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Nye søndagsskoler i det nordlige Armenien
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Anna og Liza på påskelejr i Danmark

I april havde vi besøg fra Armenien...

af Hanne Frøkjær-Jensen

I april var Anna og Nazali fra Armenien på 
besøg i Danmark i ugen op til påske. Det var 
første gang, de var i Europa, og første gang, 
de var ude at flyve. Så der var meget nyt.

De kom, fordi vi i DAM-bestyrelsen havde 
inviteret dem til at deltage i KFS’ (Kristeligt 
Forbund for Studerende) påskelejr i Skander-
borg.

Vi havde netop inviteret de to, fordi de 
begge er knyttet til vores søndagsskoleprojekt 
i Armenien.

Anna 
Anna er knap 30 år og er netop blevet færdig 
med sin teologiske Phd-afhandling på det 
teologiske fakultet i Jerevan. 

I de fire år, vi har drevet Light to Kids i 
Armenien, har Anna været ansat af DAM som 
medarbejder for Nane. Anna har særligt an-
svar for dels at finde frivillige hjælpelærere til 
søndagsskolerne blandt de studerende på det 
teologiske fakultet, hvor hun er ansat, og dels 
for koordinering og transport  til de forskel-
lige søndagsskoler.

Nu er Anna selv begyndt som søndagssko-
lelærer i Biuragan, det sogn, som vi i DAM 
har en særlig tilknytning til, fordi vi for 15 
år siden var med til at få deres gamle kirke 
restaureret.

Underviser hjælpelærerne
Tidligere blev de studerende hjælpelærere 
indbudt til et ugenligt møde i DAM-huset, 
hvor der var bibellæsning og samtale om tek-
sten. Men der kom kun 5-7 stykker, fordi det 

var om aftenen og for langt væk fra universi-
tetet. 

Siden september sidste år har Anna påta-
get sig at samle studenterne, 16 i alt, til et lille 
ugentligt møde på fakultetet, hvor hun gen-
nemgår og forklarer næste lørdags bibeltekst 
for dem. Sammen drøfter de så, hvad der kan 
være af spørgsmål og særlige pointer i denne 
tekst.

Det er nemmere at samle flokken nu, hvor 
det er i dagtimerne, foregår i et lokale på 
universitetet og med Anna – der også er deres 
lærer på universitetet – som underviser.

Begejstring og glæde lyser ud af Anna, når 
hun fortæller om dette arbejde. 

”Det har været utroligt givende for mig 
selv at arbejde på denne måde med teksterne 
og sætte mig ind i, hvad jeg nu særligt vil 
lægge studenterne på sinde,” siger Anna og 
fortæller videre, at hun mærker på de unge, 
hvordan det stille og roligt går op for dem, 
hvad Ny Testamente handler om og forkyn-
der. De vokser åndeligt. 

Studenterne går på et helt verdsligt uni-
versitet og får en rent videnskabelig under-
visning af deres lærere, og mange af dem har 
ikke nogen særlig kristelig opdragelse eller 
viden i bagagen, men er bare nysgerrige over 
for faget og har lyst til at undervise børn. 

”Og jo mere vi selv forstår, og jo gladere 
vi er for det vi skal fortælle om, jo flere børn 
kommer der også for at høre,” siger Anna.

Anna fortæller, at hun har deltaget i et 
kursus for søndagsskolelærere, som kirken 
arrangerede. Og her oplevede hun, at de an-

dre deltagere undrende spurgte, hvad det var, 
der gjorde hende så anderledes end dem selv. 
De kører efter nogle undervisningsprogram-
mer, som kirken har udgivet i bedste nøg-
terne sovjetstil. “Men du er jo så begejstret og 
glad” sagde de til hende, “hvad er det I gør i 
jeres søndagsskoler?”

En gang i kvartalet samles de alle med Nane, 
Susanna og Rusanna til en inspirationsefter-
middag, hvor de “gamle” søndagsskolelærere 
deler ud af erfaring, gode råd og opmuntring.

Nazali
Nazali er en af de ældste i studenterflok-
ken. Hun har fået en kristen opdragelse og 
er tydeligvis vældig optaget af at være med 
som hjælpelærer i søndagsskolerne. Hendes 
særlige nådegave er at formidle budskabet 
om Jesus til små børn på en meget enkel og 
ligefrem måde. Hun er en eftertragtet med-
hjælper for præstekonerne.     

  

Anna og Nazali

Påskelejr i Danmark
Det er ikke alt, som direkte kan overføres til 
Armenien – slet ikke. Men turen har givet im-
pulser og inspiration til det kirkelige arbejde 
blandt studerende i Jerevan.



