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Hagop på 14 er sammen med sin familie flygtet fra Syrien til Libanon. 
Han og andre armeniere verden over mindedes det armenske folkemord.
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”Har du et budskab til søndagsskolebørnene 
og de unge i Danmark?” spørger jeg.

”Jeg vil sige, at de skal tro på Gud og 
holde sig til ham. Og de skal gå i kirke. Kun 
på den måde har vi en fremtid.”

Sådan lyder de klare ord fra Syuzanna, der 
er 16 år og er en fast bestanddel af arbejdet i 
søndagsskolen i Lernakert i det nordøstlige 
Armenien.

Min kone og jeg er sammen med Nane 
Khachatryan, DAM’s medarbejder i Arme-
nien, på besøg i Lernakert, en fattig landsby 
i nærheden af den lidt større by Artik. Vi 
besøgte stedet for to år siden, og da mødtes 
søndagsskolebørnene i den ældgamle kirke, 
hvor taget var utæt, og hvor forholdene var 
vanskelige for en søndagsskole. Nu holder 
de til på den lokale skole, der har langt bedre 
faciliteter for søndagsskolen, der samler ca. 40 
børn.

”Jeg er glad for denne søndagsskole. Den 
hjælper mig til at fastholde min tro, og jeg 
kommer nu også mere til gudstjenesterne i 
kirken,” fortsætter Syuzanna. Hun er entusia-
stisk og har lyst at fortælle.

Den lokale præst, pastor Yeghishe, er til 
stede, og han er tydeligt stolt af børnene, 
og vi forstår ham godt. Hvilken vitalitet og 
spontan glæde, der slår os i møde, da vi kom-
mer ind i lokalet! Også præstens kone og flere 
andre kvinder er til stede.

Folkemordet mindes
De ældste børn har forberedt et optrin, hvor 
de skiftes til at fremsige digte, som handler 

Glædestrålende børn i Armenien
I slutningen af april var Ulrik Bandak og Peter Legarth fra bestyrelsen samt 
Peters kone, Ruth Legarth, på besøg i Armenien. De overværede mindedagen for 
det armenske folkemord og besøgte søndagsskoler i Light to Kids-projektet.

Af Peter V. Legarth

jeg sammen med flere andre døbes,” fortæl-
ler Lilit Hajartyan, der er 13 år gammel. Hun 
er glad for søndagsskolen, hvor der hver 
uge kommer 20-30 børn. ”Vi lærer Bibelen at 
kende, f.eks. Jesu lignelser. Vi lærer om de 
åndelige værdier, for det er vigtigt at tro på 
Gud og kende kirken.”

om folkemordet for 100 år siden. Vi fra Dan-
mark forstår ikke ordene, men vi fornemmer 
tydeligt alvoren i digtene. Sorg og smerte 
præger børnene. 

Søndagsskolen i Lernakert hører hjemme 
i det såkaldte Light to Kids-projekt. Søndags-
skolen mødes hver lørdag, hvor børnene får 
bibelundervisning, og præstekonerne hjælper 
dem med kreative aktiviteter. 

En af de kreative aktiviteter har bestået 
i at lave fine dukker af garn. De er lavet i 
anledning af 100-året for folkemordet som en 
erindring om alle de børn, der blev henrettet 
under folkemordet. Vi er med, da dukkerne 
sammen med et væld af blomster lægges i en 
cirkel rundt om den evige ild ved folkemords-
monumentet i Jerevan.

Glæde over billedbibel  
Det vækker stor lykke i Lernakert, da Nane 
ved vort besøg overrækker alle børnene en fin 
bog med bibelhistorie og farvestrålende illu-
strationer. Det er en flot gave fra Det Armen-
ske Bibelselskab.

Mange af børnene løber ved siden af bilen 
og hilser os med fagter, da vi fyldt med tak-
nemlighed kører derfra.

Vi fortsætter til søndagskolen i Artik. 
Her er de lidt færre og lidt mere beskedne 
og forsigtige, men deres lærer, som er gift 
med præsten i Artik, stråler af glæde. Det er 
tydeligt, at hun elsker disse børn. Også de får 
bogen fra Bibelselskabet og kvitterer ved at 
opføre en armensk dans.

