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Kirkehøjskolen lørdag 18. november 2017 kl. 9.00-12.00. Sognegården, Algade 7, 5500 Middelfart, 

  

Når verden flytter sig 
Andreas Kamm  & Jens Backer Mogensen 

 

Andreas Kamm forhenværende generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp – 1979 - siden 1998-

1.11.2017 fortæller:  

 

Startede i 70´erne . Uddannet historiker. Det har smittet af på den måde, at jeg er interesseret i 

verdens gang og verdens skæve gang. Hvorfor går det så skævt, når det går skævt? 

Hvordan er vi kommet hertil? 

Hvad er det for udviklingerne? 

Hvordan ser fremtiden ud? 

Hvad har der gjort ved os? 

Hvad gør udviklingen ved os? 

Hvilken verden ender vi med at stå i ? 

 

Siden jeg startede – har det været en kurve – konflikterne er blevet flere – de bliver ikke kortere 

men længere – ikke enklere men mere komplekse. 

 

Negative resultater 

Nuværende  FN Generalsekretær António Guterres sagde i 2015 (dengang Flygtningehøjkom-

misær): Verden var i en situation hvor der var 15 nye flygtningeskabende konflikter, mens  man 

ikke havde løst en eneste. Da jeg startede – husker jeg, at der max. var 23 mio mennesker som var 

Højkommissariatets målgruppe. I dag har vi 65-66.mio. Det er kun gået en vej – en negativ vej! 

 

Nye grupper 

Da jeg startede var holdningen: En flygtning er en forfulgt person. En person, der har brug for be-

skyttelse mod den, der forfølger ham. Man har brug for international beskyttelse. Men verden er 

kompliceret – så målgrupperne er blevet udvidet hele vejen. Fra flygtninge der flygter ud af deres 

land, og skal have beskyttelse til, at der nu er mange internt fordrevne, som flygter rundt inde i 

deres eget land. 6 mio lever på den måde inde i Syrien, internt fordrevne… 

Det komplekse billede er, at nye grupper er kommet til. 

Dertil kommer MIGRANTER – (fra f.eks. Vestafrika…) 

 

Det er mennesker – og de skal behandles ordentligt – selv om de skal sendes tilbage… 

 

Værtsbefolkningerne 

Jordan har 100.000 vis af flygtninge – det stiller os overfor et krav om at hjælpe de lokale, så de 

bliver i stand til at hjælpe andre. Befolkningen er fattig og hvis man hjælper flygtningene vil det let 

blive på et højere niveau end befolkningen.  

 

Neutralitet 

At være neutral i dag er ikke en mulighed.  

I dag kan man ikke som hjælpeorganisation komme rundt – uden risiko for at blive beskudt. Det er 

simpelthen farligt. Det er farligt – og spørgsmålet er så hvordan kan vi være der alligevel? 
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Stort internt sikkerhedssystem.  

 

Stort misforhold mellem de behov de fordrevne har – og de ressourcer vi sætter af.  

 Ubalance mellem antallet af fordrevne og kapaciteten til at hjælpe. 

 Står vi overfor et paradigmeskifte i retning af vedvarende masse- 

fordrivelse? 

 

Hvor mange ressourcer skal man stille til rådighed? De berørte landes ledere siger: ”Vi forventer 

realistisk set ikke at få mere end 35 % af det, der er vurderet som det nødvendige. Vi kan ikke få de 

ressourcer der er nødvendige.”  

Danmark er som land pålidelig: Har vi lovet 50 mio. kr. kommer de! Der er lande, som lover 500 

mio – uden at sende en krone. 

 

 Hvor går det hen? Går det over? Bliver det værre? 

 

PLANCHE: 

 

 

 

 

 

 

 

Konflikternes DNA 

DNA´et: Hvordan går det i Afghanistan – kender vi konflikten? JA: Det går skidt. Det har altid 

gået  skidt. Det går ikke bedre. Hvad med Iraq? Skidt! 

Somalia: Det går dårligt! 

Flygtningehjælpen er i 40 lande….! 

