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Nane havde sammensat et flot program for 
undervisere og hjælpere, som arbejder i søn-
dagsskoleprojektet Light to Kids. 

Det foregik i DAM-huset, og allerede da 
vi stod udenfor, kunne vi høre livlig snak 
derinde. Det var tydeligt, at præstekonerne 
var glade for at se hinanden, og at de har et 
godt og varmt fællesskab. Der var en del nye 
ansigter, men også mange, som vi har mødt 
på vores tidligere besøg. Det var skønt at se 
disse dejlige kvinder igen, og de blev glade, 
når vi kunne huske noget helt særligt fra vo-
res tidligere besøg i deres søndagsskoler. 

Oplæg og samtaler
Dagen blev indledt af en præst fra Oschagan 
med bøn og velsignelse. Derefter holdt Hanne 
et meget spændende oplæg om sin kærlighed 
til Armenien, om det at være Guds barn, om 
forskellen mellem Jehovas Vidner og kristne 
og meget mere. Hun sluttede sit oplæg med 
at fortælle, hvordan søndagsskoler kan så 
frø i børnenes hjerter. Hos nogle børn bliver 
det straks til levende tro, hos andre kan troen 
komme senere i livet – fordi de har gået i 
søndagsskole som børn. 

Hanne udfoldede sine store evner som 
en levende fortæller og formidabel formid-
ler. Det fungerede godt også over for de 
armenske præstekoner, der lyttede med fuld 
opmærksomhed og stillede gode og relevante 
spørgsmål. Både præstekonerne og de stude-
rende ville blandt andet gerne tale om Jeho-
vas Vidner, som er et stort problem i Arme-
nien. De er overalt, også i de små landsbyer.  

Undervisningsdag for søndagsskole-
lærere
Sidst i maj var Hanne Frøkjær-Jensen og Ingrid Bjerre fra bestyrelsen på besøg i 
Armenien. Om fredagen var der undervisning for søndagsskole-medarbejdere.

Af Ingrid Bjerre

Efter frokosten var Hanne på igen og viste, 
hvordan man kan relatere bibeltekster til 
hverdagen og gøre det levende for børnene. 

En musikalsk overraskelse
I en pause interviewede vi Naira, som er gift 
med pastor Mampre, og som er søndags-
skolelærer i Biuragan sammen med Vahag, 
en mandlig teologistuderende. DAM har en 
særlig relation til Biuragan, fordi vi for mange 
år siden var med til at restaurere kirken. Det 
er meget dejligt at høre, at Naira og Vahag 
danner et godt makkerpar med en enorm 
kærlighed og omsorg til børnene. 

Vores samtale blev afbrudt, fordi vi blev 
bedt om at komme udenfor. Her ventede 
trioen ”Improvis”, der spiller på et typisk 
armensk instrument, som hedder kanon, og 
som bedst kan sammenlignes med en lille 
harpe. Vi fik en fremragende koncert af meget 
dygtige musikere. 

Tydelig taknemlighed
Det sidste punkt på dagens program var et 
oplæg ved Susana og Ruzanna om sangens 
og musikkens betydning i formidlingen af 
evangeliet. Og selvfølgelig sang vi armenske 
sange. 

Ved afskeden var der kys og kram og 
mange rosende ord til Hanne, Nane, Ruzanna 
og Susana. 

En udbytterig og inspirerende dag var 
slut.

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 kom  
Artik stift med i projektet med fire søndagsskoler. 

Projektet begyndte i april 2012. DAM støtter projek-
tet 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.  

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 vores mangeårige medarbejdere Susana og 
Ruzanna som lærere. 

Dagen bød på en musikalsk overraskelse: 
Kanon-trioen ”Improvis”

Hanne Frøkjær-Jensen underviser søndagsskolelærerne
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Når mødre bringer deres børn til Jesus, for 
at han skal velsigne dem, sker det, at ikke 
bare børnene, men også mødrene kommer i 
nærkontakt med Jesus og får hans velsignelse. 
Det var det, vi oplevede lørdag d 31. maj, da 
Ingrid og jeg var inviteret til dåbsfest i vores 
søndagsskole for handicappede.

Moderen kom også til tro
Marina, en enlig mor fra Rusland, er flyt-
tet til Armenien for at se, om hun kan klare 
tilværelsen dér sammen med sin mentalt 
handicappede datter Anni. Livet i Rusland 
var blevet ubærligt for hende, fordi hendes 
nærmeste familie hele tiden pressede hende 
til at træne og herse med barnet, der nu er 
tolv år gammel, for at få hende til at blive 
nogenlunde normal. Mennesker med handi-
caps er ikke velset i Rusland, så det har været 
en lettelse for familien at få dem til Armenien, 
hvor de så sørger for, at mor og datter får 
midler til at overleve.

Marina og Anni blev inviteret med til søn-
dagsskolen i DAM-huset af en af de mødre, 
der kommer der med sit barn, og de tog med 
glæde imod invitationen.

