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Nyt tiltag: Søndagsskole for udviklingshæmmede i DAM-huset
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”Der lød et brag, så højt, som jeg har aldrig 
har hørt før, og der kom et lysglimt, der var 
stærkere end solen. Min lillesøster var stum 
i flere dage efter.” Chris, en 6-årig armensk 
dreng fra Syrien, fortæller om den bombe, 
der sprang i nærheden af hans families hjem i 
Aleppo i Syrien – en af de byer, der er hårdest 
ramt af borgerkrigen i Syrien. 

Hjælp fra armeniere i Beirut
Vi besøger Chris og hans familie i nærheden 
af Borsj Hammoud i Beirut, som familien er 
flygtet til. De bor nu seks familiemedlemmer i 
et lille værelse med cementgulv og med et par 
senge, en kommode og tv. Værelset har de 
fået tildelt af det armenske mindretal i Beirut. 

I Syrien arbejdede Chris’ mor på en skole 
for handicappede, og hans far arbejdede i 
et supermarked. Faderen har fundet et nyt 
job i Beirut, mens moderen passer den knap 
1-årige datter.

Usikker fremtid
”Inden borgerkrigen levede vi i sikkerhed og 
havde arbejde,” fortæller Chris’ tante. ”Nu 
bor vi i Beirut, hvor vi ikke har slægtninge 
eller venner. Vi har forladt vores hjem og ved 
ikke, hvad fremtiden bringer. Heldigvis lever 
vi i sikkerhed her.” 

Inden vi forlader Chris’ familie, fortæller 
de, at de netop har fået at vide, at de er nødt 
til at forlade værelset om 14 dage, fordi byg-
ningen skal rives ned. 

Vi får dog siden at vide, at man har fundet 
et nyt sted, hvor familien kan bo.

Syriske flygtningebørn på skolen 
i Beirut
Af Mikkel Bandak, der sammen med et par andre fra bestyrelsen har besøgt den armenske evangeliske 
skole Shamlian Tatikian i Beirut

Flygtninge fra Syrien på Shamlian Tatikian
Shamlian Tatikian-skolen i Borsj Hammoud 
har som følge af konflikten i Syrien 31 syrisk-
armenske børn, og mange af dem oplever 
problemer, fortæller skolens nye leder, 
Vartoug Balekjian. “På de armenske skoler 
i Syrien er fx matematik- og fysikundervisnin-
gen på arabisk, mens vi på Shamlian Tatikian 
i højere grad bruger engelsk.”

”De syrisk-armenske børn har altså svært 
ved at følge med i undervisningen, og sam-
tidig har mange af dem traumer af den ene 
eller anden art, som gør, at de har svært ved 
at falde til i nye omgivelser,” siger Vartoug.

Hun fortæller videre, at det er en ret stor 
belastning for skolen pludselig at modtage 31 
nye elever, hvis familier ikke har mulighed 
for at betale skolepenge. 

”I forvejen er der kun en af vores elever, 
som betaler det fulde beløb, mens alle an-
dre familier får nedslag i prisen. Det er hver 
måned en udfordring at få enderne til at nå 
sammen, så lærerene kan få udbetalt deres 
løn til tiden. Vi ser det alligevel som vores for-
pligtelse at tage imod de syriske flygtninge.”

Vartoug har selv taget alternative midler i 
brug for at skaffe penge til skolen: 

”Mange af vores tidligere elever er emigre-
ret til USA. Sidste sommer var jeg selv i USA 
og arrangerede en stor middag for tidligere 
elever fra Shamlian Tatikian, hvor der var 
mulighed for at give et beløb til skolen.” 

Vartoug har planer om at lave et lignende 
arrangement i Frankrig i løbet af dette år.

Shamlian Tatikian
Shamlian Tatikian er en armensk 
evangelisk skole i den fattige, 
armenske bydel Borsj Hammoud i 
Beirut. Der er omkring 300 elever 
på skolen. 

Dansk Armenier Mission støtter 
skolen med 30.000 kr. om året 
som et tilskud til elever, hvis fa-
milier ikke kan betale skolepenge. 

Desuden støtter Lindeskovkirken i 
Nykøbing Falster konkrete projek-
ter på skolen.

Chris med sin bedstemor, tante og lille fætter.

Tak for de gode gaver til DAM’s arbejde 
i 2012! 

Regnskabet bærer præg af satsningen 
på søndagsskolearbejdet i Armenien 
samt støtte til den armenske skole i 
Beirut. 

Året endte med et forventet under-
skud, der skal ses i lyset af det store 
overskud i 2011, hvor vi fik en stor arv. 

