH WASTI AYUB

Bestilles hos Tværkulturelt Center
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• Født 1985 i provinsen Punjab i Pakistan.
•	BA i erhvervsøkonomi, MA i virksomhedsadministration og MPhil i Conflict
and Peace Studies.
•	Kom til Danmark i 2019 og arbejder som pakker på Nemlig.com
•	Bor i Tåstrup med sin mand Saqib Ayub, der er læge, og en syvårig datter.

Fotos: BMF

KORT MED TEKST PÅ 10 SPROG
 Herren velsigne dig og bevare dig
 Glædelig jul - Christmas Mobarak
 Journey of hope: Håb - Al amal
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Flere gudstjenester og mødesteder: www.tvaerkulturelt-center.dk

Sammen

Gudstjenester og mødesteder for flygtninge, migranter og danskere

Gudstjenester og messer

Koreansk
København
Den Reformerte Kirke, pastor Dea Hwan Oh, tlf. 3251 1707
Amharisk
København
Emmanuel Evangeliske Kirke, LM, Nansensgade, Daniel Hailu Larsen, tlf. 3116 4347
Kroatisk
Kolding/Kbh
Skt. Mich. Kirke, Anto Kukic, 6016 6516/Jesu Hjerte Kirke, Tomislav Cvetko, 2178 0671 (K)
		Etiopisk-ortodoks menighed, Sct. Augustins Kirke, Zemichael Deressa Seboka, tlf. 5284 7624
Litausk
København
Jesu Hjerte Kirke, Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118 (K)
		
Mission for Nations Int. Ministry, Sct. Johannesgården, Matthew Hora, tlf. 3140 9006 (P)
Makedonsk
København
Skt. Kliment Ohridski, Mariendals Kirke, Pece Dimitrijevski, tlf. 4031 1068
Aarhus
Etiopisk-ortodoks menighed, Helligåndskirken, Kidane Amare, tlf. 4240 2687
Malayalam
Hellerup
Malankara Syrian Orthodox Church, F. Eldhouse, 5299 8210
Arabisk/assyrisk
Aarhus
Fountain of Life Ministries, Romel Shaol Yokhena, tlf. 6047 1831 (P)
Nepalesisk
Brovst/Kbh./Ølstykke/Bornholm Kirchheiner, 26841468/Arjun Ghatani, 2985 3108/Mon Maya Rai, 42346939
Arabisk
Brønderslev
Arabisk menighed, Brønderslev Kirke, Tarek Freiwat, tlf. 2062 8175
Norsk
København
Kong Haakons Kirke, Pål Kristian Balstad, tlf. 3035 4151 (L)
København
Arabisk menighedsfællesskab, Greater Love, Vigerslev Kirke, Nabil Astafanos, tlf. 2993 4900
Polsk
Esbjerg/Haderslev/Sønderborg: Skt. Nikolaj Kirke, Jacek Aniszewski, tlf. 5028 9148 (K)
Tåstrup
Den Koptisk Ortodokse Kirke, St. Marie & St. Markus, Youssef G. Habashy, tlf. 4276 4946
Helsingør/Hvidovre: Skt. Vincent Kirke, Andrzej Papuga, tlf. 2818 4725 / Piotr Grzeskiewicz, tlf. 5028 9315 (K)
Aarhus
Den glade nyhed, Christianskirken, Wessam Youssef, tlf. 5056 1471
Herning
Skt. Vincent Kirke, Wienczyslaw Barwinski, tlf. 9712 4382 (K)
Armensk
Kbh./Odense
Sct. Andreas Kirke, Kbh. / Odense Domkirke, Stepanos Hovhannisyan, tlf. 5018 8943
København/Brønshøj/Taastrup: Sankt Annæ Kirke, pater Slawomir Romanowski, tlf. 5026 3554 (K)
Aarhus/ Kolding/ Aabenraa: Armensk ortodoks menighed, Skt. Lucas Kirke, Jasmin Kourginian, tlf. 2480 8474
Nyk. F./Næstved/Odense: Julian Bodnar, tlf. 5572 0985 / Skt. Albani Kirke, Jacek Aniszewski, tlf. 5028 9148 (K)
Assyrisk
Tilst
Mar Mari’s Assyriske Menighed, provst Albert Panimeen, tlf. 2894 4580
Aalborg/Aarhus
Pater Herbert Krawczyk, tlf. 8730 7042 (K)
Aarhus
Østens Gamle Kirke, Sanhereeb Georges, 2139 7048
Agerbæk
Rumænsk-ortodoks menighed, Agerbæk gl. Missionshus, Claudio Ceteras, tlf. 5346 4432
Burmesisk
Esbjerg, Odense, Kalundborg: Myanmar Chr. Fellowship, Ail Moses, tlf. 4242 0355 / Salai Thawng, tlf. 2618 3667 Rumænsk
Horsens
Rumænsk-ortodoks menighed, Gheorge Matthew, tlf. 9140 0758
Burmesisk/Chin
Frederikshavn, Hjørring, Sæby, Skjern, Esbjerg, Ringe, Rønne: Chin Association in DK (CCADK):
Isenvad
Rumænsk-ortodoks menighed, Preot Silviu Casian, tlf. 5013 5069
		
Emmanuel Cinzeh, tlf. 4844 2908 / Moses La Bawl Peng, tlf. 6183 8478 (B)
København
Nordvestkirken, Beniamin Tecsa, tlf. 2989 9508 (B)
Burmesisk/ Kachin Flere byer
Marip Ja Ing, tlf. 9170 9650 (B)
		
