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Pilgrimstur for studenter
 
I begyndelsen af november var Hanne Frøkjær-Jensen og Helle Sejergaard på besøg 
i Armenien. Om søndagen havde Nane arrangeret pilgrimstur for studenterne fra 
ungdomsgruppen og studentermedhjælperne i søndagsskolerne.

Af Hanne Frøkjær-Jensen og Helle Sejergaard

Efter planen skulle studenterne mødes ved 
universitet kl. 10 og fordele sig i to busser, 
som skulle køre umiddelbart derefter.

Nu er det sådan, at armenierne har et 
andet forhold til programmer og tidspunkter, 
end vi er vant til. Det ved vi efterhånden, og 
derfor kom det ikke bag på os, at vi først kom 
af sted ca. 10.45...

Ventetiden brugte vi til at hilse på alle 
de glade unge, der blev ved at stimle sam-
men. Stemningen var høj, forventningerne til 
dagens udflugt store og glæden ved at være 
sammen var tydelig.

De fleste unge stuvede sig sammen i den 
største af busserne (en mellemstor en af slag-
sen). Hvor mange sæder der egentlig var, fik 
vi ikke tjekket, men de sad vist meget tæt.

Den unge diakon, som var med, holdt an-
dagt i bussen og studenterne sang lovsange, 
snakkede og lo hele vejen. Det fortalte Nane, 
da hun i en pause på køreturen kom over i 
vores lidt mindre og mere stille bus. 

Andagt og medbragt frokost
Efter et par timers kørsel nåede vi frem til 
målet for udflugten: ...

Inde i kirken holdt diakonen en kort præ-
diken. Nanes mand, Vartan, fortalte om kir-

ken, og vi nød den dejlige natur, det skønne 
vejr og den medbragte frokost.

Gyumri
Ud på eftermiddagen kørte vi videre mod 
Gyumri, Armeniens næststørste by, der ligger 
tæt ved den tyrkiske grænse.

Det var en stærk oplevelse at se mindes-
mærket for de 25.000 indbyggere, der omkom 
ved jordskælvet i 1988. Byen var præget af 
byggeaktiviter, for mange af de huse og byg-
ninger, der styrtede sammen ved jordskælvet, 
er endnu ikke bygget op.

Sammenhold
Formålet med udflugten var at styrke sam-
menholdet mellem de unge. Give de forskel-
lige grupper mulighed for at lære hinanden at 
kende og øge lysten til at komme i ungdoms-
gruppen i DAM-huset.

At dømme efter stemningen var udflugten 
en succes. For de unge, som alle bor hjemme 
hos deres forældre, var udflugten en enestå-
ende mulighed for en spændende søndag 
sammen med jævnaldrende til et sted, hvor 
mange af dem aldrig havde været, og med et 
indhold, som var en god blanding af kristen 
forkyndelse, kultur, natur, hygge og sjov.

 

Hasmik, 20 år

Studerer teologi på 4. år og vil studere reli-
gion, når hun er færdig med teologistudiet. 
Hun vil gerne være gymnasielærer.

Hasmik blev døbt som 15-årig. Hendes foræl-
dre er kristne og går i kirke. 

Hasmik er med i Light to Kids og underviser 
børn i en søndagsskole. Hun er taknemlig for 
muligheden for at undervise børnene, som 
ikke er vant til bibelhistorie, hverken i skolen 
eller derhjemme.

Sossi, 24 år

Er færdig med teologistudiet og arbejder nu 
på et kunstmuseum som guide og assistent.
Er med i ungdomsgruppen i DAM-huset.

”Teologistudiet har betydet meget for mig 
personligt - tidligere var det at gå i kirke en 
ceremoni, nu oplever jeg stor personlig ånde-
lig udvikling.”

”Jeg er så taknemlig for, at biskop Shahe star-
tede det teologiske fakultet. Mit hold var det 
første, der blev færdige, før han døde.”

Anna, 25 år

Er i gang med en phd. om religionsdialog og 
underviser på universitet.

Medjælper i ”Light to Kids”, hvor hun as-
sisterer Nane som koordinator for studenter-
medhjælperne.