 

Projekt Light to Kids i Aragatzotn stift

Siden 2013 har DAM sammen med Aragatzotn stift 
drevet 12 søndags-skoler i projektet Light to Kids. DAM 
støtter projektet med 170.000 kr. om året. 

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

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.  
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flok glade børn løber os i møde og danner 
nærmest en rundkreds om os, mens de følger 
os ind i et fyldt klasselokale.

”Kan I lide at lave kreativt arbejde,” spør-
ger vi, og næsten alle børn rækker hånden i 
vejret og vil fortælle, hvad de bedst kan lide 
at lave. 

Fem søndagsskoler på en eftermiddag
Vi følger nogenlunde samme opskrift ved 
besøgene til søndagsskolerne: Først bliver 
vi præsenteret af Nane. Derefter går vi en 
runde og giver hånd til alle børnene. René 
holder en børnevenlig andagt om, at Jesus er 
verdens lys, mens Nane oversætter. En del 
børn griner i begyndelsen. De har ikke hørt 
det fremmedartede sprog før og er nok lidt 
forbløffede over, at Nane kan oversætte det til 
noget forståeligt. Til slut overrækker vi pak-
ken og viser indholdet frem. Vi har lidt travlt 
med at komme videre til den næste søndags-
skole, hvor de venter på os, men det er ikke 
let at komme af sted. Mange børn vil snakke 
og have taget billeder. De følger os helt ud til 
bilen, inden vi langsomt begiver os videre.

Vi har besøgt den sidste søndagsskole i 
byen Ayrum hen på eftermiddagen, inden vi 
begiver os den lange vej tilbage til Jerevan.

God begyndelse
Vi er enige om, at Light to Kids er kommet 
godt i gang i et nyt stift, og det bliver spæn-
dende at følge med det kommende år. 

En af de nye søndagsskoler i projekt “Light to Kids”, som René og Mikkel besøgte i maj 2016

”Jeg kan godt lide at gøre tingene ordentligt,” 
siger biskop Bagrat og giver tegn til, at det 
store bord skal ryddes. Nu skal kontrakten 
mellem Dansk Armeniermission og biskop-
pen underskrives. Det er en fredag aften sidst 
i maj, og vi befinder os på stiftskontoret i 
byen Ijevan. 10 nye søndagsskoler skal åbne 
i Armeniens nordøstlige hjørne på grænsen 
mellem Aserbajdsjan og Georgien.

Der klikkes livligt på kameraerne, mens 
kontrakten underskrives, og den armenske 
kirkes tv-station er tilstede for at filme. Det er 
en stor begivenhed, at Light to Kids nu bevæ-
ger sig nordpå, så både biskoppen og René 
skal interviewes til fjernsynskanalen.

Tæt på grænsen til Aserbajdsjan
Næste dag skal vi ud og se de nye søndags-
skoler. Vi mødes om formiddagen i Ijevan, 
hvor 10 store kasser med sakse, limstifter, 
papir, pensler, røgelseslys og meget andet 
fordeles i et par biler. Det er materialet til ét 
års undervisning i Light to Kids. Søndags-
skolelærerne Ruzanna og Suzanna har taget 
turen fra Jerevan og skal besøge fem af de nye 
søndagsskoler, mens René, Nane og jeg skal 
besøge de resterende fem. 

Vi kører ad snoede veje i det bjergfyldte 
landskab og er flere steder ganske tæt på den 
lukkede grænse til Aserbajdsjan. I landsbyen 
Dudjevan mødes vi ved en lille kiosk med by-
ens borgmester. Han kører langsomt foran os 
ad en hullet jordvej det sidste stykke til en ny 
skolebygning, som adskiller sig tydeligt fra 
de omkringliggende nedslidte huse. En stor 

Light to Kids rykker nordpå
I skutningen af maj var René Vejen Jensen og Mikkel Bandak fra bestyrelsen på 
besøg i Armenine, hvor de blandt andet besøgte nye søndagsskoler i det nordlige 
Armenien

af Mikkel Bandak

Light  to kids i Tavush

I foråret 2016 åbnede10 nye søndagsskoler i Tavush-stift 
og afholdes nu hver lørdag. En lokal skolelærer undervi-
ser, mens en præstekone står for det kreative arbejde.

Alle søndagsskolelærere og præstekoner har været på 
et kursus, inden projektet er startet. Søndagsskolelæ-
rerne Marianna og Suzanna fra Jerevan lægger program-
met på Facebook, så lærerne kan forberede sig fra gang 
til gang.