Rum.-ort. menighed, Mariakirken, Michael Radu, tlf. +46 4013 4654 (Lucca: tlf. 2256 4354)
Dansk (da./fransk.) Amager
International Baptist Kirke, Korsvejskirken, pastor Gilbert Rukundo, tlf. 5859 6133
Odense, Tølløse
Rumænsk-ortodoks menighed, Mihai Hornicar, tlf. 5665 1703
Engelsk
Albertslund
Presbyterian Church of Cameroun, Opstandelseskirken, Michael Tayor, tlf. 4275 2387
Ordrup, Bornholm, Nyk. F. Rumænsk-ortodoks menighed, Skt. Andreas Kirke, Fr. Octavian, tlf. 5360 8218
Avedøre
God’s Ambassadors (ghanesisk), Avedøre Kirke, Samuel Koli Adjei, tlf. 3188 5909
Sønderborg
Rumænsk-ortodoks menighed, Christianskirken, Leon Iacob, tlf. 2796 7869
Brøndby
Christian Love Fellowship, Judith Nakkazi, tlf. 4241 2892
Ulbjerg (Viborg)/Vejle: Rum.-ort. menighed, Adrian Chitulescu, 9175 9185 / Marcel Coisin, tlf. 9162 2395
Brøndby Strand
Copenhagen Christian Fellowship, Brøndby Str. kirke, Stephen Osei Safo, tlf. 2849 2881
Tårs (Vendsyssel)
Rumænsk-ortodoks menighed, egen kirke, Ludmilla Bighiu, tlf. 2155 8479
Esbjerg
Skt. Nikolaj Kirke, Benny Blumensaat, tlf. 7512 1027 (K)
Aarhus/Vitten
Klosterkirken, J. Samsing, tlf. 8616 7119 / Vitten Kirke, Preot M. R. Craciunescu, tlf. 7132 0215
Gellerup
Gellerup Kirke, Niels Hviid, tlf. 8625 0912. Int. gudstj. d. 23. jan.
Russisk
København
Anja Makouskaya, tlf. 6076 7707 (P)
(eng./dansk)
Haderslev
Holy Int. Christian Ministies (HICM), Jan Joensen, tlf. 2299 7312
Rus./Kirkeslav./Da. Hobro
Russisk-ortodoks menighed, Taras Daniluk, tlf. 5190 0791
Herlev
Filippinsk menighed, Filadelfia Christian Church, Raymond Osias, tlf. 4013 0506 (P)
Kirkeslavonsk
København
Skt. Alexander Nevskijs Ortodokse Kirke, Sergij Plekhov, tlf. 3313 6046
Herlev
Vor Frue Kirke og Sankt Antonii Kirke, Joy Fernando Santhiyogu, tlf. 5124 8422 (K)
Kbh./Odense/Baagø Russisk-ort. menighed, Bavnehøj Kirke/Odense Domkirke, Sergiy Bondaerv, tlf. 5164 7057
Holstebro
Int. Christian Fellowship (congolesisk), IM Missionshus, M. Sigala, tlf. 5123 5862
Brønderslev
Baptistkirken, Benjamin Nadj, tlf. 9890 0002 / 4041 7344 (A)
Horsens
Church for all Nations, Apostolsk Kirke, Georg Bertelsen, tlf. 75618177, søn. kl.10 (oversæt.) Serbisk
København/Odense Bavnehøj Kirke, Aleksandar Samardzic, 2151 1304 / Sct. Hans Kirke, Vera Stanic 2646 0074
Hvidovre
Int. City Baptist Church, Esajasskolen, pastor Tony Acheampong, tlf. 4352 8440 / 6138 2037 (B)
Silkeborg
Zeljko Savic, tlf. 2972 5966 / Aleksander Samardzic, tlf. 2151 1304
Ishøj
Arise and Shine, Vejleå Kirke, pastor Emmanuel Okoye, tlf. 2624 0135
Spansk
København
Iglesia Latina de Copenhague, Marcelo Mora, tlf. 3011 1233 (P)
(eng./dansk)
Kolding
Holy Int. Christian Ministies (HICM), Kristkirken, Daniel Datosomor, tlf. 2711 7145 (P)
		
Kolding Int. Congr. (KIC), Simon Peters Kirke, Michael Markussen, Gudstj. 1. søn. i md. kl.13 		Iglesia Bautista de Habla Hispana, LM/Nansensgade, D. Fernandez, tlf. 3331 0941 (B)
Spansk/Portugisisk Charlottenlund
Sct. Andreas Kirke, Marcos Romero Bernus, 2885 2517 (K)
København
Alive Bible Congregation, Kingos Kirke, Chris Akwasi Oduro, tlf. 3131 8805
København
Latinofællesskab, Kirken i Kulturcenteret, pastor Victor Villaruel, tlf. 3531 0010
		
Bethel Missionary Baptist Church, Købnerkirken, pastor Gerry O. Calba, tlf. 3255 8926 (B)
		
Sct. Ansgar Kirke, Marcos Romero Bernus, tlf. 2885 2517 (K)
		
Champions Chapel, Søborg, Enoch Odumade Oluwatosin, tlf. 6052 7054
		
Pinsekirken, Alberto Orlando Malisani, tlf. 2276 9195 (P)
		
Christian Center, Kbh. Kirken i Kulturcentret, Palle Flyger, tlf. 4010 9051 (P)
Aarhus
Vor Frue Kirke, Guilda Suarez, 2374 1940 (K)
		
Christ the KIng Int. Ministries, Joseph Senyondwa, tlf. 7140 6624
Svensk
København
Svenska Gustafskyrkan, Thomas Stoor, tlf. 3315 5458 (L)
		