Anna er også aktiv i ungdomsgruppen i 
DAM-huset, hvor hun har været med i flere 
sæsoner.
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Projekt Light to Kids i Aragatzotn stift

Sammen med Aragatzotn stift driver DAM 12 søndagssko-
ler i projektet Light to Kids. DAM støtter projektet med 
170.000 kr. det første år. Projektet forløber fra april 
2012 til marts 2013 med mulighed for forlængelse.

Formål:
•	 At oplære børn i den kristne tro
•	 At skabe et netværk af søndagsskoler i stiftet mhp. 

at øge tilslutningen til kirken 
•	 At involvere præstekonerne i stiftet som kreative 

medarbejdere 
•	 At inddrage studenter og færdiguddannede fra 

det teologiske fakultet i Jerevan som frivillige 
medarbejdere.  

 54

Ny regler for gavefradrag

Fra og med 2012 gælder der nye regler for fradrag på 
selvangivelsen for gaver til Dansk Armeniermission. Kort 
sagt kan man nu få fradrag for hele det beløb, man 
giver, og ikke som tidligere kun for beløb over 500 kr.  

Ønsker du fradrag for dine gaver til DAM, skal du give os 
dit CPR-nummer, hvis du ikke allerede har gjort det.

Du kan sende en mail med dit CPR-nummer eller ringe 
til os:

•	E-mail:	armenien@privat.dk
•	Telefon:	4444	0877	(bedst	efter	kl.17).	

Lys til børn
Et af formålene med turen til Armenien var at besøge nogle af søndagsskolerne i 
projektet “Light to Kids”. 

Af Hanne Frøkjær-Jensen

Vi stod der med kolde næser og hænderne 
stukket godt ned i lommerne, for der var både 
koldt og klamt i det store klasseværelse, hvor 
ca. 30 børn var samlet til søndagsskole den 
lørdag eftermiddag. Det glas, der i sin tid 
havde været for vinduerne, var efterhånden 
blevet erstattet af plastik, og lokalets cement-
vægge drev af fugt og mug.

Men varmen og glæden i vore hjerter var 
på sit højeste, da vi så disse børns opmærk-
somhed over for lærerens undervisning om 
Jesus, der rensede templet. Denne modne 
kvinde udstrålede en særlig autoritet, der 
favnede børnene, og hendes prædiken, som vi 
fik oversat af Nane, var enkel og central: Jesus 
vil, at der skal være plads for Gud i vores 
liv, derfor må der renses ud for det, som er 
forkert.

Bagefter stod børnene op og sang et par li-
turgiske salmer for os. Her er ikke noget med 
at bevæge sig og klappe i hænderne, som vi 
er vant til, når børn synger. Nej, her står de 
med hænderne foldede og mange af dem med 
lukkede øjne og giver sig hen i lovprisningen 
af Kristus. Ofte løber tårerne ned ad kinderne, 
siger læreren.

Der er ingen tvivl om, at her i søndags-
skolen møder børnene noget, som går dem 
direkte til hjerte, noget som bringer lys og 
glæde fra Gud til dem. Vi oplevede, at det var 
virkelighed, det, som er søndagsskoleprojek-
tets navn: ”Light to Kids”

Indsamling til børnehaven i Grækenland

Børnehaven Spiren i Haderslev havde som sit særlige 
projekt i forbindelse med deres sommerfest at samle 
ind til den armenske børnehave i Athen. 

Spirens leder fortæller, at det var et projekt, der blev 
bakket op om med stor velvilje både fra forældrenes 
side og fra de handlende i byen, der donerede gaver til 
lotteriet.

Det er ikke utænkeligt, at man fra Spirens side vil 
gentage succesen, og ideen er hermed givet videre til 
andre, der gerne vil støtte den kristne armenske børne-
have i disse vanskelige tider.

Søndagsskolelærerne forbedrer deres jobmuligheder

En	sidegevinst	ved	projekt	”Light	to	Kids”	er,	at	de	
teologistuderende, der underviser i søndagsskolerne i 
Aragatzotn stift, øger deres chancer for at få job, når de 
er færdige med at læse. 

Flere af de studerende har allerede fået tilbud om 
job efter studierne, på grund af deres erfaring med at 
undervise børn. 



