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I september havde vi beøg af tre armenske medarbejdere
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En uge i september var Ruzanna og Susana, 
DAM’s mangeårige søndagsskolemedar-
bejdere i Armenien, på besøg i Danmark. 
Hanne Frøkjær-Jensen fra bestyrelsen havde 
sammensat et godt program og var deres 
værtinde og ledsager hele ugen. På deres tur 
fik de også mulighed for at lægge vejen forbi 
Kolding, og jeg havde den glæde at tilbringe 
en eftermiddag sammen med dem.

Det er to år siden, Ruzanna og Susana 
sidst besøgte os, så der er meget at blive op-
dateret på: Børnebørnenes trivsel, tingenes 
tilstand i Jerevan og ikke mindst søndagsskole-
arbejdet, som jeg selv var en del af engang. Jeg 
får detaljerede nyheder om det hele og nyder 
hvert et øjeblik i armeniernes selskab. 

Inspirationsbesøg
Formålet med besøget i Danmark er at få 
inspiration og opmuntring til deres arbejde 
med handicappede børn og unge. Da de besø-
ger mig, er de midtvejs i et tæt program med 
mange besøg på skoler og institutioner for 
børn med særlige behov. De er meget begej-
strede og glade over alt det, de får mulighed 
for at se og lære. Samtidig er deres engage-
ment og kærlighed til det arbejde, de står i 
derhjemme, mærkbart nærværende, mens 
de fortæller mig om deres oplevelser her i 
Danmark.

På kurus i ny undervisningsmetode
Først på ugen var de på kursus i et særligt 
undervisningskoncept til bibelfortælling, 
Godly Play.  

Armensk besøg på danske institutioner

I september var lederne af den særlige søndagsskole i DAM-huset 
på inspirationsbesøg i Danmark. Der blev også tid til et gensyn 
med en tidligere ’kollega’.

Af Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, DAM-udsending i Armenien fra 2004 til 2009

Susana fortæller: ”Det var utrolig smukt ar-
rangeret. Forestil dig, at børnene sidder i en 
rundkreds. Der er sand i en bakke på gulvet 
eller bordet. Det er ørkenen. Tag for eksempel 
beretningen om Abraham. Med små træ-
figurer fortælles den bibelske beretning, mens 
man spiller den igennem for børnene. Det 
går meget langsomt. Der skal være tid til, at 
børnene kan tage historien ind.” 

”Det er en meget interessant metode,” 
siger Ruzanna, ”ikke mindst fordi børnene 
selv er aktive i historiefortællingen. Når de 
har hørt og set den voksne i kredsen fortælle 
beretningen igennem med figurerne, får de 
selv lov til at røre ved sandet og ’gå’ rundt 
med figurerne, mens de genfortæller, hvad de 
har hørt. Det er meget smukt.” 

”Selv om det mest bruges til formidling 
for børn, tror jeg det vil være meget velegnet 
til de handicappede unge i DAM-huset,” siger 
Susana eftertænksomt. Ruzanna lyser op: ”Ja, 
netop til dem vil det være godt. Det betyder 
meget, at der er ting at se på og røre ved.”

Forskellen på Danmark og Armenien
Jeg tænker på min egen tid i Armenien og 
på, hvor lidt vi havde i begyndelsen i søn-
dagsskolen i Nubarashen. Hvordan oplever 
Ruzanna og Susana mødet med alle de res-
sourcer og materialer, vi frit kan trække på i 
Danmark?

Susana siger: ”Der er to ting, der slår os, 
når vi kommer rundt og ser alt det, der er 
til rådighed. For det første bliver vi meget 
overvældede. Der er legetøj, redskaber til 

motorisk udvikling, undervisningsmaterialer, 
hylder og knager og navneskilte i flotte farver 
til hvert barn. Det er meget overvældende. 
Den næste følelse, der opstår, er en tristhed 
over, at vi ikke har de samme muligheder.” 

Ruzanna fortsætter: ”Det er noget af en 
kunst hele tiden at prøve at omsætte det, vi 
ser, til en armensk kontekst. Derfor er det 
godt, vi er to, der oplever det, for så kan vi 
sammen få ideer til, hvordan det, vi ser, kan 
blive virkeliggjort hos os. Vi har ikke råd til 
alle de flotte materialer, der indgår i fx Godly 
Play. Men så har vi sikkert noget andet. Og 
måske kan vi finde en træskærer i Armenien, 
som vil hjælpe os med at skære nogle figurer, 
eller vi kan lave dem af karton.”