I søndagsskolen fortæller Susanna og Ru-
zanna bibelhistorie for børnene og de unge i 
køkkenet, og imens taler Nane med mødrene 
inde i stuen og benytter lejligheden til at for-
tælle dem om Jesus og at bede for dem.

Det gik hurtigt op for Nane, at Marina var 
helt uvidende om alt, hvad der har med kri-
stendom at gøre. Hun var et typisk produkt 
af den sovjetiske, ateistiske propaganda, der 

Mor og datter døbt

Den 31. maj var der dåbsfest i den særlige søndagsskole i DAM-huset. De 
danske besøgende var inviteret med.

af Hanne Frøkjær-Jensn

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.

meget målrettet har forsøgt at fordrive enhver 
form for tro i hjerterne på folk. Men stille og 
roligt dæmrede ordet om Guds kærlighed 
i Marinas hjerte, og gennem samtaler med 
Susana voksede hendes ønske om at blive 
kristen og modtage dåben sammen med sin 
datter.

Dåbsfest
DAM sponsorerede en festdag i den an-
ledning: En bustur for hele gruppen til en 
gammel kirke ved en kløft med en meget 
smuk natur omkring – et yndet valfartssted 
for mange armeniere. Og Ingrid og jeg var så 
heldige at være med.

Turen var en fantastisk oplevelse for netop 
denne gruppe, som ikke er vant til at få den 
slags oplevelser. Pigerne og kvinderne var i 
fine kjoler og de unge mænd i deres bedste 
tøj, og det var tydeligvis en stor dag for alle. 
For mig, der har mødt disse mødre tidligere, 
da søndagsskolen lige var startet, var det en 
oplevelse at se, hvordan de nu fungerer som 
en gruppe, der kender hinanden og nyder at 
være sammen. Hvor de sidste år satte sig med 
pæn afstand til hinanden og klamrede sig til 
hver deres håndtaske, er der nu ikke ende på 
deres snak med hinanden.

En ung præst, hvis kone er med i vores 
søndagsskoleprojekt, stod for dåbshandlingen 
i kirken. Det var gribende at se den alvor og 
inderlighed, der prægede alle, ikke mindst 
Marina og Anni, der efter dåben fik hver et 
fint lille sølvkors om halsen.

   

Tak til DAM
Efter dåben var der frokost, og som en særlig 
gestus havde vi fået lov til at låne kirkesko-
lens smukke spisesal. Nanes mand havde 
tilberedt kød, som kvinderne i en fart fik på 
bordet sammen med brød, ost og salater. 
Præsten velsignede maden, og så var festen i 
gang. Snakken gik livligt, der blev holdt taler, 
vi bragte en hilsen fra DAM til de nydøbte, og 
der blev læst fra den russiske bibel, DAM’s 
dåbsgave til moderen. 

Til sidst stod en af mødrene op og holdt en 
varm takketale til DAM, fordi vi sponsorerer 
deres projekt. Vi fik overrakt et relief i natur-
materialer, som børnene havde lavet, og et 
diplom, der udtrykker deres store taknemme-
lighed for det arbejde, vi gør for dem.

Det var en helt igennem glædelig oplevel-
se, og de armenske familiers taknemmelighed 
er hermed overbragt jer.

Nydøbt mor og datter: Marina og Anni

Marina og Anni omgivet af børn og unge og deres mødre fra søndasgsskolen 
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Nyt fra bestyrelsen

René V. Jensen
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Alle søndagsskoler holdt sæsonafslutning den 
lørdag, vi var på besøg. På grund af tidnød 
måtte vi dele os, så Ingrid og Nane besøgte to 
søndagsskoler, mens jeg besøgte en tredje, og 
så var vi sammen i den fjerde. 

Optræden og tak
Da jeg ankom til den kirke, hvor festen blev 
holdt, var ca. 50 børn i fuld gang med det 
optrin, Nane havde skrevet til dem i dagens 
anledning. Det handlede om, hvordan børn 
og voksne i fællesskab kan være med til at 
bygge en kirke op med åndelige materialer 
som Guds ord, bøn, kærlighed og fællesskab. 

Børnene var i fint tøj, og ingen havde pro-
blemer med at tale højt og klart. For at lette 
forståelsen for mig var en del af replikkerne 
på både engelsk og armensk. Så blev der 
danset på armensk og sunget om lyset, der er 
kommet til verden for at skinne for alle. Det 
var festligt og gribende at overvære, og en 
glæde at se kirken så godt som fuld af foræl-
dre og bedsteforældre, der stolte overværede 
børnenes optræden.

Biskoppen holdt en tale med en stor tak 
til danskerne, fordi de stadig tager sig af det 
armenske folk. Han nævnte Karen Jeppe og 
Maria Jacobsen og sagde, at vi nu tager os af 
børnebørnene til dem, de havde hjulpet. Også 
et par andre af byens spidser udtrykte deres 
taknemmelighed over søndagsskoleprojektet.