Church on the Rock, Valby, James og Miriam Lubega, tlf. 2636 8134/2735 9202
Swahili/Dansk
Odense
Elohim Church (congolesisk), Vollsmose Kirke, tlf. 7132 2239
		
Copenhagen Community Church, Nørre Farimagsgade 45, David Bjerre, tlf. 5155 5376
Nørresundby
Horeb Pentecostal Church, Masudi Herman, tlf. 9144 78 61 (P)
		
Disciples Assembly Church, Vibevej 7B, Kbh. NV, Iyere Igbogbo (William), tel. 7163 7080
Swahili/eng.
Skanderborg
International Evangelisk Menighed, Matoleyo Birunga, tlf. 9165 3699
		Eliaskirken, William Salicath, tlf. 2993 9533, Gudstjeneste søndag kl. 13 to gange om måneden
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: Edmund Reginald
		
First International Baptist Church, Niels Erik Nielsen, tlf. 2942 0090 (B)		
Savinpillai, tlf. 9143 4645 (K) / Kolding, Næstved, Svendborg, Aabenraa: Alren Soosaipillai, tlf. 2814 1970 (K)
		
God´s True Mission (GTM), Sct. Johannesgaarden, Pastor Osei, tlf. 5354 0818
Fredericia
Apostolsk Kirke, Printtans Mathews, tlf. 7594 1150 (Ap)
		
Haraldskirken, Morten M. Samuelsen, 2462 3969. 29. feb. kl. 14.30. Børnegudstjeneste.
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/Oure
Baptiskirken, Samuel Banasubramaniam, tlf. 4221 5446
		
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. 26. dec. og 16. jan. kl. 14.30
Kbh./Aarhus
Bethel Chr. Fell., Kingos Kirke/Aarhus Citykirken/Valgmenighed, Josef Keleta, tlf. 2093 4125 (P)
		
Ministry of Seven Angels of God International, Maxwell Eze, tlf. 3134 6610
Ølstykke
ALIVE-Kirken, Russom Tesfamariam Mengisha, tlf. 4257 8887
		
Sakramentskirken, Fr. Joy Fernando Santhiyogu, tlf. 4494 7694 (K)
Tysk
København
Sankt Augustins Kirke, Andrzej Papuga, 2818 4725 (K) / Sankt Petri, P. Krogull, 3313 3834 (F)
		
Salvation House (nigeriansk), Kvarterhuset, Cosmos Osakpamwan, 5010 8588
		
Tysk Reformert Kirke, pastor Axel Bargheer, tlf. 3313 8753
		
Sankt Annæ Kirke, Piotr Grzeskiewicz, tlf. 5028 9315 (K)
Sønderjylland
Tyske gudstj. i danske folkekirker: Christa Hansen, Haderslev Domkirke, tlf. 7452 3655
		
SDA Int. Church Cph, Adventkirken, pastor Robert Fisher, tlf. 2172 0552 (A)
Ukrainsk
København/Vejle/Aalborg: Sankt Ansgar Kirke/Sct. Norberts Kirke, pater Vasyl Tykhovych, tlf. 2085 3958 (K)
Kbh./Aarhus
St. Alban’s Anglican Church, Rvd. Smitha Prasadam, tlf. 2232 5337, Gudstj. kl. 10.30 (Kbh)
Urdu/Hindi
Vanløse
Den Kristne Pakistanske Menighed, Emdrup Kirke, Robeena Michael William, 2942 8570
		
Søllerød Kirke, Bo Chen, tlf. 2939 0535. Int. gudstj. 24. okt. kl. 14.30
Fyn/Jylland/Sjælland Ngoc The Nguyen, tlf. 8730 7043 (K) / Pater Kim Thang Nguyen, tlf. 5383 7171 (K)
		
The Lord´s Chosen Charis. Revival Min., Sct. Johannesgaarden, R. Nwankwo tlf, 2286 9340 Vietnamesisk
Odense
Odense Baptistmenighed, Noh Dieu, tlf. 2132 4652 (B)
		
Victory Chapel (nigeriansk), Bådehavnsgade 44, Ola Jones, tlf. 2098 5401
Slagelse
Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed, pastor Huynh Dieu, tlf. 2241 9510
Lyngby
Skt. Knud Lavard Kirke, P. Samuele Lando, lando@katolsk.dk (K)
(A) Syvende Dags Adventistkirken (Ap) Apostolsk Kirke (B) Baptistkirken (F) Folkekirken (K) Den katolske kirke (L) Luthersk kirke (M) Metodistkirken (P) Pinsekirken
Nyborg
Jesu Gospel Kirke (afrikansk), Thomas Appah, tlf. 6024 4042
Odense
Greater Light Evangelical Church, Vor Frelser Kirke, Rev. Obua Christopher Ogwetta, tlf. 9193 3363
Middage på tværs
Randers
Living Stones Bible Church, McDonald Uche, tlf. 2040 2521 (P)
Fredericia
Sct. Michaelis Kirke, Oline B. Kobbersmed, tlf. 5141 6532. Middag på tværs 4 gange om året
Rødovre
International Temple Bridge Bible Ministry (ghanesisk), Atto Smith, tlf. 2225 5263
Gellerup
Gellerup Kirke, Bit Boel Buhl, tlf. 5138 2280. 5. jan. Smag på verden; 25. feb. Internatonal fastelavn
(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
		