Det har gjort stort indtryk, at der i Dan-
mark er mindst lige så mange materialer og 

ressourcer til rådighed i klasser for børn med 
særlige behov som i almindelige skoleklasser. 
For Ruzanna vidner det om, at der i Danmark 
er respekt for handicappede børn. Susana har 
lagt mærke pædagogernes omgang med bør-
nene, deres opmærksomhed på det enkelte 
barn og anerkendelse af barnets værdi.

Selv sidder jeg tilbage med stor respekt for 
de to kvinder. Deres kærlighed til de handi-
cappede unge, der samles til søndagsskole i 
DAM-huset, lyser ud af dem. Jeg ved, at det 
er op ad bakke. For der er ikke meget i sam-
fundsstrukturen i Armenien, der understøtter 
og anerkender det arbejde, de gør. Jeg håber 
mødet med ligesindede i Danmark har givet 
dem styrke til at fortsætte. For de handicap-
pedes skyld.

På kursus i ‘Godly Play’. Sognepræst Erik Holmgaard underviser, mens Ruzanna, Susana, Nane 
og en dansk deltager lytter. (Nane var i Danmark i forbindelse med DAM’s årsmøde).
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For tredje gang inviterede Christianskirken i 
Fredericia til Kulturdøgn. Fra fredag den 18. 
september kl. 17.17 og 24 timer frem var der 
koncerter, fællesspisninger, litteraturoplevel-
ser, fortællinger, foredrag, film, andagter og 
meget mere i kirken og de tilstødende lokaler 
og på de grønne arealer rundt om kirken. 
Idéen er født og udviklet af menighedsråd og 
ansatte, som også stod bag gennemførelsen i 
år sammen med et væld af frivillige. I løbet af 
de 24 timer gik 1124 personer gennem kirkens 
døre – den yngste to år, den ældste 91. 

Det er ikke nyt, at Christianskirken 
afvikler et Kulturdøgn. Idéen opstod i 2008 
– kort efter, at vi havde fået Bjørn Nørgaards 
glasmosaikker sat op. Dengang var det den 
nye alterudsmykning, der var omdrejnings-
punktet. 

Armensk velgørenhedsmiddag 
I år blev det Armenien generelt og projektet 
”Light to Kids” i særdeleshed, der kom i 
fokus. Særligt ved den store og vellykkede 
velgørenhedsmiddag fredag aften.

Kl. 18.18 tog 87 festklædte mennesker 
plads ved de smukt pyntede borde i kirkens 
sognelokaler. I blomsterbuketterne var der 
bundet smalle bånd i farverne rød, lilla og 
orange (det armenske flags farver).

Alle havde betalt 300 kr. for at deltage og 
vidste, at overskuddet (+ overskud fra vin-
salget) ville gå til Dansk Armeniermissions 
projekt ”Light to Kids”. 

Armensk kulturdøgn i Fredericia
Fredag den 18. september var der armensk velgørenhedsmiddag i 
Christianskirken i Fredericia som led i Kulturdøgn. 

Af Esther Jensen, kirke- og kulturmedarbejder ved Christianskirken i Fredericia.

Menuen bestod af:
 – Lavash med varmrøget laks
 – Armensk lammeculotte med stegte petit-
kartofler, ovnbagte grønsager med hvidløg & 
rosmarin
 – Baklava (armensk kage) med friske bær.

Bånd mellem Danmark og Armenien
En enkelt gratist var indbudt: Den armenske 
ambassadør i Danmark Hrachya Aghajanyan, 
som mellem forret og hovedret holdt en fin og 
rørende tale.

Under maden spillede duoen Acoustic 
Dreams på tværfløjte og guitar. De havde 
bl.a. fundet et par armenske fædrelandssange 
frem, som tydeligvis berørte ambassadøren.

Ambassadør Hrachya Aghajanyan fortalte, 
at det gjorde indtryk at opleve den danske 
vilje til og ønsket om at hjælpe handicappede 
børn i et land langt fra Danmark. Et land, der 
har oplevet folkedrab og undertrykkelse. Men 
faktisk også et land, der i dag selv hjælper 
mange andre mennesker i nød. Armenien er – 
sammen med Tyskland og Sverige – det land, 
som modtager flest flygtninge. 95 % af dem, 
der er på flugt fra Syrien, stammer oprinde-
ligt fra Armenien. Her blev de smidt ud i 1915 
og fordrevet til de syriske ørkenområder. Nu 
flygter de derfra, fordi de er i fare. 