Konflikterne er så vidt udbredte… 

Der er grunde til at det ikke er nemt. 

 

Husker I AFRIKA-KORTET fra gamle dage: Under alle landene stod der, at det vi signalerede med 

Afrikanske lande var kolonier. Da man delte dem, blev der skabt nogle nye lande, nationer som 

skar på kryds og tværs, af de kolonier der var. I UGANDA: Der var 4 kongedømmer før kolonitiden. 

Hvad sagde kongerne – dengang de blev besat? Hvordan var det, da kolonierne blev opløst? 

Kolonierne blev uafhængige i 60´erne, men med de samme  opdelinger og geografiske udgangs-

punkter som da de var kolonier. 

 

Det er en uheldig ting, at vi har en situation hvor landene er konglomerat-konstruktioner. Det be-

tyder, at enten skulle der en KOLONIMAGT eller en efterfølgende DIKATATOR til. som kunne 

holde det sammen.  

Det er velkendt, at JUGOSLAVIEN blev holdt sammen af Tito! 

Det er ikke nemt at bilægge konflikterne: SHIA- SUNNIER – i Iraq…  

 

 

Fordrevne, flygtninge og migranter 

 Konflikternes 

DNA Fattigdom og 

migration 

Klimaforandring 
Befolkningstil-

vækst 

 

At komme op af et gammelt HAD – det tager tid, og det er svært! 
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Vi kender det fra Os selv – med Tyskerne. 

Det lever i blandt os, og betyder at vi skal tænke os godt om. 

Det er ikke nemt! 

Vi skal ikke tro på at hjælpen er tæt på – i de komplekse konflikter.  

Det er ikke nemt at begrunde hvordan det skal løses – vi kan bede til det,  og håbe på det, men det 

er ikke sandsynligt! 

 

Fattigdom og migration 

Sammenhæng mellem forskellige fænomener i verden: Vi er lykkedes med at bekæmpe fattigdom-

men mange steder er de sindssygt fattige og ulighederne er voldsomme. Dette producerer konflik-

ter og migration. 

Der er lande som ikke er ekstremt fattige, men hvor arbejdsløsheden er 65 % 

Lande hvor halvdelen af befolkningen ikke kan se muligheder for sig selv.  

Dynamoen under migrationen er, at  mennesker kan ikke se lyset i Vestafrika – og derfor rejser de.  

 

Fattigdommens nye helte 

Mennesker tager ud – fordi de ikke kan se nogen fremtid hjemme. 

De bliver HELTE i deres hjemegn: ”Krigshelte”  fordi de kan sende penge hjem. 

Lande der får sendt penge hjem fra dem, der drog af sted, svarer nogen steder  til 25% af BNP – 

Det, der sendes hjem, er 3 X så stort som verdens samlede udviklingsbistand.  

Ministrene i de pågældende lande siger: ”Vi er kede af, at folk rejser ud…” – de giver tøvende svar. 

Prime-minister er  ikke interesseret i det.  

Når det bliver konkret benægter personerne – benægter cpr. Og borgerens identitet – og folk vil 

ikke frivilligt tage hjem.  

Det er som en krig – dem der bliver hjemme, kan ikke bruges til noget! 

Og der står vi, og beder dem: ”Kan I ikke tage jeres borgere tilbage…. ” 

 

Klimaforandringen:  

Irreversibelt 

Vi kan prøve at overleve, men ikke gøre noget ved det. 

Folk flytter, fordi de ikke kan bo, hvor de er. 

 

250 mio. der fordrives pa. klima i de næste 30 år. 

Er de velkomne? Nej! 

Er der plads? Nej! Befolkningstilvæskt: Afrika + 1 mia -  Asien + 2 mia 

 

De lande der har konflikterne mærker også klimaforholdene og skal lægge ryg til befolkningstil-

vækst, og har fattigdommen. 

 

Det er ikke nemt! 

Vi må holde sammen om det! 

Masser af flytgninge. Lange situationer af fordrivelse. Forgæves indsatser. 

 

Reformkræfterne som vi støtter, har ikke nemt ved at få succes. 