Word Outreach Church, Jackiline Hansen, 2696 0113 (P)
Herning
Luthersk Mission, Lone Nyborg, tlf. 2881 3522
(da./eng)
Viborg
Viborg Internationale Pinskekirke, Ruben Moore Højer, tlf. 8660 0233 (P)
Hirtshals/Hjørring Hirtshals Kirke, Ole Valsson, tlf. 2752 0369 / Hjørring: Emma Stenbjerg, tlf. 9892 9090
(eng./swahili)
Viby J.
New Covenant Church of Jesus Christ, Felix Mbala, tlf. 3189 9023 (P)
Holstebro
Café Grace, Nørrelandskirken / Inge-Margrete Jacobsen, tlf. 5192 9056 / LM Café, Else Juhl, tlf. 2183 6737
Aalborg/Brønderslev/Hjørring: Int. menighed, Apostolsk Kirke, Martin Mutale, tlf. 2616 1439 / 3042 8476 (Ap)
Hvidovre
Strandmarkens Flygtningefællesskab, Pricilla Lassen, tlf. 2762 9965
Aalborg
Frikirken International Chuch, Kelvin Sam, info@fintc.dk
Kolding/Tyrstrup/Vamdrup
Tværkulturel kirke- og kulturmedarbejder Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 3045 0414
		
Koinonia Int. Christian Fellowship, Karmelkirken, Lee Hanson, tlf. 2622 2667 (B)
København
Fredag d. 4. februar: International aften - Kontakt Tværkulturelt Center
		
Sct. Mariæ Kirke, tlf. 9879 6349, pater Jude Kulas, tlf. 9879 6347 (K)
Fredag
d. 4. marts: International aften - Kontakt Tværkulturelt Center
Åbyhøj
Christian International Fellowship, cif@valgmenighed.dk Gudstj. 1. søndag i md. kl.10.30
Silkeborg
Silkeborg Kirke, Helle Hansen, 4020 2150 / Alderslyst Kirke, M. Hedemann Andreassen, 8682 3795
Aarhus
Christianskirken, Anders Møberg, tlf. 4172 7110 Monthly services in English
Skjern
Luthersk
Mission, Hans Lundby, tlf. 4054 2099
		
International Harvest Christian Center, Immanuelskirken, pastor Frank Appiah, tlf. 6181 4754
Toftlund
Kulturmøde, Luthersk Mission, Møller Schmidt, tlf. 2443 9773
		
Vor Frue Kirke, pater Krzysztof (Kris) Augustyniak, tlf. 8730 7044 (K)
Varde
Sct.
Jacobi
Kirke, Thomas Haseman Poulsen, tlf. 6161 1481. 6. nov. kl 18
		
Aarhus Valgmenighed, international pastor Keld Dahlmann, keld@valgmenighed.dk
Videbæk
Luthersk Mission, Trine og Finn Hjøllund, tlf. 6146 8339
Farsi/persisk
Hillerød
Grønnevang Kirke, Claus Øland-Christensen, tlf. 2627 9916 (F) (oversættelse)
Aalborg
Missionsforbundet,
Steen Nygaard, tlf. 9818 4975
København
Apostelkirken, indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, 2348 0481 (F) (oversættelse)
Aarhus
Venskabsmiddage, Luthersk Mission, Gravers Bøge, tlf. 2621 2671
		
Netværkskirken Metropol, Benjamin Sarkez, tlf. 3295 2353 / Kenneth Kühn, tlf. 6120 1009
Kbh/Vissenbjerg/Aarhus: Valgmenigheden Church of Love, Massoud Fouroozandeh, 4053 2523
Andre mødesteder/Kirkeligt integrationsarbejde
Aarhus
Immanuel Fællesskab, Christianskirken, Naser Rezaeih, tlf. 2168 2414
Cykelværksteder		
Allerød/Vindum: Meldgaard, tlf. 4050 9550 / tlf. Andersen, 2165 0357
Finsk
København
Garnisonskirken, Marja Silvonen-Hansen, tlf. 2164 8101 (L)
Folkekirkens Migrantsamarbejde
København
Koordinator Søren Dalsgaard, tlf. 3020 8247
Fransk
Brøndby Strand
Resurrection Int. Chr. Center, Brøndby Str. Kirke, Jacques Musungay Kalala, tlf. 5137 2792
Folkekirkens Tværkulturelle Center
Ribe Stift
Peter Sode Jensen, tlf. 8140 3039
København
Eglise International du Saint-Esprit, Lutherkirken, Yapo Abraham Assi, 2878 1065
Folkekirkens Tv. Samarb. (FTS)
Odense/Svendborg Jesper Hougaard Larsen, 2423 7446/Pernille Krohn, 9116 9916
		
Fransk Reformert Kirke, Philip Maury, tlf. 3111 3218 (K)
Frelsens Hær		
København
Danskundervisning, kvindeklub og seniorklub, tlf. 3585 0087
		