”Jeg er ikke døbt, men om en måned skal 

Søndagsskolerne samler i alt 300-400 børn. 
Det er en stor glæde, at vi kan støtte dette op-
muntrende arbejde. Det pibler frem forskel-
lige steder i Armenien. Der er forårstegn på 
græsrodsniveau, når børnene med Syuzannas 
ord vil tro på Gud og holde sig til ham og gå i 
kirke. Kun på den måde har vi en fremtid.

Projekt Light to Kids i Aragatzotn stift
Sammen med Aragatzotn stift driver DAM 14 søndagsskoler i projektet Light to Kids, der begyndte i april 2012. 
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.  

Ruth og Peter Legarth sammen med søndagsskolen i Artik
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”Jeg er glad for mit liv og føler, at Gud er med 
mig. Samtidig er der rigtig mange mennesker, 
som kender mig her i Borsj Hammoud og 
tager sig af mig.”

Det gør indtryk at høre, hvordan Maria 
Jakobsens indsats for mange år siden har sat 
sine spor, og mens bannere på husfacader 
proklamerer, at folkemordet ikke er glemt, er 
Berjohi Vartanian og mange andre armeniere 
vidnesbyrd om, at danske Maria Jacobsens 
indsats blandt armenske børn på Fuglereden i 
Libanon ikke bliver glemt foreløbig. 

”Men husker danskerne Maria Jacobsen?” 
spørger Berjohi Vartanian til slut. 

Da jeg svarer, at jeg tror, de færreste dan-
skere kender til Maria Jacobsen i dag, bliver 
hun overrasket og udbryder: ”Du må fortælle 
danskerne om Maria Jacobsens indsats!”

der i 8 år til jeg var 14 år gammel,” fortæller 
Berjohi Vartanian.

Hvordan husker du Maria Jacobsen og dine år på 
Fuglereden?
”Vi kaldte Maria Jacobsen for ’Mama’. Hun 
var et meget varmt menneske – men hun 
kunne også være streng. Jeg kan huske, at vi 
alle opførte os ordentligt, når vi opdagede, at 
hun kiggede ned på os, mens vi legede i går-
den. Hun kendte navnene på os alle sammen, 
selv om vi var over 150 børn. 

Vi fik tøj fra Danmark, og vi havde hver 
især to sæt tøj – et til vinter og et til sommer. 
Vi lærte engelsk på Fuglereden, og det er 
derfor, jeg i dag taler engelsk, selv om jeg har 
svært ved at huske det. 

Maria Jacobsen fortalte, at hun ville begra-
ves på Fuglereden, så hun altid ville kunne 
høre sine små fugle synge – det var os, der 
var de små fugle. Jeg vil aldrig glemme Maria 
Jacobsen.”

Hvad skete der, da du forlod Fuglereden?
”Jeg forlod Fuglereden, da jeg var 14 år. Da  
begyndte jeg at arbejde, og det har jeg gjort 
lige siden – det vil sige i 64 år. I begyndelsen 
arbejdede jeg som skrædder. Da borgerkrigen 
i Libanon brød ud i årene omkring 1970 åb-
nede jeg min lille bod på dette hjørne i Borsj 
Hammoud, og den har jeg haft lige siden. Jeg 
regner med at skulle arbejde, til jeg dør.”

Jeg har sat mig på en plasticstol i den snævre 
gade, og vi må flere gange afbryde samtalen, 

”We remember” og ”never forget” står der på 
talrige store bannere, der beklæder bygnin-
gerne i den armenske bydel, Borsj Hammoud, 
i Beiruts nordøstlige udkant. 100 år er gået, 
men det armenske folkemord er ikke glemt. 

Armeniere verden over kender til Borsj 
Hammoud – bydelen, hvor armeniere på flugt 
fra folkemordet i årene efter 1915 slog sig ned. 
Dengang var det et lavtliggende sumpområde 
uden for Beirut. I dag er det et af Beiruts tæt-
test bebyggede kvarterer med snævre gader, 
værksteder, skobutikker, juvelerer, og med 
ledninger hængende hulter til bulter, så man 
undres over, at lyset virker.

Gaderne er opkaldt efter steder i det østli-
ge Tyrkiet, som armenierne blev fordrevet fra, 
og gadenavne står skrevet på både arabisk og 
armensk. Gaden Arax er opkaldt efter floden 
af samme navn i det østlige Tyrkiet, mens 
Nor Marash er opkaldt efter byen Marash. 