Det koster omkring 10.000 Dkr. om året at drive en 
søndagsskole i Light to Kids.
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Dansk Armeniermission
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Peder Ø. Andreasen
Mikkel Bandak
Ulrik Bandak
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Medarbejder i Armenien
Nane Khachatryan
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e-mail: nanekhachatryan@yahoo.com

Den armenske evangeliske kirke
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Odos Lamias 30
Palea Kokkinia, Piraeus
Greece
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Tryk
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På vandretur i Armenien
Under deres besøg i Armenien i maj 2016 var René Vejen Jensen og Mikkel Bandak 
blandt andet på vandretur med de unge søndagsskolelærere

af René V. Jensen

Himlen er høj, bakkerne er stejle, og vandlø-
bet risler i baggrunden. Unge studerende er 
taget på udflugt søndag formiddag. Først er 
det tid til gudstjeneste i kirken ved Geghard-
klostret. Bagefter går turen op til en kirkeruin 
tæt ved Garni. Der er varmt, men de unge har 
masser af energi.

I søndagsskolerne er det primært disse 
unge, som står for undervisningen. De fleste 
af dem studerer teologi ved Jerevan Universi-
tet. I fritiden mødes de i en ungdomsgruppe, 
hvor der er et oplæg og samtale over en åben 
bibel.

For nogle af dem har det været en stor 
udfordring at undervise børn om den kristne 

tro. De kender teorien om undervisning og 
har en stor viden. Men når man står foran en 
flok børn, er det andre ting, det handler om. 
Det var svært i de første måneder, men nu 
har de efterhånden fundet deres egne ben at 
stå på og har lært børnene at kende. Flere af 
de unge har undervist i den samme søndags-
skole i to år, så de har fået et tæt forhold til 
børnene. Børnene har ofte meget, de gerne vil 
fortælle, og det skal der også være tid til. 

Men det er også vigtigt, at de unge har 
god tid sammen. Og på en hike-tur er der rig 
mulighed for at snakke om undervisningen 
og alt muligt andet, sprøjte med vand og 
spise madpakke på toppen af bakken.

Rettelse til sidste blad
I sidste nummer af DAM-bladet var der et digt af 
Lisbeth Lyngenbo, som desværre havde fået en forkert 
titel. Titlen på digtet er ’Armenia 1915’.

Et stort skridt videre
af René V. Jensen

Søndagsskoleprojektet ”Light to kids” har været i gang i 4 år. 
Det viste sig fra starten at være livskraftigt og solidt i Aragat-
zotn stift, hvor det blev sat i gang. Nu overvejer vi at etablere 
teenklubber for de børn, som nu er blevet for store til søndags-
skolerne dér. 

Tidligere i år fik vi en henvendelse fra biskoppen i Tavush-
stiftet i det nordøstlige hjørne af Armenien tæt ved grænsen til 
både Aserbajdjan og Georgien. De ville gerne starte søndags-
skoler, og der var stor forventning til det nye projekt og lyst til 
at starte straks, så det blev sat i værk sidst i maj.

Årsmøde i Vejle
I år bliver DAM´s årsmøde holdt i Vejle. Vi skal høre nyt om ar-
bejdet blandt armeniere i både Armenien og Libanon. Vi glæder 
os til at møde mange venner af DAM´s arbejde.

Kontoret flytter
Vi har flyttet administrationen af adressekartotek og bogføring til 
’Torvet’ i Århus. ’Torvet’ er et administrationsfællesskab for MF, Den 
danske Israelsmission, Kristelig Handicapforening m.fl.

Adresseændringer og henvendelser vedr. indbetalinger skal derfor 
rettes til:

Dansk Armeniermission
Kathrinebjergvej 75
8200 Århus N.
Tlf 86 16 63 00

Du kan dog stadig bruge mailadressen armenien@privat.dk

Send os din e-mail og modtag vores nyhedsbrev
Et par gange om året vil sende et nyhedsbrev pr. e-mail til jer, der ønkser 
det.

Send derfor din mail-adresse til armenien@privat.dk. Skriv DAM-nyheds-
brev i emnefeltet. 

Følg os på Facebook
Nu kan du følge arbejdet i Armenien på Facebook:
Danish Armenian Mission



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. 

Velkommen til årsmøde i Vejle 

Adresse

                   

Fredag den 17. september 2016

Program:

17.00  Gudstjeneste i ?     Kirke ved Simon Nielsen
18.00  Middag 
19.15  Årsmøde:
 Velkomst ved Mikkel Bandak
           Nyt fra fra Armenien og Libanon
 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 v/ Jørgen Sejergaard

Middagen koster 75 kr. pr. person - dog maks. 250 kr. pr. familie
Tlmelding til middagen senest fredag den 12. september 2016
til René Vejen Jensen, tlf.: 97 13 26 99, e-mail: rvj@km.dk

Hjerteligt velkommen!                                