Vi har forlænget Ligth to Kids-pro-
jektet og udvider med flere søndagssko-
ler i 2013.

Regnskab for 2012

Af Peder Andreasen

 

Den 6. september 2013 er der
årsmøde i Kristkirken i Kolding.
Reserver datoen allerede nu!



Projekt Light to Kids
Siden april 2012 har DAM sammen med Aragatzotn stift drevet 12 søndagsskoler i stiftet i projektet Light to Kids. 
DAM har besluttet at fortsætte og udvide projektet med søndagsskoler også i andre stifter, hvor der er efterspørgsel. 

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 og andre kvinder i stiftet som kreative medarbejdere 
•	 At inddrage studenter og færdiguddannede fra det teologiske fakultet i Jerevan som frivillige medarbejdere. 
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Et af formålene med vores tre-dages tur til 
Armenien er at besøge nogle af søndags-
skolerne i Light to Kids-projektet. Vi får 
følgeskab af Anna, der assisterer Nane med 
koordinerende opgaver i projektet. 

Tre søndagsskoler på en eftermiddag
Første stop er Talin, hvor den unge præst og 
hans kone står for søndagsskolen. De er netop 
rykket over i kirken, nu hvor det er blevet 
varmere – i vinter har de holdt til i en opvar-
met bygning. Den nederste del af kirken er nu 
indrettet til søndagsskole med et bord, hvor 
børnene kan sidde og tegne, klippe og klistre. 

Næste stop er Udjan, hvor søndagsskolen 
holdes på skolen og ledes af en meget dygtig 
lærer. Den lokale præst er med og har tyde-
ligvis meget god kontakt med børnene. Her 
er der planer om at udvide med endnu en 
søndagsskole for en anden aldersgruppe med 
præstekonen som leder. 

Sidste stop er Biuragan, som vi når frem til 
efter adskillige omveje – skiltningen er ikke 
for god på de kanter. Søndagsskolen foregår 
i huset, som vi kender, fordi det tidligere har 
dannet rammen om et projekt, vi har støttet. 

Her er børnene ved at indøve et optrin, 
som handler om at komme i søndagsskolen, 
og hvad man laver der. Det skal opføres for 
forældrene og andre i juni.

Glæde og taknemlighed
Alle de steder, vi besøger, er der 10-15 børn, 
som stolt viser deres hobbyarbejde frem, syn-

ger for os, og en efter en rejser sig og takker 
for projektet. Det har lært dem noget om Gud 
og bragt dem nærmere kirken. De har fået 
nye kammerater, og de ønsker at fortsætte og 
også få deres søskende og andre venner med. 

Alle steder taler de om pilgrimsturen, som 
foregår i juni, og hvor der allerede er tilmeldt 
300. 

En tredje ting, som er fælles for de steder, 
vi besøger: Vi bliver mødt af dejlige, enga-
gerede lærere og præster med et meget godt 
forhold til børnene. De beder os overbringe 
en varm og hjertelig tak til de personer i Dan-
mark, som støtter dette velsignede projekt.

Evaluering og nye tiltag
Dagen før vi kom, havde Nane haft et evalu-
eringsmøde med medarbejderne i søndags-
skolerne, både præstekoner og studenter. Alle 
ønskede at fortsætte og ville arbejde uden løn 
i de kommende måneder for at holde kon-
takten til børnene hen over sommeren med 
ugentlige samvær om opgaver og planlæg-
ning af pilgrimstur. 

I den senere tid har Nane haft gode samta-
ler med en biskop, som gerne vil have ”Light 
to Kids” til sit lille stift med tre sogne. Alle 
steder vil præstekonerne meget gerne være 
med i søndagsskolearbejdet.

Desuden går Nane og rumler med ideen 
om et forum, hvor præstekoner og andre 
kvindelige søndagsskolemedarbejdere kan 
mødes til kursusdage og inspirere og opmun-
tre hinanden. 

Light to Kids-projektet spreder lys til 
stadig flere børn
Af Helle Sejergaard og Hanne Frøkjær-Jensen, 
der besøgte tre af søndagsskolerne uden for Jerevan i slutningen af april. 
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Samtale med mødrene
Tanken er, at mødrene ikke bare skal følge 
deres børn til søndagsskolen, men også selv 
have et åndeligt udbytte af disse eftermid-
dage. Så på et tidspunkt satte Nane og Hanne 
sig ind til mødrene, og Hanne holdt en lille 
bibeltime for dem. 