Sakramentskirken, Jérôme Dejean De La Bâtie, paroissecopenhague@gmail.com (K)
Fælleskirkeligt Integr. Netværk (FIN)
Haderslev
Multicafé, motion for kvinder, Else Wive, tlf. 2578 6267
Rødovre
MCCS Danmark, Hvidovrevej 80, 2610 Rødovre, Pascal, tlf. 2941 5819
International Café		
Gellerup
Bit Boel Buhl, tlf. 8625 0800, hver onsdag kl. 13-16
Færøsk
København
Hans Egede Kirke, Borgny Brüning-Hansen, 5135 5190 / Kristnastova, N.P. Nonstein, 3255 1809 Internationalt Kristent Center (IKC)
København
Dansk- og eng.undervisning m.m., Majken Rokni, tlf. 3332 5939
Ghanesisk/Twi
Købehavn
Presbyt. Church of Ghana, Den Reformerte Kirke, Gothersgade, Kwame Danquah, tlf. 3078 0795 		
Aarhus
Danskundervisning m.m., Peter Mikkelsen, tlf. 6178 9988
Græsk
København
Græsk-ortodoks menighed, Skt. Aleksander Nevskij Kirke, Sergij Plekhov, 3313 6046
Kirkens Korshær		
København
Hanne Okwera, tlf. 3581 2880
Roskilde
Græsk-ortodoks menighed, Tolbodgade 7, Sávvas Christiansen
Kirkernes Integrations Samarbejde (KIS) Holstebro/Aalborg: Inge-Margrete Jacobsen, 5192 9056 / Hanna Pedersen, 2897 1460
Grønlandsk
København/Aarhus Helligåndskirken, Jens Kristian Kleist, tlf. 4593 6737/Oline Bertelsen, tlf. 2343 8732 (F)
Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) København
Daglig leder Ruben Holmgaard Falk, tlf.2485 3924
Indonesisk
København/Jylland PERKI, Lidya Sørensen, tlf. 2013 6180, perkidk@gmail.com
Kolding International Congregation (KIC) Kolding
Kirke- og kulturmedarbejder Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 3045 0414
Islandsk
København, Horsens, Nr. Tranders, Esajaskirken, Kbh., www.jonshus.dk Sigfús Kristjánsson prestur@kirkjan.dk
Kvinder møder kvinder
Esbjerg/Vojens Kvaglund Kirke, Inge Skjølstrup, tlf. 2988 3406 / E. Wiwe, tlf. 2578 6267
Italiensk
København
Jesu Hjerte Kirke, Loredana Ruggiero, tlf. 7161 4527 (K)
Lørdage på tværs
Ølstykke
ALIVE Frikirken, tlf. 7026 5350
Kaldæisk
Esbjerg, Horsens, Næstved, Søborg, Aalborg, Aarhus (Skt. Nikolaj Kirke): Faris Toma Moshe, tlf. 6193 9093 (K)
Mandeklub (international)
Esbjerg
Kvaglund Kirke, Stiftspræst Peter Sode Jensen, tlf. 8140 3039
Kinesisk
København
Chinese Church in Cph., LM, Kirkegårdsvej 21, Peter Lam, tlf. 3887 4570
Haderlev Stifts Migrantsamarbejde
Haderslev
Migrantkonsulent Camilla Henriksen, , tlf. 2147 0304
Kinyarwanda
Søborg
Bethel World Mission Church, Mørkhøj Kirke, Amon Nkusi Kijana, tlf. 2927 9099
Sport på tværs 		
Skjern
Luthersk Mission, Enok Sørensen, tlf. 9735 0186
Lyngby
Ark Chuch, Lyngby Ap. Kirke, Janepher Umuranga, jannifer_umu@hotmail.com
Venskabscafé		
Nykøbing Falster Lindeskovkirken, Lisbeth Rask Nielsen, tlf. 2567 0570
Zion Temple Celebration Centre DK, Lyngby Baptistkirke, John Bizomenya tlf. 2236 3034

på
tværs

TIL KALENDEREN

FESTKALENDER

Lysgudstjeneste for verdens flygtninge
Københavns Domkirke
Onsdag d. 8. december kl. 17

International Christmas
Carol Service
Fredens Kirke, Østerbro
Torsdag d. 16. december kl. 17

Forårskonference
og repræsentantskabsmøde
Hovedtalere: Sara Afshari og Olu Robbin-Coker
København d. 18.-19. marts 2022

InspirationsDage

for præster/ledere i migrantmenigheder og danske menigheder
Brogården, Middelfart, d. 11.-13. august

Tværkulturelt Center · tlf. 3536 6535
www.tvaerkulturelt-center.dk/kalendarium
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Fremmedsprogede bibellæseplaner
www.blr.dk
Meddelelser angående gudstjenester og arrangementer
i marts, april, maj modtages senest 1. februar
Næste Nyt på tværs udkommer marts 2022.

25. nov.-6. jan.* Julefasten (juliansk kalender)
Ortodokse kristne
29. nov. – 6. dec. Fest for Templets indvielse (Chanukah)
Jøder
8. dec.
Buddhas oplysning
Buddhister
24.-25. dec.
Juleaften / Juledag
Kristne
6. januar
Herrens åbenbaring (1. søn. efter 1. jan.) Kat. og angl.
6. januar
Helligtrekonger
Prot. kristne
6.-7. jan.*
Juleaften/Juledag (juliansk kalender) Ortodokse kristne
6.jan (19 jan.*) Epifani (Eritrea/Etiopien: Timkat)
Ortodokse kristne
14. januar
Høstfest (Makar Sankranti/Pongal Holiday)
Hinduer
30. januar
Buddhistisk nytår (Mahayana)
Buddhister
2. februar
Kyndelmisse (40 dage efter jul)
Prot. kristne
2. feb. (15. feb.*) Jesu Kristi fremstilling i templet
Ortodokse kristne
1. februar
Kinesisk nytår (Tigerens år) Kinesere og vietnamesere
15. februar
Buddhas dødsdag (Nirvana dag)
Buddhister
17. marts
Purim
Jøder
30. marts
Fuldmånefest (Magha Puja)
Buddhister
* Ortodokse kristne, der følger den ”gamle” julianske kalender:
Armenere, eritreanere, etiopere, koptere, russere og serbere m.fl.

