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Den 27. september i år fløj jeg til Armenien 
igen. Denne gang som rejseleder – sammen 
med Hanne Frøkjær-Jensen – for 40 deltagere i 
en rejse arrangeret af Felix Rejser. Jeg glædede 
mig meget til at gense det land, hvor jeg sam-
men med min familie boede og arbejdede fra 
1994 til 2003. Det var ni spændende år, hvor 
der blev vendt op og ned på mine forestil-
linger om, hvad der var almindeligt, rimeligt 
og nødvendigt, og hvor jeg oplevede mange 
udfordrende møder mellem kulturer og kirker.

Jeg glædede mig til at gense det fantasti-
ske land...

Meget forandret, og meget som før
Da jeg spadserede ad Abovian-gaden den 
første dag, lagde jeg mærke til de mange nye 
vestlige forretninger, reklamer, caféer, taxaer, 
biler og lyskryds. På offentlige pladser var 
der kommet smukke anlæg med blomster, 
den forvitrede beton var renoveret og spring-
vandene i funktion. Der var sket rigtig meget, 
siden jeg boede der for 10 år siden.

Da jeg nogle dage senere besøgte en ven-
inde og hendes familie, blev det klart for mig, 
at selvom Jerevan er blevet flottere, er der 
stadig mange, som har det svært, og arbejds-
løsheden er stadig stor.

Men der sker gode ting. Det var livsbe-
kræftende at høre Nané, Susana og Ruzanna 
fortælle om DAM’s søndagsskole-arbejde – og 
jeg var glad for at høre, at der er en søndags-
skole for handicappede børn. En stor glæde 
var det også at se Mission Østs rehabiliterings-

Gensyn med Armenien 10 år efter
Fra 1994 til 2003 boede og arbejdede Mona Westh i Armenien, udsendt af DAM. 
I september i år var Mona Westh igen i Armenien – denne gang som rejseleder

Af Mona Krøgh Westh, kordegn ved Taastrup Nykirke 

center for handicappede. Det er dejligt, at der 
nu er ved at komme fokus på handicappede 
og på, hvordan man kan hjælpe dem i stedet 
for bare at gemme dem væk. Det er et langt, 
sejt træk at ændre det menneskesyn, der har 
hersket igennem sovjettiden.

Glædeligt gensyn med Biuragan
Det var en særlig glæde for mig at besøge 
Biuragan, hvor jeg har gode venner og fire 
fadderbørn. Byen ligger på vej op i bjergene, 
og stemningen var, som jeg huskede den: Der 
var svalt og en egen ro, og jeg fornemmede 
landsbyboernes forbundethed med naturen. 

Jeg havde et glædeligt gensyn med præ-
sten Mampre, som har gjort tjeneste i Biu-
ragan, siden kirken blev renoveret og taget 
i brug igen i år 2000. Han har et godt tag i 
befolkningen og har arbejdet indgående med 
at få indbyggerne til at genopdage kristen-
dommen og kirken. 

... og Ararat og Etchmiadzin...
Det var helt fantastisk at se Ararat. Det var 
skønt igen at være i den smukke armenske 
natur – især de steder, hvor vi som familie tog 
hen med madkurven søndag eftermiddag, 
når vi trængte til at komme væk fra storbyen. 

Det var dejligt blot at mærke fornemmel-
sen af at være i Armenien. 

Ved gudstjenesten i katedralen i Etchmi-
adzin nød jeg i fulde drag de kendte salmer. 
Fadervor sunget af koret var det bedste af det 
bedste.

Genkendt på markedet
På markedet var der en mand, som prikkede 
mig på skulderen. Han lavede møbler til 
dukkehuse, og han kunne huske, at han flere 
gange havde solgt dukkemøbler til mig. Jeg 
havde nemlig forsynet både mine døtre og 
niecer med hans møbler. 

Da jeg gik hjem fra markedet mod hotellet 
ad Nalbandian-gaden – ti år efter at jeg forlod 
Armenien – tænkte jeg ved mig selv: Her føler 
jeg mig altså bare hjemme!

Hele rejseselskabet til formiddagskaffe hjemme hos Mona Wesths veninde i Jerevan
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Dér hilste vi også på Levon, som er præst i 
nabosognet Geghanist, hvor han sammen 
med sin kone har startet søndagsskole og 
kunne fortælle den samme historie: Mange 
glade og videbegærlige børn samles uge efter 
uge om Guds ord. Father Levon kunne endog 
berette om, at der kommer flere i kirke, efter 
at søndagsskolen er startet.

18 søndagsskoler i Light to Kids-projektet 
Disse tre søndagsskoler er startet i august i år 
i Light to Kids-projektet, hvor der nu er i alt 
18 søndagsskoler.

