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Elever på Shamlian Tatikian 
som hyrder og får
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Vi startede skoleåret i september 2015 med 
323 elever. I november kom der en bølge af 
syriske flygtninge, og vi fik fem nye syriske 
elever. I januar 2016 kom der endnu flere sy-
riske flygtninge, men samtidig er en del rejst 
videre til Canada, Australien og Europa. 

I øjeblikket har vi 36 syriske flygtninge på 
skolen, og vi har også fået 34 elever fra fattige 
familier fra en armensk skole i Beirut, der 
måtte lukke på grund af økonomiske proble-
mer. 

Mange elever med psykiske problemer
Vi har mange forskellige slags udfordringer, 
og nogle dage føler vi os mere som et social-
kontor end som en skole. Mange familier 
kæmper med skilsmisser og arbejdsløshed. 
Antallet af elever, som har brug for psyko-
loghjælp stiger med en alarmende hastighed, 
særligt i de små klasser. Selv i børnehaven 
oplever vi, at børnene bliver mere og mere 
rastløse, urolige og ude af stand til at fokusere 
på undervisningen. 

Vi har besøg af en psykiater en gang om 
ugen, og hun er overvældet over antallet af 
børn med psykiske problemer på skolen. 
Desværre har vi ikke råd til at ansætte en psy-
kolog på fuld tid, men fordi behovet er blevet 
større, arbejder vi på at få en fast tilknyttet 
psykolog. 

Mange forlader landet
Vi oplever, at vi står foran større befolk-
ningsmæssige ændringer: Mange mennesker 
forsøger at forlade Libanon, særligt syriske 

Halvt skole, halvt socialkontor – nyt 
fra Shamlian Tatikian-skolen i Beirut
I april 2014 fortalte skoleleder Vartoug Belekjian om situationen på den armenske 
skole Shamlian Tatikian i Beirut. Her fortæller hun om livet på skolen to år senere.

Af Vartoug Balekjian

flygtninge, men et større antal libanesere 
planlægger også at forlade landet. Vi føler, 
at regeringen ikke udviser nogen som helst 
støtte til befolkningen. Fx bliver der næsten 
ikke samlet affald, fordi politikerne ikke 
kan blive enige om en løsning, så vi lever i 
bogstaveligste forstand i vores eget skrald. 
Den politiske situation i landet og de regio-
nale uroligheder tvinger folk til at tænke over 
alternative planer for fremtiden.

Hovig og hans familie bliver
Hovig, derimod, ser ikke ud til at være en af 
dem, som planlægger at forlade Libanon. Han 
kom hertil fra Aleppo for fire år siden og er en 
ambitiøs og hårdtarbejdende elev, som går i 
11. klasse og bliver student næste år.

“Jeg har været i Beirut i fire år, og vi er 
fem medlemmer i min familie. Ud over mine 
forældre har jeg en lillesøster og en lillebror. 
Mine bedsteforældre bor også her i Beirut. 
Vores hus i Aleppo var et af de første, der 
blev ødelagt, da krigen brød ud. Vi følte, at 
armeniere i Aleppo blev direkte angrebet. Vi 
havde ikke mange penge, fordi min far havde 
investeret alt i en ny forretning. Hans løn 
kunne knap nok betale af på gælden og skaffe 
mad til os. Da vi kom til Beirut, boede vi 
først hos mine bedsteforældre, men nu er vi 
flyttet til en lejet lejlighed. Vores økonomiske 
problemer er vokset, fordi det er dyrt både at 
betale for mad, husleje og skole. Desuden har 
min far helbredsproblemer, så han kan ikke 
arbejde fuld tid.

Jeg er glad for at gå i skole her, og jeg har 
valgt den naturvidenskabelige linje, fordi jeg 
gerne vil være læge. Først er det min plan 
at læse biologi på universitetet. Jeg har ikke 
planer om at flytte tilbage til Aleppo – men 
måske at besøge byen som turist engang.”

Bøn
Vores bøn er, at Shamlian Tatikian kan skabe 
håb for unge som Hovig. 

Vores tak går til Gud, som er vores tilflugt 
og hjælp under alle forhold. 