Svært med fremstillingen om at ”Reformtanker fører til demokrati” – oftere medfører det fragmen-

tering og kaos. 
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Hvad vil vi helst? Assad i Syrien eller det kaos der er i dag? 

 

Flygtningen ville ønske, at de aldrig var taget af sted.  

 

Første møde med Syrien 2007: ”Vi er mange religioner!” Det er en del af den syriske karakter. Det 

var syrisk selvforståelse? Kan den komme igen? 

Vejen tilbage er helt håbløs og meget meget lang. 

Iraq: Shia, Sunnier og Kurdere – hadet er vokset til dimensioner.  

 

Folk er mere mobile i dag: Man kan ringe og man går – man kan kommunikere og navigere som 

aldrig før. Og vi har oplevet stort pres på Europa. 

 

RETTIGHEDER 

 

Fordrivelse => tab af rettigheder og grundlæggende værdier  

 

Er det nu rigtigt? 

Institut for Menneskerettigheder Årsrapport 2015: 

På udlændingeområdet går det skidt: Der er tendens til at det kniber på Flygtninge området med 

de grundlæggende værdier: Frihed, lighed og fællesskab. 

 

Vi skal passe på, at vi ikke taber vores identitet – i et opgør med noget vi er bange for! 

Men vi taber den –  

 

Nye regler: (Planche) 

Man antager af flygtninge kan klare sig for den halve økonomi af hvad vi skulle kunne?  

Er priserne billigere?  

Er huslejen billigere?  

Meget indebærer et kred i forhold til ligheds-perspektivet… 

 

”Man kan ikke få dem ind i fællesskabet uden at vi presser dem helt vildt!” (politiker) 

 

Problemer med rettighederne derude.. 

Retten til international beskyttelse – 

Beskyttelsen af de sårbare i konfliktområder 

I DK – man kan gå i skole, og tage uddannelse – og sundhedssektoren betjener alle –  

Ude i verden: Adgang til sundhed og uddannelse afhænger af penge. 

 

Overgreb: Kvinder (prostitution, handel); Unge piger der giftes væk (bortgifte til gamle som kan 

forsørge);  

Skole: 50% af børnene i Syrien har ikke haft skolegang 

Salg af Organer – nyre… ov.. 

 

JYSKE LOV 1241 

I Danmark - i vores univers/kultur: Historisk tradition for balance mellem magthavere og befolk-

ningen. Magthaverne har et ansvar for befolkningen. I høvdingedømmet.  
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Det er kongers og høvdinges ansvar at tage vare på de svageste i samfundet. For dem overgår der 

tiest vold. Man skal passe på os – hvis man har magten. 

 

GRUNDLOVEN.  

De der har magten, har også pligten til at beskytte og tage vare på… 

Personlig frihed 

Boligens ukrænkelighed 

Ejendomsrettens ukrænkelighed 

Fri adgang til erhverv 

Mulighed for arbejede – ret til hjælp 

Ret til undervisning 

Ytringsfrihed…forsamlingsfrihed. 

 

Hvad så ude i verden? 

Syrien: Hvi man lige tænkte på at læse Danmarks Riges Grundlov for Bashar al Assad: Han ville 

sige: Rejs hjem igen! (i en vis fart) 

 

Konventionssnakken er at trække den røde tråd siden Jyske lov – som en afbalancering af retsstil-

lingen mellem magthaver og befolkningen. Vi må kæmpe for en international retsorden. 

 

Det, der plager mig lige nu: Det er folk, der giver udtryk for, at de er ærgerlige over at vi har forplig-

telser. Ikke at vi skal omdefinere det. 

 

Beslutningstagerne 

Hvad tænker de? 

Paradigmeskift – er det globalt? 

Flugten fra Fællesskaber: FN ; EU  man kan ikke blive enige, det er kamppladser for særinteresser 

Værdier under pres. 

Snubletråde i integrationssprocessen. 

 

2015: Jeg tænkte: ”Godt vi har EU for der kan man løse det”… men det kunne man ikke. Landene 

gik hver til sit og ville selv tage vare på at løse deres problemer.  