Det er slående, hvor stor hungeren efter 
Guds ord er, og det er en stor gave at få lov 
at være med til at støtte disse initiativer til at 
bringe ”det største til de mindste”.

Den særlige søndagsskole i DAM-huset
DAM-huset i Jerevan er hver tirsdag efter-
middag fyldt med glade børn og unge, der 
kommer sammen med deres mødre. Denne 
søndagsskole er anderledes, for den er kun 
for børn og unge med et handicap. 

Vi oplevede Susanas store pædagogiske 
evner, da hun gennemgik teksten og formå-
ede at fange børnene og få en god dialog i 
gang. Bagefter tog Ruzanna over med akti-
viteter: Der blev broderet efter et mønster, 
lagt puslespil og leget med det legetøj, som 
danske besøgende har doneret. 

Mødrene roste arbejdet i høje toner og lov-
priste Nane og søndagsskolelærernes indsats. 
Søndagsskolen er en sand oase for dem og 
deres børn.

For enden af vejen ca. to timers kørsel nord 
for Jerevan, ligger Lernarkert, en lille, meget 
fattig by i Artik stift. Vores bil havde svært 
ved at komme frem ad de smalle jord- og 
stenbelagte gader, mellem faldefærdige huse, 
høns og køer og komøget, der ligger til tørre, 
så de kan bruges til at give lidt varme i den 
kolde vinter. 

Bevægende møde
Som vi nærmede os, kom flere og flere glade 
børn løbende foran bilen og viste vej til kir-
ken, hvor vi blev modtaget af præstens kone 
Shushan, hans søster Anush og 50 børn mel-
lem 9 og 14 år. 

Det var et meget bevægende øjeblik at træ-
de ind i den oldgamle kirke og se den fyldt 
med glade børn. Her har der været søndags-
skole siden august i år. Kun ganske få af bør-
nene er døbt, men alle er meget videbegær-
lige. Det er som en knastør svamp, der bliver 
lagt i vand og bare suger til sig. Børnene sang 
højt og tydeligt to sekvenser fra gudstjeneste-
liturgien til ære for os. 

Vi bragte en varm hilsen fra DAM og ud-
trykte stor glæde over, at de fik lov til at høre 
om Jesus, ligesom vi selv gjorde, da vi var 
børn og gik i søndagsskole.

Flere søndagsskoler
Efter besøget i Lernarkert kørte vi ned til Ar-
tik, hvor vi mødte præsten Solomon og hans 
kone Anna, der leder den nye søndagsskole 
i kirken. Her samles 30 meget interesserede 
børn, flere af dem er døbt. 

Dansk besøg i nye søndagsskoler 

I oktober var Peder Andreasen og Peter Legarth fra bestyrelsen i Armenien. 
Det blev til bevægende besøg i tre nye søndagsskoler og den særlige søndagsskole 
i DAM-huset

af Peder Andreasen og Peter Legarth

Projekt Light to Kids i Aragatzotn og Artik stifter

Sammen med Aragatzotn stift driver DAM 14 søndags-
skoler i projektet Light to Kids. I efteråret 2013 er 
Artik stift også kommet med i projektet med fire 
søndagsskoler. 
Projektet begyndte i april 2012 og fortsætter i 2013 
og 2014.
DAM støtter projektet med 170.000 kr. om året.

Formål:
• At oplære børn i den kristne tro
• At skabe et netværk af søndagsskoler for at øge 

tilslutningen til kirken 
• At involvere præstekonerne som medarbejdere 
• At inddrage studenter og færdiguddannede fra 

det teologiske fakultet i Yerevan som frivillige 
medarbejdere.  

Den særlige søndagsskole i DAM-huset

Søndagsskolen for handicappede begyndte i 2012, hvor 
Nane sammen med Susana og Ruzanna, vore mangeårige 
søndagsskolelærere i Armenien, tog initiativ til dette 
arbejde, som støttes af DAM.
   I Armenien bor handicappede børn hjemme hos deres 
forældre også som voksne. Der er ingen særlige pæda-
gogiske eller andre tilbud til dem, og de går i almindelig 
skole, hvis de kan.

Mange søndagsskoler med DAM-støtte
Foruden de 18 søndagsskoler i Light to Kids-projektet, 
som DAM støtter, driver DAM søndagsskolen for handi-
cappede, søndagsskolen i Arabkir sogn i Jerevan samt 
søndagsskolen og juniorklubben i Nubarashen - de sidste 
fire med Susana og Ruzanna som lærere. 