Hrachya Aghajanyan sagde i sin tale, at 
Danmark har en speciel plads i armienernes 
hjerter. Der er flere danskere, der har ofret 
sig ekstraordinært for at hjælpe Armenien, 

da det var i krise og udsat for forfølgelse og 
overgreb. Historien om Karen Jeppe, der i 
1927 fik Den Kongelige Fortjenstmedalje som 
anerkendelse for mange års hjælp på armen-
ske børnehjem, blev omtalt som et ”gammelt” 
eksempel. Som et nutidigt eksempel nævnte 
ambassadøren civile danskere, der i dag går 
ud og hjælper spontant, hvor der brug for det 
– om det så er politisk korrekt eller ej.

Indsamling til Light to Kids
Mellem hovedret og dessert fik Hanne 
Frøkjær-Jensen ordet sammen med Ruzanna 
og Susana fra Armenien. Sammen fortalte 
de om projektet blandt armenske børn. De 
fortalte om søndagsskolen for handicappede, 
der for flere familier er den eneste mulighed 
for at komme hjemmefra og møde andre. Et 
projekt, der selvsagt har stor betydning for de 
handicappede børn, men også for mødrene 
– ja, for familierne. De havde smukke strik-
kede tørklæder med, som hurtigt blev solgt, 
ligesom der blev solgt forskellige lys til fordel 
for projektet.

Under velgørenhedsmiddagen såvel som 
under hele kulturdøgnet var der mulighed for 
at give et bidrag til kirkens indsamlingspro-
jekt ”Light to Kids”. Ikke alle kasser er gjort 
op i skrivende stund. Men det ser ud til, der 
kan sendes min. 25.000 kr. af sted til Arme-
nien fra Christianskirken i Fredericia. 

”Light to Kids” har været og er kirkens 
YM-indsamlingsprojekt i 2015.

Øverst: Den armenske ambassadør holder tale - det er 
ambassadøren til venstre. (Foto: Christian Andersen)

I midten: Ruzanna og Susana fra Armenien og den 
armenske ambassadør under velgørenhedsmiddagen 
(Foto: Hanne Frøkjær-Jensen)

Nederst: Armenske kager på buffet’en
(Foto: Christian Andersen)
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Vi havde indbudt vores gode og dygtige 
medarbejdere Ruzanna og Susana til en uge 
i Danmark for at give dem noget inspiration 
til deres arbejde med de udviklingshæmmede 
unge, som kommer i ’den særlige søndags-
skole’ i DAM-huset. 

Ruzanna og Susanna har været med i vo-
res søndagsskolearbejde i Armenien i mange 
år. Susana er en blændende fortæller, og 
Ruzanna er meget dygtig til kreative aktivi-
teter. De har en medfødt evne til at omgås 
de udviklingshæmmede, og de gør et meget 
prisværdigt arbejde. Men i Armenien har de 
ikke mulighed for at få inspiration til den sær-
lige opgave, de udfører. Derfor var det en stor 
glæde at kunne vise dem danske institutioner 
og skoler for børn med særlige behov.

Mandag var de på kursus hos sognepræst 
Erik Holmgaard, som underviste i Godly Play 
(se side 2-3). 

De næste dage var vi på den lokale skole 
for handicappede børn. Vi var i en klasse med 
seks børn, deres lærer Ann Mari Nielsen og 
to hjælpelærere og fik et gribende indtryk af 
lærernes kærlige, tålmodige og faste opdra-
gelse af børnene.

Derefter besøgte vi Sydhjørnet i Vamdrup, 
hvor vi oplevede voksne handicappede, som 
havde fået deres eget hjem. Det var helt nyt 
for vores armenske gæster, at det kan lade sig 
gøre. Men i løbet af eftermiddagen gik det op 
for dem, at det gav både børnene og foræl-
drene mulighed for at leve et nogenlunde 
normalt liv med arbejde, fritid og besøg hos 
hinanden. 

En inspirerende uge

Uge 38 var en anstrengende, men pragtfuld uge sammen med vores 
søndagsskole-medarbejdere fra Armenien. 

Af Hanne Frøkjær-Jensen

Torsdag besøgte vi handicapinstitutioner i 
Aabenraa. Ruzanna og Susanna var overvæl-
dede ikke bare af den materielle overflod, 
men også af den nærhed og fysiske kontakt, 
der er mellem børnene og lederne. ”Hun 
mader ham, som om det var hendes eget 
barn,” sagde Susana om en pædagog, der gav 
en lille dreng yougurt.

Jeg understregede hele tiden, at det ikke er 
rammerne, men mentaliteten og holdningen 
til disse børn, der er det vigtigste, og den ko-
ster ingen penge. Damerne er enige, men føler 
at de hjemme i Armenien er oppe imod dybt 
rodfæstede holdninger. Alene sådan noget 
som aflastning er et ukendt begreb.