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. 4 – december 2021

Boghandleren fra Teheran
I Danmark har Mani Kiani opdaget glæden ved at synge i kor
Da Mani Kiani i 2018 måtte flygte fra hjemlandet Iran, havde

Mødte kristne i Grækenland

Mani Kiani har gode minder fra barndommen og ungdomsårene i Iran, hvor han efter studentereksamen
blev uddannet boghandler. Men efterhånden voksede
ønsket om at markere modstand mod det iranske
regime og den manglende frihed, som befolkningen
har levet under siden den islamiske revolution i 1979.
– I Iran er det meget forbudt at være uenig med
regeringen. Jeg begyndte at uddele løbesedler og
andre ting til studerende på universitetet, men efterhånden blev det meget farligt for mig. Den sidste tid
levede jeg under jorden uden kontakt med min familie,
fortæller Mani Kiani, der i juni 2018 flygtede over bjergene til Tyrkiet og videre til Grækenland. Her ventede
han i fire måneder, inden han kom videre.
– I Grækenland havde jeg ingen penge og spiste
kun én gang om dagen. Vi var 16 mennesker i en lille
lejlighed. Vi turde ikke gå ud. Det viste sig, at nogle
var kristne fra Iran. De virkede gladere end de andre.
På deres værelse bad de og læste i Bibelen. Efter
nogle måneder spurgte jeg en af dem, der var blevet

på en kristen højskole, hvor jeg lærte mere om Gud
og Jesus og hvordan man lever som kristen, fortæller
Mani Kiani.
I dag har den tidligere boghandler opholdstilladelse,
og i kirken og asylkoret har han fået venner, som han
ikke tøver med at kalde sin nye familie.
– Livet i Danmark er ikke let. Jeg er langt væk fra
min familie og mit land. Jeg savner mine forældre, min
søster og min lille niece. Jeg savner mine barndomsvenner. Jeg savner alt det, der engang var mit liv. Men
Jesus har givet mig nye søskende i kirken. Og i koret
er vi lidt som en familie. At synge giver mig stor glæde.
Hvad kan være bedre end at synge sammen for Gud?
Jesus er min bedste ven. Når jeg er ked af det, læser
jeg i Bibelen og beder Jesus hjælpe mig. Han lytter altid.
– Min familie ved, at jeg er kristen. De kan se en forskel i mit liv og er glade på mine vegne. Jeg snakker
meget med dem om kristendommen og hvad vi laver
i kirken og koret. Jeg håber, at de også en dag vil tro
på Jesus. 
BMF

Døbt i Holstebro

Turen op gennem Europa
tog tre dage med bus, tog
og bil. At han endte i Danmark var tilfældigt.
– Jeg kendte ikke noget
Iranere i Danmark
til Danmark. Men jeg havde
At synge giver mig stor
Alle at iransk herkomst: 22.229
en stærk oplevelse af, at
glæde. Hvad kan være bedre
Heraf danske statsborgere: 12.348
Jesus var med mig. At det
end at synge sammen for Gud?
Heraf født i Danmark: 4.658
var hans plan, at jeg kom til
Mani Kiani, sprogskoleelev
Danmarks Statistik 2021
Danmark, siger Mani Kiani,
der tilbragte de første tre
uger i Center Sandholm i Nordsjælland.
– I Sandholm hørte jeg nogle iranere synge kristne
MANI KIANI
sange på deres værelse. De inviterede mig med i kirke
den næste søndag. Jeg kunne rigtig godt lide kirken.
•	Født 1988 i Iran.
Da jeg blev flyttet til Holstebro, var der en kirke,
•	Søgte asyl i Danmark i 2018 og fik asyl i 2020.
der inviterede os til gudstjenester og undervisning
•	Arbejdede som boghandler i Teheran; går på
i kristendom. Jeg fik undervisning i seks måneder,
sprogskole og er i praktik som lagerarbejder.
inden jeg blev døbt ved en gudstjeneste i kirken
•	Bor i Hillerød.
sammen med otte andre. Senere fik jeg lov at komme

Foto: BMF
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an har altid været glad
han ikke forestillet sig, at han tre år senere ville stå foran
for bøger og læst meget.
I hjemmet i Teheran, hvor Mani
danske menigheder i kirker og missionshuse og synge om
Kiani voksede op i en familie med
Isa Masih (persisk: Jesus Kristus) og det håb, som han har
stor kulturel åbenhed, hørte faren
fundet i den kristne tro. I dag bor den 33-årige iraner i Hilofte klassisk musik. Også religiøst
var der højt til loftet.
lerød og er medlem af Asylkoret Omid, der for nylig modtog
– I Iran skal alle være muslimer.
Tværkulturelt Centers aktivitetspris Stjernestunder.
Min familie tror på Gud, men vi var
ikke praktiserende. I skolen lærte
jeg at læse Koranen, men jeg var ikke interesseret
min ven, om jeg måtte komme og lytte. Han sagde
i religion. Mine forældre har altid sagt, at jeg selv måtte
velkommen. Det svar ville jeg ikke have fået i Iran.
bestemme, fortæller Mani Kiani, der tager imod med
I mit land er kristne meget forsigtige og mødes meget
frisklavet te i spisekøkkenet hos danske venner, der
hemmeligt. På værelset takkede de Jesus for, at
denne dag har overladt ham nøglen til familiens hus på
jeg var kommet. De sagde mit navn og bad for mig.
en stille villavej i Hillerød.
De bad også for andre flygtninge. Jeg kunne godt lide
At han kunne synge fandt den iranske boghandler
det, jeg hørte. Muslimer beder på en helt anden måde.
først ud af, da han kom til Danmark for tre år siden.
De næste dage fik jeg lov at komme igen. Jeg fik en
I ventetiden på Holstebro Asylcenter kom han i en
bibel på persisk og begyndte selv at læse. Særligt det
kirke, hvor der blev sunget på både farsi og dansk.
sted, hvor Jesus siger, at han er døren, talte til mit hjerte.
Han havde aldrig før sunget salmer men mærkede, at
Jeg følte, at jeg stod foran
det gav ham glæde at synge. Da han fik asyl sidste år
en dør i mit liv, og at Jesus
og blev flyttet til Hillerød, opfordrede venner ham til at
inviterede mig til at gå ind.
synge med i Asylkoret Omid, der var vokset ud af et
– Ni dage senere fortalte
iransk fællesskab i Grønnevang Kirke.
min ven, at han havde bedt
– I begyndelsen var det ret svært. Jeg havde aldrig
for mig, og at Jesus havde
før sunget i kor. Men efterhånden lærte jeg at lytte til de
sagt til ham, at jeg den
andre, når vi øvede. I dag ved jeg, at det er et arbejde at
næste dag skulle rejse til
synge pænt, og jeg kan mærke, at jeg er blevet bedre.
et andet land, hvor jeg ville
De første gange, vi skulle synge i en kirke, havde jeg
få undervisning i kristensvært ved at huske teksterne, men nu kan jeg sangene
dommen. Om eftermidudenad og kan se ud på folk, mens jeg synger. At se
dagen ringede den mand,
folks glæde giver mig en masse energi. Vi synger på
der skulle hjælpe os videre,
persisk. Det er lidt nemmere end på dansk. Somme
og sagde: I morgen! Vi
tider går jeg og synger vores sange på mit arbejde.
var ni personer, der rejste
Så spørger danskerne, hvad det er, jeg synger!
sammen.