Dansk Armeniermission

Kontor og økonomi
Karin Andreasen
Droshoved 5
7120 Vejle Ø
tlf.:	4444	0877
e-mail:	armenien@privat.dk

Konto: 
Reg.nr.	1471	konto	nr.	0009007415

Bestyrelse
René	Vejen	Jensen	(formand)
Præstebakken 16
7480	Vildbjerg
tlf.:	9713	2699
e-mail:	rvj@km.dk

Peder Ø. Andreasen
Mikkel Bandak
Ulrik Bandak
Ingrid Bjerre
Hanne Frøkjær-Jensen
Peter Legarth
Jørgen Sejergaard

Medarbejder i Armenien
Nane Khachatryan
Post- og besøgsadresse:
Grigor Zohrap 2
AM - 375031 Yerevan
Armenia
e-mail:	nanekhachatryan@yahoo.com

Den armenske evangeliske kirke
i Grækenland:
Armenian	Evangelical	Church
Odos Lamias 30
Palea Kokkinia, Piraeus
Greece
Præst: Vicken Cholakian

Bladet
Helle	Sejergaard	(red.)
Bygvænget 703
2980	Kokkedal
tlf.:	4914	3358
e-mail:	hesej@mail.dk

Tryk
Videbæk Bogtrykkeri a.s

Oplag
1800	eks.
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Ny formand 
for DAM

Jeg er 40 år og bor i Vildbjerg nordvest for Herning sammen 
med min kone, Lise, og vores tre børn. Præstearbejdet fylder en 
stor del af min tid. Derudover er jeg træner i den lokale fod-
boldklub og tager på natur-ture sammen med min familie. 

Min forbindelse til Dansk Armeniermission begyndte med, 
at Lise var udsendt som voluntør i Armenien i 1995. Hun er 
lærer og underviste Mona og Michael Wesths døtre og var med 
i kirkens diakonale arbejde.

I sommeren 1995 tog jeg turen til Armenien helt alene for at 
besøge Lise og følges med hende tilbage til Danmark. Jeg var 
lige ved at misse flyet fra Paris til Jerevan pga. billetproblemer, 
men heldigvis fik jeg lov at komme med. Det var spændende at 
være i Armenien og møde armenierne og den armenske kirke.

Senere var Lise og jeg redaktører af dette blad i nogle år.
Nu er jeg med i bestyrelsen, og jeg ser frem til at varetage 

opgaven som formand. Det er en stor glæde, at det nye søn-
dagsskoleprojekt er kommet så godt i gang. Jeg vil gøre mit til 
at vi kan bevare og udbygge den gode relation til Den Armen-
ske Apostoliske Kirke i fremtiden.

I foråret var jeg i Armenien igen sammen med Holger Hal-
drup. Det er tydeligt, at landet langsomt er ved at komme på 
fode igen efter årene under kommunistisk styre. Der bliver byg-
get meget i Jerevans centrum. Men så snart man kommer uden 
for hovedstaden, er det anderledes. Fra DAM-huset er udsigten 
mod Jerevans forstæder lige så grå og trist som for 17 år siden.

Der er god vilje til at skabe liv i den traditionsrige armenske 
kirke. Men der mangler ressourcer, og det er et langt sejt træk. 
Det er mit håb, at Dansk Armeniermission kan yde sit bidrag til 
kirkens liv og vækst i Armenien. I disse år satser vi især på at 
nå børn og unge gennem søndagsskoler og ungdomsforeninger. 
Opgaven fra Jesus om at ”lære dem at holde alt det, som jeg har 
befalet jer” gælder i hele Guds kirke. I Danmark og Armenien 
og andre lande. Dansk Armeniermission har i 90 år støttet det 
armenske folk, og det vil vi fortsætte med i årene fremover. Der 
er nok at tage fat på.

René V. Jensen

Sognepræst René Vejen Jensen har overtaget 
formands-posten efter Holger Haldrup, der 
stoppede i bestyrelsen i september. 

Fra Falster til Beirut
I sommer var en gruppe unge fra Lindeskovkirken i Nykøbing F. i Beirut for at be-
søge unge i den armenske evangeliske kirke dér. Af H

Menigheden i Lindeskov Kirke støtter skolen 
Shamlian Tatikian økonomisk og med forbøn. 

Merete Bandak, gymnasielærer og leder 
af teenklubben i Lindeskovkirken, har selv 
tidligere været i Beirut og besøgt Shamlian 
Tatikian og skolens daværende leder, Hrayr 
Cholakian. Merete var så begejstret for det, 
at hun tog initiativ til at arrangere en tur til 
Beirut for Lindeskovkirkens unge.