Bøn om fortsat støtte
Bagefter talte jeg med præstekonen, der stod 
for søndagsskolen, og som havde sat hele 
dette arrangement op. Hun er meget glad for 
at være med i arbejdet og fortalte, hvor vigtigt 

På besøg i de nye søndagsskoler
 
Lørdag eftermiddag under besøget var sat af til at besøge fire søndagsskoler i Artik 
stift, som nu har være i gang i et år. 

af Hanne Frøkjær-Jensen

det er at give børnene undervisning i kristen- 
dom, for Jehovas Vidner har slået sig ned i 
byen med masser af tilbud om undervisning 
og oplevelser i form af lejre og stævner.

Hun spurgte ængsteligt til, om vi havde 
råd til at fortsætte projektet hos dem endnu 
et år, og jeg lovede at gøre mit bedste for at 
lægge deres sag frem for danskerne.

Indoktrinering afløst af salmesang og bøn
I den fjerde søndagsskole blev vi modtaget af 
ca. 50 børn og fik overrakt hver en lille buket 
blomster. Vi blev bedt om at trække en lille 
seddel med et bibelvers på engelsk som en 
velkomsthilsen til os. Så overværede vi bør-
nenes optræden. De store piger var i national-
dragt og med blomsterkranse i håret. 

Det foregik i en gammel, næsten sammen-
styrtet skole fra sovjettiden, hvor det eneste 
nogenlunde brugbare er festsalen med scenen, 
som var et vigtigt led i sovjetmagtens indok-
trinering af børnene. Nu lød der salmesang 
og bøn sammen med festlig optræden og lo-
kale danse til de mange tilhøreres store jubel. 

Også her holdt præst og borgmester taler 
og takkede danskerne. Og så trak børnene 
Ingrid og mig op på scenen og dansede rundt 
med os, mens de overdængede os med blom-
ster. Rundt om stod familierne tæt og fotogra-
ferede på livet løs.

Den store begejstring skal blandt andet 
ses i lyset  af, at der yderst sjældent kommer 
fremmede til disse små bjergbyer. Men den er 
også udtryk for en helhjertet glæde og stolt-
hed over igen at kunne træde åbenlyst frem 
som kristne armeniere. 

Tak for den gode støtte og opbakning til de armeniere, der er 
flygtet fra borgerkrigen i Syrien til Libanon. Indsamlingen har 
gjort det muligt at sende et stort beløb til Libanon, hvor pen-
gene bliver brugt til at hjælpe armenske flygtningebørn i Beirut. 
Det er stadig muligt at sende et beløb til DAM og mærke det 
”Syriske flygtninge”. Hjælpen går ubeskåret til flygtningene i 
Libanon.

Søndagsskolerne i Armenien
I bestyrelsesarbejdet fylder søndagsskolerne meget. Nu har det 
store projekt i Aragatzotn stift varet i to år, og i Artik har vi væ-
ret med i søndagsskoleprojektet i ét år. Vi har fået en henven-
delse fra endnu et stift, som også ønsker at starte søndagsskoler. 

Vi er meget optaget af at skabe levedygtigt kirkeligt arbejde 
i Armenien, derfor ønsker vi at fortsætte arbejdet i de stifter, 
hvor vi allerede er involveret. Samtidig vil vi også gerne starte 
nye søndagsskoler, når der er ønske om det. Vi prøver at finde 
en balance, så vi både kan bevare og udvide.

Velkommen til Oline Kobbersmed
Oline Kobbersmed har sagt ja til at træde ind i bestyrelsen for 
Dansk Armeniermission. Oline er cand.teol. og arbejder som 
sognemedhjælper ved Sct.Michaelis Kirke i Fredericia med 
børnearbejde som særligt ansvarsområde. Vi glæder os til sam-
arbejdet med Oline.

Årsmøde i Aulum
Vi håber at se mange af jer til DAM´s årsmøde i Aulum i sep-
tember - det er en god anledning til at høre mere om DAM’s 
arbejde. Husk tilmelding til middagen. Vi ses i Aulum!



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 den armenske evangeliske skole Shamlian Tatikian i Libanon. 

Gud tænder lys  Af Jørgen SejergaardVelkommen til årsmøde i Aulum (mellem Holstebro og Herning)

Fredag den 5. september 2014

Program:

17.00  Gudstjeneste i Aulum Kirke ved Peter Legarth
18.00  Middag i Aulum missionshus
19.15  Årsmøde:
 Velkomst ved Mikkel Bandak
 Nyt fra Armenien
 Bod med armensk kunsthåndværk ved Hanne Frøkjær-Jensen
 Lidt om økonomien ved Peder Andreasen
 Beretning ved René V. Jensen 
21.00  Kaffe
21.30  Aftenandagt 
    

Middagen koster 50 kr. pr. person - dog maks. 200 kr. pr. familie
                 Tlmelding til middagen senest fredag den 30. august 2014
                        til René Vejen Jensen, tlf.: 97 13 26 99, e-mail: rvj@km.dk

Hjerteligt velkommen!                                Aulum Kirke: Kirkegade 20, 7490 Aulum
                   Missionshuset: Østergårdsvej 11, Aulum