Flgtningeproblemerne kræver fællesskaber. 

Når man forlader det fælles, er det også de fælles værdier. 

Det, vi er glade for at sige til andre, er bl.a., at fællesskabet er godt – men UNDER PRES VAKLER 

DET! 

Når man ikke har fællesskabets muskel, så efterlades politikerne med deres egen værktøjskasse – 

der er kun det tilbage at skubbe problemet rundt til andre lande – lade dem bøvle med det, bare det 

ikke kommer herop. 

 

Integration: skulle være en mulighed for at opnå rettigheder. Alternativet er, at det flækker! 

 

Nærområdeskæbner: 
Alleppo: Sønderbombede bygninger. Formidle oplevelsen af hvad krig er. 
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Mosul: Billede af flygtninge på vej væk. De skal ud af klappen på 10 minutter – og så har  man kun 

det med, man kan bære i den ene hånd. Man forlader sit hjem, alle, der kendte en – for alt hvad 

man kunne, hvem man var… Man forlader sin fortid, naboer …. Og man ved ikke hvad man går ind 

imod. Og man taber identitet – fordi man forlader sin fremtid! Interesser, hobbies, venner, aktivi-

teter….  Man står på en søjle hvor fortiden toner af – og hvor fremtiden bliver umulig at se. Man 

skal genfremsætte sig – et andet sted, som man ikke ved hvor er.  

 

Folk får ødelagt det sted de holdt af, det sted der gav identitet gennem dem, de holdt af. – Og der er 

nogen, der får det billede, at folk godt kan rejse hjem! – Hjemrejse kræver realisme. Det varer læn-

ge før man har genopbygget byerne. 

”Man må aldrig tabe evnen til at sætte sig i andres sted” (Det var spejderne der havde dette udtryk) 

 

Jeddah Lejren ved Mosul: Børnene har hverken fodbold eller støvler – men livskraft! 

 

Zataari/Jordan: 85.000 mennesker. Middelfart kommune: 40.000. Når der er 85.000 fødes der 

mennesker hver dag og der dør mennesker. Hvad gør man? Der er bygget tragedier ind i dette her.  

 

Akil i Amman 2015: Det er tydeligt at han er parkeret mentalt. ”Jeg er godt klar  over at mit bli-

ver forkert, men jeg er frygtelig ked af at jeg ikke kan hjælpe mine børn til en fremtid” Han er af-

skåret fra at tage vare på sit ansvar. Hverken uddannelsesmæssigt eller helbredsmæssigt! Men jeg 

håber på at komme til USA. Det fortalte han - for at give mig håb. 

Eksempel på hvordan en flygtning kan stå i stampe. 2017: Samme situation - elendighed.  

 

Kiosken i flygtningelejren: Kurdiske flygtninge…de klarer sig selv og er uafhængige og derfor 

smiler de…. Når man snakker med Kiosk – de håndterer deres liv ved egen kraft – og tager ansvar- 

og derfor smiler de.  

 

Lejr-frisøren: En enestående demonstration af, hvad det betyder for mennesket at kunne forhol-

de sig til sit liv og tage ansvar.    

 

Kyllingeslagteren i Erbild: -  sælger ferske kyllinger. Garagesalg… 

Det man kommer med, og tror man kan leve af og med – det gælder ikke her i Danmark (og skal 

ikke gælde), og det betyder at det er svært at overføre det man kan og er god til- . 

Det er ikke så nemt som man tror,  man har kunnet klare sig med de ting der er.  

Når man kommer til Middelfart: Det er ikke nemt at bruge det man har med: Hvad vil du betale 

mig? Godkendelser af arbejde… osv.   Stærk tendens til at ansvaret flytter FRA at JEG har ansvar 

for at forsørge TIL at sagsbehandleren har ansvar… Så bliver det sagsbehandleren – Det er vel-

færdssamfundets svære side…  

 

EU: 

Pigtrådsgrænse  - minder om Jerntæppet; Muren i Berlin; Skyderier efter folk…  

Træls, at det vi var stolte af engang, var at folk kom til os fra den grumme verden – til os, som den 

gode verden. 