to søstre i Sudan, hvor militæret har taget magten,
og folk bliver dræbt på gaden. Efter syv år i Danmark ABEL ZEMHRET KIDANE
har jeg stadig ikke permanent opholdstilladelse. Alle
eritreanere er bange for at blive sendt tilbage.
•	Født i 1983 i Asmara
– Hvad giver dig glæde?
i Eritrea.
Hver morgen vågner jeg i et land, hvor jeg er i sikker- – Hvad er det bedste råd, du har fået?
hed. Sådan har det ikke altid været. Og så finder jeg Giv aldrig op. Stol på Gud og sørg for selv at være •	Har læst filosofi og
stor glæde i min kristne tro.
troværdig.
teologi og arbejdet
som journalist; siden
– Hvad udfordrer dig?
– Hvad er du taknemmelig for?
2017 kirketjener
Jeg tænker meget over, om jeg er det menneske, som At jeg ikke længere behøver at være bange for polii Kingos Kirke på
Gud ønsker, at jeg skal være. Når man har ressourcer, tiet og militæret. Mine venners omsorg for mig - både
Nørrebro.
har man også ansvar. Jeg er meget privilegeret og vil danskere og andre. At jeg arbejder i en kirke, og at jeg
gerne bidrage med noget til det samfund, jeg kommer altid har kunnet bede.
•	Søgte asyl i Danmark
fra, og hjælpe mine landsmænd her i Danmark. Det
i 2014; fik asyl 2015.
– Hvad er Tværkulturelt Centers vigtigste opgaver?
handler om empowerment.
At bygge bro mellem mennesker med forskellig bag- •	Bor i København.
– Hvad optager dig?
grund og forskellig erfaring med den kristne tro og
Jeg har en masse tanker i mit hoved. Konflikten bringe dem sammen, så de kan interagere. At for- •	Medlem af Tværkulturelt
Centers bestyrelse
mellem Etiopien og Tigray vedrører min egen familie midle åndelig inspiration såvel som viden – også om
siden 2019.
og deres sikkerhed. Jeg har oplevet flere krige og dansk udlændingelovgivning. På vores konferencer
frygter, at der snart bliver krig igen i Eritrea. Jeg har lærer jeg altid noget nyt.
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Aktivitetspris for sangglæde og sammenhold

T

Foto: Nielsen

Asylkor synger om håb

Organisationer: Promissio • Indre Mission
KFUM og KFUK i Danmark
Organisationsstøtte: Samvirkende Menighedsplejer
Brødremenighedens Danske Mission • Luthersk Mission