Berjohi Vartanian
På et gadehjørne sidder en lille, ældre dame, 
Berjohi Vartanian, og sælger lommetørklæder, 
tyggegummi og andre småting, der hænger 
ned fra en snor på en mur. Da hun hører, at 
jeg er fra Danmark, lyser hun op i en stort 
smil og finder straks flere gamle fotografier 
frem med den danske missionær Maria Jacob-
sen, som var leder af børnehjemmet Fuglere-
den i Jbeil nord for Beirut fra 1925 til sin død 
i 1960.

”Jeg er født i 1934. Min far døde, da jeg var 
3 måneder gammel. Min mor døde, da jeg var 
5 år, så jeg blev sendt til Fuglereden og var 

Maria Jacobsens indsats er ikke glemt
Under et besøg i Beirut i april mødte Mikkel Bandak fra bestyrelsen en kvinde, 
der voksede på på børnehjemmet Fuglereden 

Af Mikkel Bandak

fordi en bil skal igennem, så jeg må flytte 
stolen ind til siden. Flere forbipasserende 
stopper op og kigger interesseret – det er ikke 
ofte, der kommer besøgende til Borsj Ham-
moud. En kvinde fortæller, at to af hendes 
nevøer også har været på Fuglereden.

Berjohi Vartanian fortsætter:
”Maria Jacobsen gav mig en armensk bibel 

på Fuglereden. Den læser jeg i hver dag, og 
jeg beder også hver dag. Jeg er oprindelig fra 
en armensk ortodoks familie. På Fuglereden 
mødte jeg den protestantiske udgave af kri-
stendommen, og efter min tid dér har jeg altid 
kommet både i den armensk ortodokse og i 
den armensk protestantiske kirke. 

Min mand døde for 10 år siden, efter vi 
havde været gift i 43 år. Vi fik ingen børn, så 
nu bor jeg alene i en lejlighed her i nærhe-
den.” 

Berjohi Vartanian med sit billede af Maria Jacobsen
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Priserne er steget på grund af øget efter-
spørgsel på dagligvarer. Lønningerne er 
blevet trykket, fordi indvandrerne er villige 
til næsten alt for næsten ingenting for at få til 
dagen og vejen. 

Det er situationen i Libanon, der med sin 
befolkning på ca. 4 mill. over kort tid har 
modtaget omkring 1 mill. flygtninge fra Sy-
rien. Blandt dem er armenske syrere fra især 
Aleppo i det nordlige Syrien, der er flygtet til 
Libanon og særlig Beirut for at komme i sik-
kerhed. En del af disse er børnefamilier, som 
har brug for undervisning til deres børn.

Den armenske evangeliske skole Shamlian 
Tatigian i Borsj Hammoud er derfor ikke ube-
rørt af den syriske flygtningestrøm. Den 25. 
april besøgte vi skolen og talte med skolele-
deren, Vartoug, og en af de 15 syriske elever, 
Hagop på 14 år. (Se forsidebilledet).

Hagops forældre valgte at rejse fra Aleppo 
til Beirut for godt tre år siden. Det har bety-
det, at denne familie på fire undgik at blive 
vidner til byens ødelæggelse. Hagop fortæl-
ler frimodigt om fordelene ved at bo i Beirut: 
Engelskundervisningen er meget bedre, og 
hans mor er ikke så bekymret for hans færden 
i fritiden, for Beirut er anderledes åben og 
venlig at færdes i. 

Skolelederen Vartoug fortæller, at Hagop 
er en af skolens mønsterelever, og Hagops 
familie er en af de syriske familier, der betaler 
skolepenge til tiden. I en bisætning siger hun, 
at de selvfølgelig kun kan betale en brøkdel af 
beløbet, men de betaler dog. Hagops far tjener 
penge som mekaniker, og hans mor arbejder i 

Når skolen også er et socialt projekt
Da Mikkel besøgte Beirut i april, rejste han sammen med sin bror Andreas og 
deres mor, Merete Bandak, som her fortæller om den armenske skole Shamlian 
Tatigian. En længere artikel om situationen i Beirut kan læses på armenien.dk.

af Merete Bandak

en tøjbutik. I Aleppo var hun guldsmed. 
”Vi tager syriske børn ind på skolen, fordi 

de har brug for det,” siger Vartoug, ”også 
selv om familien ikke har pengene til det. 
Vores skole har både ambitioner om et højt 
fagligt niveau og om at støtte socialt. Vi kan 
ikke bare se passivt til, at syriske flygtninge 
strander i vores by og bydel. Og vores særlige 
opgave er så de syrere, der har armensk 
baggrund. De har simpelt hen ikke penge at 
betale med. Men skolen giver dem stabilitet 
og tilknytning og mulighed for at få uddan-
nelse og en god fremtid.”