Bådflygtninger 4.000 dør hvert år… Først hive dem op af vandet. 

 

Europa står ikke sammen:  
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2016: Billeder af lufthavnen i Athen. Folk der venter på mad 

Den indendørs teltlejr... 

Billeder af telte i gader og stræder i Athen… 

Italien: Billeder af telte i gader og stræder… 

 

Spørgsmål/uddybninger 
 

Hvad skal der til? 

Fællesskabets muskler… EU er verdens største humanitære aktør 

Langsigtede løsninger (Når der er fred kan folk finde ud af det.) 

Sammenhængende løsninger – ja, vi skal bekæmpe menneskesmugling – men det vil 

ikke gøre det… Der er ingen enkle løsninger.  

Hver for sig gør det ingen sommer.  

Der er brug for at gøre mange ting på samme tid, rigtig længe… 

 

Muslimer? 

7.-8.000 medarbejdere i 40 lande. Langt de fleste er muslimer. Når man ikke er un-

der pres – såå lever man med sin religion stor set som vi gør. Pænt afslappet. Men 

sådan er det ikke uunder pres. 

Flløjene er stærkt bekymrende. Diaspora-fløjjene. 

Pointen er at få dem ind i dialog frem for at presse dem. 

Man kunne ønske sig en anden verden end den vi har.. Hvis man kun har en strategi 

– så har man ingen løsning! De, der kan håndtere den globale udvikling – det er 

vinderne. De, der ikke kan, det er taberne! 

Vil du være på en vinderkurs - - skal du tænke i sammenhænge og løsninger. 

 

Børnefødsler? 

Børnefødsler er en social sikring af fremtiden. Og der er stor børnedødelighed. Og 

det er svært at forandre holdningen fordi der ikke er services til at klare sig. 

Migration og flygtningestrømme – man nærmer sig hurtigt den kontekst man er i. 

Migranter og flygtning glider nedad – og ligner det samfund de er en del af.. 

Og det er en trussel mod de mennesker det handler om.  

Hvad man et Dansk system i Vest-Afrika, ville det være som her.  
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Den globale flygtninge og migrations-krise 

 

JENS BACKER MOGENSEN 

Sognepræst & byrådsmedlem, Middelfart 

 

98 kommuner i Danmark 

2015: 100 flygtninge om året til Middelfart. Kun i 2015 blev det 100. 

Alle borgere i kommunen har mødt en …syrer. 

Hvad gør kirken? 

Vi udfordres også med vores tro. 

 

I fredags for nogle uger siden havde vi 25 flygtningekvinder her i kirken. Vi havde to tolke med. De 

forstod ikke så meget. Kurdisk og arabisk. Efter en time gik vi herover og drak kaffe og the. 

De fik mulighed for at spørge hvad vi laver.  

Og de kunne høre om kirken som myndighed (begravelses-myndighed). Og høre om at 95 % af de 

døde brændes – i Danmark. 

Midt i dette møde om konkrete problemtillinger – var det også et møde mellem religioner. 

For 14 dage siden havde jeg en familie-samtale. 

De havde en ide om, at den kristne kirke kunne hjælpe, for det havde de været vant til fra Syrien.  

Op til Jul modtager vi et stadig stigende antal ansøgninger om hjælp fra indvandrer familier.  

Jeg har mødt 2 muslimer i et undervisningsforløb fordi de ønskede at blive døbt. 

Det har været trosbekræftende. 

Dåbsattest kan ikke laves, da det er et juridisk dokument, det kan bruges til et oprette falsk identi-

tet. 

Derfor har vi – i samarbejde med Stiftet - lavet en dåbs-erklæring – som kan vise dem, at de er 

døbte.  

Eritrea-gruppe, som i et år har haft en koptisk gudstjeneste her. Stoppede da der skulle en ordine-

ret præst til.  

Folk (fra sognet) er kommet til Præsten for at skælde ud over at kirken bruges af andre. 

Konfirmander med anden etnisk baggrund.  