Hun sagde blandt andet, at det var en stor 
glæde at se, at de kom med deres børn til 
Jesus - ligesom mødrene i evangelierne, der 
bragte deres børn til ham, for at han skulle 
velsigne dem. Både de og børnene kan regne 
med hans velsignelse, sagde Hanne. Mødrene 
lyttede meget opmærksomt, men da Hanne 
sagde noget om, at hos Gud er der brug for 
hver eneste, der kommer til ham, afbrød en af 
mødrene og spurgte, om Hanne var klar over, 
at det var handicappede børn, de havde... 
De er ikke vant til, at der bliver talt om deres 
børn på den måde.

Der blev uddelt mange varme håndtryk og 
knus og kram, da søndagsskolen var forbi. Vi 
sad bagefter med en oplevelse af, at det nye 
tiltag imødekommer et meget stort  behov. 
Der er ikke mange andre tilbud til disse 
mødre og deres børn. 

Søndagsskolen i DAM-huset
En mor med en udviklingshæmmet datter havde set en indbydelse til 
søndagsskolen i Arabkir sogn i Jerevan. Der er endnu ingen kirke i sognet 
- den er under opførelse - men Ruzanna og Susanna holder søndagsskole i 
en skurvogn på byggepladsen. Søndagsskolen drives med støtte fra DAM. 
Moderen henvendte sig til en af de aktive frivilllige i sognet og spurgte, 
om kirken havde et tilbud til handicappede børn. ”Menighedsrådsmedlem-
met” kontaktede præsten, som henviste til søndagsskolen. 
   Susanna, Ruzanna og Nane var alle enige om at imødekomme ønsket og 
arrangerede en søndagsskole i DAM-huset, eftersom skurvognen ikke er 
velegnet til den nye søndagsskole. Moderen indbød derefter andre af dat-
terens skolekammerater. Søndagsskolen holdes normalt mandag eftermid-
dag. 
   DAM’s bestyrelse bakker op om arbejdet og har netop besluttet at udvi-
de Susanna og Ruzannas ansættelse, så de også får løn for dette arbejde.
   I Armenien bor handicappede børn hjemme hos deres forældre også som 
voksne. Der er ingen særlige pædagogiske eller andre tilbud til dem, og 
de går i almindelig skole, hvis de kan.

Køkkenet i DAM-huset fungerer som søndagsskolelokale, 
hvor Ruzanna og Susanna underviser.

En særlig søndagsskole i DAM-huset 

Det var en bevægende oplevelse at være med i den nystartede søndagsskole i DAM-huset i Jerevan. 
Deltagerne er udviklingshæmmede “børn” i alderen 9-31 år, der er glade for det nye initiativ.

Søndag eftermiddag ventede der os en helt 
særlig oplevelse: Nane og vores mangeårige 
søndagsskolemedarbejdere, Susanna og 
Ruzanna, glædede sig til at vise os søndags-
skolen for udviklingshæmmede.

DAM-huset myldrede med folk i hele den 
nederste etage. ”Børnene”, som viste sig at 
være i alderen fra 9 til 31 år,  tog imod os på 
det hjerteligste og afprøvede deres få engel-
ske gloser: ”My name is ...” I stuen sad nogle 
af mødrene, som også er med hver gang, for 
ingen af børnene kan klare sig uden dem. De 
var lidt mere afventende over for os.

Børnene og et par mødre tog plads i køk-
kenet ved det lange bord, og Susanna be-
gyndte med at bede Fadervor. Alle klappede 
af glæde, da de var færdige, for her var der 
noget, de alle kunne være med til.

Så fortalte Susanna bibelhistorie om Noa 
og Gud. Alle lyttede med åben mund. Af og 
til stillede hun spørgsmål, og fingrene røg op 
både hos dem, der kunne svare, og dem, der 
ikke kunne. Ved den anden bordende stod 
Ruzanna med flonellografen og illustrerede 
fortællingen. Der var en næsten ubeskrivelig 
smuk stemning, og vi var rørt til tårer.



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. 

Oplev Armenien
Tag på en tur til Armenien med to kompetente rejseledere, som har et indgående 

kendskab til landet. 

Fredag den 27. september - lørdag den 5. oktober 2013

Arrangør: Felix Rejser 

Pris: 11.750 kr. (Tillæg for enkeltværelse: 2.000 kr.)

Tilmelding inden 19. juli 2013. 

Se mere på www.felixrejser.dk. 

Spørgsmål om rejsen og tilmelding: Felix Rejser, tlf. 75 92 20 22.

Rejseledere: 

Mona K. Westh – tidligere DAM-udsending, har boet i Armenien i ni år.

Hanne Frøkjær-Jensen – bestyrelsesmedlem i DAM, har besøgt landet mange gange. 