”Vi har jo noget særligt at tilbyde: Ud over 
undervisning på et højt fagligt niveau har vi 
også armensk historie og kultur på skemaet, 
og kristen tro, menneskesyn og praksis er 
noget, vi underviser i, forkynder og forsøger 
at leve ud. Desuden er det vores kald at vise 
næstekærlighed, og det gør, at skolen også 
har et socialt engagement.”

Økonomien er skolens største udfordring. 
”Den syriske indvandring og det deraf føl-
gende økonomiske pres for mange familier er 
én ting. En anden ting er, at store bidragydere 
fra USA og Australien har valgt at stoppe de-
res støtte til os for i stedet at tilgodese projek-
ter i Armenien. En tredje ting er, at staten har 
pålagt alle privatskoler at betale langt højere 
lærerlønninger.” 

”Hvordan får vi så enderne til at nå sam-
men?” spørger Vartoug og efter en længere 
pause svarer hun selv: ”Jeg er sikker på Gud 
vil velsigne os.”

Tak for gode gaver 
og opbakning i 2014

af René V. Jensen

Det er en stor glæde at komme rundt i landet og fortælle 
om Dansk Armeniermissions arbejde. Nogle steder møder 
vi trofaste venner, som har støttet arbejdet i mange år. An-
dre steder hører danskere for første gang om kirkens liv og 
lidelser og vækst blandt armeniere.

I 2014 har vi fastholdt det store søndagsskoleprojekt 
i Armenien, og det er endda blevet udvidet med flere 
søndagsskoler. Desuden har vi også i år støttet armeniere, 
som er flygtet til Libanon fra krigen i Syrien. Derfor endte 
året med et underskud på kr. 64.000. Det var forventet. 
Indtægterne fra gaver faldt en smule. Til gengæld blev der 
samlet flere penge ind ved møder og gudstjenester. Se det 
udførlige regnskab på vores hjemmeside armenien.dk. Vi 
glæder os over jeres trofaste opbakning til arbejdet blandt 
armeniere. Tak for det!

100-års dagen for folkemordet
I slutningen af april kunne man høre og læse om Armenien 
i danske medier. 100-års dagen for det armenske folkemord 
blev markeret blandt armeniere i hele verden. Vi var med 
på dagen i både Armenien og Libanon. Det var en særlig 
dag, som satte fokus på armeniernes lidelser for 100 år 
siden. Dansk Armeniermission opstod i årene efter folke-
mordet, og vi ønsker at fortsætte med at støtte armenierne 
også i årene fremover.

Årsmøde i Kokkedal i september
I år afholdes årsmødet i Kokkedal i Nordsjælland – se hele 
programmet på bagsiden af bladet. Vi håber at få besøg fra 
Armenien. Der vil også være fokus på armeniernes situa-
tion her i 100-året for folkemordet. Vi glæder os til at se 
mange DAM-venner til både gudstjeneste, middag og selve 
årsmødet.

Se regnskabet for 2014 på hjemmesiden armenien.dk



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. 

21.00 
Kaffe

21.30 
Aftenandagt 

v/ Jørgen Sejergaard

Årsmøde
i Kokkedal 

i Nordsjælland

Fredag 
11. september 

2015
17.00

Gudstjeneste 
i Egedal Kirke 

Hanne Frøkjær-Jensen 
prædiker 

Jørgen Sejergaard 
er liturg

18.00 
Middag 

i kirkens mødelokaler

Pris: 60 kr. pr. person 
dog maks. 250 kr. pr. familie

Tilmelding senest 
fredag den 4. september 2015 

til René Vejen Jensen
tlf.: 9713 2699

e-mail: rvj@km.dk

        19.15  
Årsmøde

Nyt fra Armenien

Indtryk fra mindedagen 
for folkemordet 

i hhv. Jerevan og Beirut

Lidt om økonomien

Beretning 

Hjerteligt 
velkommen!
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