Østens hellige apostolske kirke i Syrien.  

Kkirkesamfund forfulgt under Saddam Hussein.  

Gav anledning til spørgsmål: Var dåben anerkendt? 

Syriske kristne, som bruger kirken til bøn. 

Jævnligt er der små offergaver: Penge, frugter,  

 

Eksempler på nogle af de udfordringer vi står overfor, og som vi skal forholde os til.  

Når verden flytter sig – flytter vi også. 

Den kristne kirke er global. Vi er meget større end den danske folkekirke. 

 

Modtagelse af mange flygtninge i Middelfart 

Jeg er medlem af beskæftigelsesudvalget: Jeg er et kristent menneske.  

I Middelfart Kommune var det også en kæmpeudfordring. 170-180 flygtningen blev meldt ud. 

I udvalget som var bredt politisk sammensat – tog vi en snak med hinanden og blev enige om, at vi 

skal ikke diskutere den overordnede holdning. Vores opgave var at løse det lokale problem.  
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Politisk var det en ambition, at vi ville løse det, så vi søgte at få tilført så mange ressourcer som mu-

ligt. Flygtningene skulle integreres så godt som muligt for at undgå parallelsamfund og kriminali-

tet.  

Integration sker gennem sprog og arbejdsmarked og relationer.  

Der blev holdt konferencer og skabt relationer til virksomhederne. 

Efter et år ville vi have at 20 % skulle have tilknytning til arbejdsmarked, efter 3 år 60 %. 

 

Det danske arbejdsmarked er kendetegnet bl.a. ved: Ligestilling – Kvindelig chef. Give hånd til 

kvinder.  

Spiritus – hvis man arbejder i Supermarked skal man sætte spiritus på hylder. 

Langt de fleste har ikke haft udfordringer på dette område.  

Hvordan får vi kvinderne ud på arbejdsmarkedet? Kvindernes identitet dér, vor de kommer fra har 

mange steder været at føde og passe børn. Men børnehaver her har været vigtige for at vænne 

kvinderne til arbejdsmarked.  

 

De vigtige har været at sætte midler af til en ekstra indsats. Det har været et politisk mål. 

 

2 lag:  

1) FLYGTNINGEPROBLEMATIKKEN I VERDEN.  

2) LOKALE UDFORDRINGER: Mødet med det enkelte menneske 

 

Som kristen har man et etisk ansvar. Løgstrup: ”Når man møder et andet menneske holder man 

altid lidt af dets skæbne i sin hånd”. Et ordentligt menneske står ikke på motorvejsbrien og spytter 

ned på dem. 

Vi har et ansvar. Og det skal være tydeligt, at det ikke er ”spekulation i dansk velfærd …” 

 

Kan vi bevare vores integritet, så skal vi behandle mennesker ordentligt så længe de er her – ellers 

mister vi os selv som mennesker og som kristen kirke..  

 

Kirken og de fremmede 

Jesus: Det dobbelte kærlighedsbud. 

Gamle Testamente: Love og regler der behandler den fremmedes situation. En, der har taget fast 

ophold i Israel. Lovgivningen skal give den fremmede en vis beskyttelse. Sidestilles med Enker:  

”Når I høster kornet må I ikke høste det helt ud til kanten…” Og Vingården – efterlade en rest af 

føde…til dem, der ikke kan skaffe sig føde.  

 

5 Mosebog.1.16 : Fremmede har rettigheder.  

5 Mosebog 10.19: I skal elske den fremmede 

Den fremmede, den faderløse og enken…. 

 

Jesus: Verdensdommen Kap. 25 Matthæus: Mit præsteimperativ.  

Når Jesus  siger sådan bliver det alvorligt, også når ha tænker på den fremmede. 

 

Paulus: De nye der sker med Kristus er, at etnicitet ikke betyder noget. 

Gal 3.28 (Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, 

for I er alle én i Kristus Jesus) 
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Gal 6.10 (Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vore trosfæller.) 

 

Det er bibelens måde at tænke på, derfor er det den kristne kirkes opgaves grundforpligtelse at 

hjælpe  mennesker i nød. 