Søndagsskolen i Lernarkert. Kirken er fra det 4. århundrede 
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Det lyder som en overskrift fra 1920-erne, hvor Dansk 
Armeniermission begyndte sit arbejde blandt armeniere. 
Men det er desværre nutid. Borgerkrigen i Syrien har udvik-
let sig dramatisk over de sidste 2½ år. Det er blevet meget 
svære tider for de kristne i Syrien – og dermed også for de 
mange armeniere i landet. Der foregår overgreb på armenie-
re – alene fordi de er kristne. Præcis som for ca. 100 år siden 
i Tyrkiet.

Børn af flygtninge
Borgerkrigen i Syrien har betydet, at mange armeniere er 
flygtet til nabolandene – især til Libanon, hvor der er et stort 
armensk mindretal, men også til Armenien og andre lande. 
De fleste armeniere i Syrien er efterkommere efter armenie-
re, som flygtede fra Tyrkiet i 1910-erne og 1920-erne. De er 
vokset op med glæden over at kunne bo trygt i Syrien uden 
at skulle flygte som deres forfædre. Men nu er situationen 
anderledes, og en ny generation af armeniere må flygte til et 
naboland. Historien gentager desværre sig selv.

I Libanon
Her i bladet har vi tidligere fortalt om flygtningefamilier i 
Beirut. De har fået hjælp af andre armeniere i Libanon, så de 
har fået et sted at bo, og så børnene kan gå i skole. Hen over 
sommeren iværksatte vi en ekstraordinær indsamling for 
at støtte de armenske flygtningebørn. Siden er der kommet 
endnu flere, som har brug for hjælp. 

Indsamling til armenske flygtninge fra Syrien
Det er stadig muligt at støtte indsamlingen til de syriske 
flygtninge ved at sende en gave til DAM og skrive ”Syriske 
flygtninge” i feltet til modtager. Så vil vi bringe hjælpen vi-
dere. Støtten går ubeskåret til armenske flygtninge i Libanon. 

Læs om resultatet af indsamlingen på armenien.dk.

Armenske flygtninge

René V. Jensen

Bogens undertitel ”Fra begyndelsen til en-
den” signalerer, at man får det hele med i det 
nye værk om det armenske folkedrab, skrevet 
af historiker Matthias Bjørnlund. 

Der er tale om et værk, som kaster nyt lys 
over det folkedrabet.

”Begyndelsen” beskriver på nuanceret 
vis den politiske situation i Osmannerriget 
i sidste halvdel af 1800-tallet under Sultan 
Abdülhamid. Det giver en god indsigt i den 
politiske baggrund for massakren mod arme-
nierne i 1890’erne.  

”Enden” beskriver reaktionen på folke-
drabet i Vesten i årene efter 1. Verdenskrigs 
afslutning. Fremtiden for de overlevende 
armeniere blev diskuteret intenst, og blandt 
andre Fridtjof Nansen, den tidligere polar-
forsker og modtager af Nobels Fredspris fra 
Norge, og den danske sygeplejerske Karen 
Jeppe spillede vigtige roller i hjælpearbejdet 
for armenierne.

Mellem ”Begyndelsen” og ”Enden” skil-
dres selve folkedrabet i 1915 med et væld af  
kilder, heriblandt den danske gesandt i det 
daværende Konstantinopel, Carl Ellis Wan-
del, som rapporterede til det danske uden-
rigsministerium. 

Storværk om det armenske folkedrab

Mikkel Bandak har læst Matthias Bjørnlunds bog, som udkom i november

Matthias Bjørnlund:
DET ARMENSKE FOLKEDRAB. Fra begyndelsen til enden
Kristeligt Dagblads Forlag, 2013

En af bogens styrker er evnen til at veksle 
mellem detaljerede øjenvidneberetninger som 
fx danske Karen Maria Petersens skræmmen-
de skildring af deportationen af armenierne 
fra Mezreh i Øst-anatolien, til beskrivelsen 
af de overordnede linjer i europæisk politik,  
hvor man strides om, hvordan man bør reage-
re på myrderierne af armeniere. 

Som Bjørnlund nævner, er det tankevæk-
kende, at problemerne for vestmagterne den-
gang i påfaldende grad ligner de problemer, 
verdenssamfundet har med undertrykkende 
regimer i dag.

Bogen anbefales varmt til alle, som ønsker 
en grundig indføring i det armenske folke-
drab. Den giver også indsigt i det arbejde, 
danske hjælpeorganisationer som Kvindelige 
Missions Arbejdere, Danske Armeniervenner 
og Industrimissionen i Armenien udførte. 
(Sidstnævnte organisation skiftede i 1992 
navn til Dansk Armeniermission).   



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. 