Formålet med turen 
”Formålet med turen var at knytte Lindeskov-
kirkens menighed tættere til den armenske 
evangeliske kirke i Beirut og gøre det mere 
konkret og nærværende, hvad og hvem vi 
støtter økonomisk,” fortæller Merete Bandak. 

”Vi tror, det giver større glæde og forplig-
telse til at støtte. Desuden ville vi godt give 
mulighed for at skabe unge venskaber med 
andre kristne fra ’den store verden’”

Spændende og varieret program
Et af de vigtige programpunkter på turen var 
besøg og workshop på Shamlian Tatikian. 

Men det blev også til besøg i alle de ar-
menske evangeliske kirker, hvor danskerne  

deltog i både gudstjeneste og ungdomsmøde. 
Desuden var de på universitetet, NEST, i 

kirkernes union, på socialcentre og plejehjem, 
katolske og ortodokse centre og på Fugle-
reden i Byblos. 

”Det var bestemt ikke en daseferie,” for-
tæller de unge begejstret, ”men der var også 
turistattraktioner, badning og shopping på 
programmet.”

Den sidste aften var der stort udendørs 
arrangement ved det lejrcenter lidt uden for 
Beirut, hvor danskerne boede under besøget. 
Der var over 100 deltagere, og aftenen blev 
ledet af Hrayr Cholakian, der nu er præst i en 
af de armenske evangeliske kirker i Beirut.

Stort udbytte af turen
”Vi har set, at der er store økonomiske 
udfordringer forbundet med at drive privat 
skole i Libanon,” fortæller de unge fra Falster. 
”Shamlian Tatikian ønsker ikke kun at betjene 
velstillede familiers børn, men vil også hjælpe  
familier, der ikke har råd til at give deres børn 
en uddannelse. Vi har virkelig set, at vores 
støtte er med til at øge mulighederne for 
nogle unge armeniere i Beirut.”

 



Dansk Armeniermission, Droshoved 5, 7120 Vejle Ø

Dansk	Armeniermission	(DAM)	er	et	folkekirkeligt	missionsselskab	stiftet	i	1922.

DAM arbejder på at støtte den Armenske Apostoliske Kirke i Armenien i dens bestræbelser på at genopbygge det 
armenske folks kristne identitet efter 70 års kommunisme. Desuden yder DAM økonomisk støtte til Den Armenske 
Evangeliske	Kirke	i	Grækenland	(Armenian	Evangelical	Church	–	Armenian	Evangelical	Association	of	Greece).	
Endelig	støtter	DAM	tre	elever	på	den	armenske	evangeliske	skole	Shamlian	Tatikian	i	Libanon.	

Der er en realisme og forventning gemt i 
ordet Advent. Det rummer både et ” det er 
ikke nu” og et ”det kommer”. Det er denne 
spænding, vi som kristne lever i, og som på 
en særlig måde hører adventstiden til.

Det er ikke Paradis på jord. Det er den 
smertelige erfaring, vi alle gør både i det 
daglige livs udfordringer, og når vi oplever 
de dybt smertelige ting i vort liv. Men den 
kristne kan midt i den erkendelse ud fra Guds 
ord lære, at Paradis kan det ikke være og 
bliver det heller ikke. Trods al vor berettigede 
kamp mod smerte og synd ved vi, at det ikke 
vil lykkes os at skabe en ny jord, hvor alt er 
godt,og retfærdigheden råder. Det er ingen 
misforståelse eller udtryk for, at Gud har tabt 
kontrollen, når ting går skævt for os. Det er 

Advent

et livsvilkår, vi må leve under sammen med 
Gud.

Men ”det kommer” er adventstidens 
stærke budskab til os. Alle tings genoprettelse 
kommer. Verden skal genfødes og skabes på 
ny, det er Guds løfte.

Det vil han virkeliggøre, fordi hans søn 
tog menneskeslægtens synd på sig og gjorde 
op med det, der er vor tilværelses grund-
skade. Da Jesus kom og levede og døde og 
opstod for os, blev grunden lagt til vort håb 
og forventning. Nu kan vi leve med det reali-
stiske menneskesyn uden at måtte gå under i 
resignation og skuffelse. For vi bæres af håbet 
og forventningen om den dag, da Gud har 
nyskabt vor jord og alt igen er såre godt.     