Fredag var vi til en fantastisk aften i Chri-
stianskirken i Fredericia (se side 4-5).

Lørdag var vi til Frø-festival, Frøstruphave 
Efterskoles festival for handicappede. De 
armenske gæster var dybt bevægede, fordi 
skolens elever var rykket ud af deres værelser 
og sov på gulvet i klasselokaler for at give 
plads til gæsterne, som de blandede sig med 
og opvartede. 

Søndag rejste gæsterne hjem, fulde af nye 
indtryk. 

Den særlige søndagsskole i DAM-huset
Søndagsskolen begyndte i 2012, hvor Nane sammen med 
Ruzanna og Susana tog initiativ til arbejdet, som støttes 
af DAM.

I Armenien bor handicappede hos deres forældre også 
som voksne. Der er ingen særlige pædagogiske eller 
andre tilbud, og de går i almindelig skole, hvis de kan. 

Tak for sidst ved DAM´s årsmøde i Kokkedal i september. 
Årsmøderne har ofte været i Jylland, derfor var det nyt at 
holde det i Nordsjælland. Men det var en stor glæde at mær-
ke den trofaste opbakning til DAM´s arbejde. Tak for festligt 
samvær og spørgelyst og gode indlæg. Vores medarbejder i 
Armenien, Nane, var med ved årsmødet og fortalte nyheder 
fra arbejdet.

Søndagsskoler 
De mange søndagsskoler er nu begyndt på deres fjerde år. 
Det er ikke omtalt i dette blad, men der er godt nyt at for-
tælle. I løbet af sommeren har der været fire sommerlejre for 
børn i søndagsskolerne. Der har været stor glæde og lejrstem-
ning med leg, udflugter og nye sange.

Mennesker med handicap
DAM´s arbejde i Armenien har de senere år været koncentre-
ret om det meget meningsfyldte arbejde i de mange nye søn-
dagsskoler. Samtidig har vi – siden 2012 – været involveret i 
en søndagsskole for unge udviklingshæmmede. Det er meget 
meningsfyldt, og det har været en glæde at se søndagsskolen 
blive grundfæstet og udviklet.

Da DAM blev grundlagt i 1920-erne var der fokus på både 
den åndelige og den materielle nød. Sådan er det stadig. For 
tiden overvejer vi at udvide indsatsen blandt mennesker med 
handicap, for vi ønsker at bringe evangeliet også til dem og 
deres familier. Samtidig vil vi gerne bidrage til at skabe gode 
vilkår for børn/unge og voksne med handicap, så de kan 
have et værdigt liv. 

René V. Jensen

Både åndelig og materiel nød

Kunne du ikke komme med til Armenien i år? Så grib chancen i 2016!
For et par måneder siden var Mona Westh og Hanne Frøkjær-Jensen i 
Armenien som rejseledere for et selskab, der fik en vellykket tur fuld af 
gode oplevelser.

Felix Rejser planlægger at arrangere en tur til Armenien igen næste år 
- i september 2016 - med de samme rejseledere. Mere herom senere.



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 elever på den armenske evangeliske skole Shamlian Tatikian i Libanon. 

Tre vismænd fra Irak med blik for en stjerne,
 beslutsomme viljer og sans for de fjerne
 profetiske udsagn i jødiske skrifter
 om fred og om kommende frelsesbedrifter

ta’r sadlerne frem og bestiger kamelen,
 ta’r afsked og lægger sig kraftigt i selen.
 Med flammende hjerter de rider af sted:
 ‘Hvis der kommer fred nu, vil vi være med’

‘Messias skal fødes’ er løftet de følger,
 Messias er navnet på land og på bølger
 de hylder og håber på under den stjerne
 der viser dem vejen, de rider så gerne

Jerusalem skjuler den skat de skal finde,
 de tænker på storhed og famler i blinde.
 I udkanten Betlehem finder de skatten:
 Et barn i en stald i en krybbe om natten

De knæler for barnet, vi knæler med dem,
 de frembærer gaver, og vi bærer frem
 vor hyldest og tak: Du er mer end profet,
 det dejligste barn som på Jorden er set

Messias, Den Salvede, Frelser, Befrier,
 du kommer som kaldet med fred og forliger
 de stridende hjerter og parter i verden.
 Tag bolig iblandt os og led vores færden.

Af Merete Bandak, Nykøbing Falster, 2015

Glædelig advent og jul!