 

Når jeg siger dette, så er jeg pludselig blevet beskyldt for at være politisk. Det er ikke POLITIK – 

men noget Jesus har lært mig, men det har POLITISKE IMPLIKATIONER. 

Folk der kritiserer det, er næppe kirkevante eller bibelkyndige. 

 

Når verden flytter sig: 

1) At møde dem, som har en anden religion 

2) Møde den fremmede som kristent menneske 

 

Ligegyldig hvilken religion den fremmede har, er jeg forpligtet på at hjælpe. 

Hvordan tager vi på en kristen baggrund imod flygtninge: 

 

Vi har en tendens til at tro, at de fremmede har en anden tro. Det er en MYTE. 

Mange er MED-kristne. 

Ikke alle kristne er evangelisk-lutherske. 

Pt. stor vækst af Kristne i Afrika, Asien, Kina – ikke evangelisk-luthersk, men PINSE- og Katolsk.  

 

Hvorfor gør I som I gør?  

Mange kommer til os og savner nærhed og fællesskab, og at man er i familie med hinanden.  

Det er en udfordring: Hvad kan vi lære? Har vi brug for mere fællesskab? Tage hånd om hinandens 

liv? 

Vi elsker gudstjeneste og Salmeskat – men den er ukendt for de fremmede, og en forhindring, fordi 

salmerne fylder så meget. Er en god måde at blive integreret på: At lære den danske sangskat…? 

Det er kompliceret.  

Vi skal ikke opgive højmessen, men vi skal spekulere over om vi kan gøre noget andet. 

75,3 % er medlem af folkekirken i DK 

86 %  i Middelfart 

 4.349.000 medlemmer af Folkekirken – 10% fald på 20 år, men faldet skyldes ikke udmeldinger – 

men befolkningstilvækst (indvandrere) & dødsfald. 

 

Siden 1990:  

Faldet skyldes  øget indvandring. 

Mange der kommer her til melder sig ikke ind i Folkekirken. 

I Storkøbenhavn på en alm. Søndag – mere end halvdelen går i andre menigheder.  

Der findes i dag 240 – 250 migrantmenigheder af kristne fra andre lande. 

(Oversigt over) Migrantmenigheder i folkekirken. Februar 2017 

Menigheder, der holder Gudstjeneste i Folkekirken.  

 

Tværkulturelt center… 

 

Mennesker som giver ny energi – og udfordrer vores kirkes måd at tænke på. 
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MELLEMKIRKELIGT RÅD hjemmeside 

Er der noget her vi overser, og er der nogle udfordringer? Måltidsfællesskaber på tværs af sognene.  

Give folk netværk! Når de er kristne - ! Fremfor at se alle de globale problemer.  

 

 

 

 

 

Spørgsmål:  

Reformationen skal fortsætte. Men hvor skal det komme fra? 

Kvinder: Küche og Kirche 

 

• Vi har en kristendom der har rødder helt tilbage til Jesus.. 

• Passe på ikke at gå glip af den inspiration …. som ligger i de mennesker, som kommer hertil 

 

Hvad med muslimerne? 

• Vi kører på kanten af kristen mission, når man kører på tværs af religioner.  

• Jeg vil gerne være et godt og ordentligt menneske 

 

Vi har bedt sammen – og vi har den samme Gud… 

 

Vestre Skole arrangerer Krybbespil 

Josef er Muslim i år og en pige! 

 

• En venligheds smil – f.eks. når man står ved betalingskøen i supermarkedet 

 

 

Refleksion:  

Integration: Vil man altid  tabe en generation?  Når børnene bliver integreret før de voksne? 

Når de voksne ikke integreres på arbejdsmarkedet 

 

Flygtninge fra Buthan! – Kommer fra flygtningelejre… 

Måske taber vi en generation, men vigtigt, at vi så vinder den næste! 
 

Referat Jens Ferrold Helbo, Ejby Menighedsråd 

Vi må gøre det så godt vi kan lokalt! 

Hvis vi ikke gør det mister vi os selv. 

 