værkulturelt Center uddeler hvert år aktivitetsprisen
Siden har koret øvet regelmæssigt, og også hen over
STJERNESTUNDER til en kirke eller kirkeligt initiativ,
coronanedlukninger fortsatte koret med at mødes
der har skabt positiv kontakt mellem danskere og flygtudendørs og synge sammen.
ninge og været med til at fremme trivsel og livsglæde.
– Vi kunne ikke bare holde op med at synge. Så vi
I år gik prisen til Asylkoret Omid,
sad på græsplænen foran Center
der består af asylansøgere fra de sjælSjælsmark og sang og spiste medAsylkoret Omid* har modtaget
landske udrejsecentre Avnstrup og
bragt mad. Vi er jo ikke bare et kor.
Tværkulturelt Centers aktiviSjælsmark samt herboende iranske og
Vi er også et fællesskab, hvor vi har
tetspris STJERNESTUNDER
kurdiske flygtninge, der har fået asyl
omsorg for hinanden og beder for
i Danmark. Tværkulturelt Centers forhinanden, forklarer Birgitte Nielsen,
for at have skabt en platform,
mand, tidligere sognepræst Inge With
der selv finder stor glæde i at
hvor mennesker i svære livsJohansen, begrundede prisen med, at
arbejde med det anderledes kor,
situationer oplever smittende
koret er et inspirerende eksempel på,
som hun akkompagnerer på klaver.
sangglæde i et kristent fælleshvordan korsang kan løfte mennesker
– Jeg har aldrig haft så stor
i udsatte livssituationer og give dem
glæde ved at spille klaver som nu.
skab. Korleder Birgitte Nielsen
nyt håb og livsmod. Selv om ingen af
Jeg kan se, hvad det gør ved dem
modtog prisen sammen med
korets medlemmer havde forudgående
at synge på deres modersmål, og
10 kormedlemmer, hvoraf
korerfaring, har de alle på forholdsvis
hvor godt det er for dem. De fleste
flere har fået afslag på asyl
kort tid lært at synge i kor og oplever
befinder sig i en meget usikker
i dag glæden og sammenholdet ved at
situation, hvor de er under stort
og i dag bor på Udrejsecenter
yde en fælles indsats. Som en ekstra
pres og ikke kender fremtiden.
Avnstrup. Blandt sangerne er
gevinst har det vist sig, at mange danFlere har oplevet tortur og umentidligere fårehyrder og taxaskere gerne vil høre koret synge. For de
neskelig behandling. Det er mit
chauffører, en HF-studerende,
iranske og kurdiske korsangere, der alle
ønske, at de må lære gode kristne
har fundet ind i den kristne tro i Dansange, som kan være i deres
flere sprogskoleelever og en
mark som voksne og ikke har erfaring
hjerter. At dele dage med disse
lagerarbejder. Hertil en dansk
med kirke- og menighedsliv fra hjemdejlige mennesker oplever jeg
ingeniør. Flere er familiefædre.
landet, er det en helt ny oplevelse at
i høj grad som Guds kald.
* Omid betyder håb på farsi.
synge i danske kirker og missionshuse.
– Selvfølgelig er der udfordringer. Som korleder er jeg nødt
Sådan begyndte det
til at sætte nogle grænser for at holde styr på det hele.
Koret blev startet på frivillig basis for to år siden af korEn stor udfordring er, at ikke alle forstår, hvad jeg siger
leder Birgitte Nielsen, der på det tidspunkt var frivillig
på dansk. Og når jeg skal have en tolk, ved jeg aldrig helt,
i Omid O Shadi, et farsisproget fællesskab i Grønnehvad der bliver sagt! For at synge i koret er man nødt
vang Kirke i Hillerød, hvor asylansøgere, der ønskede
til at lære noget om europæisk tankegang. Hvordan
at lære mere om den kristne tro, samledes til undervistænker vi danskere? Det kan være svært at vide, når
ning. Tidligere havde hun været frivillig på Asylcenter
man har boet på et udrejsecenter i flere år afsondret fra
Auderød, hvor hun uddelte tøj og derigennem fik kondet danske samfund. Det, de lærer i koret, kan de tage
takt med mange af beboerne.
med sig videre ud i livet, hvad enten deres fremtid er
– Min mand og jeg havde længe ønsket at gøre noget
i Danmark eller et andet land.
for flygtninge, men vi vidste ikke rigtig hvordan. Nu havde
jeg pludselig en masse kontakter og begyndte at hjælpe i
Synger på farsi/persisk
Grønnevang Kirke, der
Siden det i efteråret igen blev muligt at tage ud
tilbød kristendomsog synge, har koret medvirket ved flere gudstjenester
Vi er ikke bare et
undervisning
med
og kirkelige arrangementer på Sjælland. Repertoiret er
oversættelse til farsi. kor. Vi er også et fælleskristne sange om liv, tro og håb på farsi/persisk. Nye
I begyndelsen blev
sangere er kommet til, og repertoiret udvides løbende.
der ikke sunget på skab, hvor vi har omsorg
Birgitte Nielsen og korets andet danskfødte medlem
farsi. Det savnede for hinanden og beder
har for længst lært at synge på farsi, og de iranske korflere, men iranerne
medlemmer hjælper gerne danskerne med den rigtige
havde jo ikke erfaring for hinanden.
udtale. For her er de på hjemmebane.
med kristne sange Birgitte Nielsen, korleder
I december medvirkede koret ved en lysgudstjeneste
på deres modersmål. Så vi fandt nogle sange på farsi
for verdens flygtninge i Københavns Domkirke, og i det
på YouTube, som vi kunne synge efter. Da nogle af delnye år tager de gerne imod flere invitationer.
BMF
tagerne blev bedt om at synge en julesang på farsi til en
Prisen består af afrikanske kurve med stjernechokolade og 200
Carol Service, gik vi i gang med at øve. Jeg fik også konPR postkort i særtryk og blev overrakt af Tværkulturelt Centers
takt med en nyankommen og meget musikalsk iraner,
formand Inge With Johannesen i november i København på efterder spiller tombak (iransk tromme). Og så begyndte koret
årets konference med temaet Giv håbet stemme, hvor koret sang
at tage form, fortæller Birgitte Nielsen.
for de omkring 100 deltagere.
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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 • Holstebro Kirke • Hundige-Kildebrønde Sogn,
Greve Husumvold Kirke, Brønshøj • Hvidovre Kirke • Hyltebjerg Kirke,
Vanløse • Højby Sj. Sogn • Højelse-Ølby Sogn • International Church
of Copenhagen • Ikast Kirke • Jesuskirken, Valby • Jelling Kirke
Jetsmark Kirke • Karlslunde Strandkirke • Kastrup Kirke • KingoSamuel 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 • Mejdal Kirke • Møllevangskirken, Aarhus
Mørkhøj Kirke • Nathanaels Kirke, Kbh. • 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. Lucas Kirken, Aarhus • 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 • Timring Kirke • Tingbjerg Kirke • Toreby
Sogn, Nyk. F. • 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
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
Immanuel Farsi Fællesskab • 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 • 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 • Revd. Smitha Prasadam
Diplomingeniør Joseph Zahr
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