Elever på Shamlian Tatikian
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Det er svært at leve med…

For visesanger og poet Lisbet Lyngenbo Sekkelsten er det ubærligt at tænke på det 
armenske folks lidelser og fortielsen af det i dag

Af Helle Sejergaard

På årsmødet i september 2015 havde vi den 
glæde at møde Lisbet Lyngenbo Sekkelsten, 
som de seneste år har været dybt optaget af 
det armenske folks skæbne og indigneret over 
den manglende erkendelse af folkemordet. 
Ved årsmødet læste Lisbet sit digt ’Armenia 
1915’ op.

Vi besøgte for nylig Lisbet Lyngenbo Sek-
kelsten for at høre mere om hendes optaget-
hed af det armenske folks skæbne.

Åbent brev til den danske samvittighed
”Som barn hørte jeg om Ararat, og jeg så bro-
derier, som blev solgt på basarer i Danmark. 
Jeg følte, at Armenien lå uendeligt langt 
væk,” fortæller Lisbet. ”Men mange år senere 
lagde jeg mærke til flere armenske navne 
blandt musikere og kunstnere.” 

I april 2012 læste Lisbet så et indlæg i avi-
sen, hvor den armenske ambassadør opford-
rede Danmark til åbent at erkende, at det var 
et folkedrab, armenierne var ude for i 1915 og 
de følgende år. Og dér begyndte engagemen-
tet for alvor. ”Jeg for i harnisk og skrev støtte-
erklæringen Åbent brev til den danske samvittig-
hed, fortæller Lisbet tydeligt engageret.

”Til min store skuffelse var der ingen af 
de store aviser, der ville optage erklæringen. 
Kun Kristeligt Dagblad, som hele tiden har 
været optaget af det armenske folkedrab, 
reagerede ved at tage emnet op på lederplads  
kort tid efter, at jeg havde talt med dem.” 
Når nu medierne ikke ville trykke erklæ-
ringen, valgte Lisbet selv at uddele den på 
kurser og andre steder, hvor hun har været. 

En mur af ligegyldighed
Ved flere andre lejligheder har Lisbet for-
søgt at gøre opmærksom på det urimelige i 
den manglende historiske erkendelse af det 
armenske folkedrab. Men resultatet er oftest 
nedslående. 

”Jeg har følt en forpligtelse til at gøre 
opmærksom på uretfærdigheden, men har 
følt mig så magtesløs, at jeg i perioder næsten 
blev deprimeret af det. For jeg synes, jeg stø-
der på en mur af ligegyldighed. Det er noget 
af det værste: Man kan ingenting gøre…”

Især det, at politikerne ikke har taget 
stilling til det armenske spørgsmål, finder 
Lisbet så oprørende, at hun skrev til tidligere 
udenrigsminister Martin Lidegaard. ”Men jeg 
fik blot et automatsvar med henvisning til, at 
man ikke var sikker, der manglede beviser, 
og at man overlod til forskningen at afgøre de 
nærmere omstændigheder. Jeg blev forarget, 
for vi har jo en dansk historiker, Matthias 
Bjørnlund, der har forsket i emnet i 10 år, 
og som i sin bog henviser til talløse øjenvid-
ner…”

”Jeg har altid troet, at danskerne var et 
ejegodt folk med hjertet på rette sted, men jeg 
må indrømme, at jeg er blevet desillusioneret 
og vred på grund af den manglende støtte til 
det armenske folk og den manglende erken-
delse af den grusomme lidelse, de er blevet 
påført,” siger Lisbet.

Konfronteret med lidelsen
Lisbet har læst meget om det armenske folks 
skæbne: Helle Schiøler Kjærs Danske vidner til

Det armenske folkemord 1915, bøger om Karen 
Jeppe, Matthias Bjørnlunds bog om folkemor-
det, og for tiden læser hun De 40 dage på Musa 
Dagh af Franz Werfel.

”Jeg har svært ved at udholde øjenvidne-
skildringerne, og ind imellem må jeg holde 
pause i læsningen. Men jeg opgiver det ikke. 
For jeg synes, man har pligt til at lade sig 
konfrontere med lidelsen. Det er da så meget 
mere nådigt at læse om den end selv at opleve 
den,” siger Lisbet, der altid har været opta-
get af retfærdighed og oplever det særdeles 
oprørende, at nogen først kan tage andre 
menneskers liv og ejendom og så fornægte 
det bagefter. 

”Og ikke nok med det! Sidste år forhindre-
de man så herboende armeniere i at mindes 
deres døde 100 år efter folkemordet. Der var 
planlagt et større arrangement på Kultorvet i 
København, hvor jeg i øvrigt skulle have sun-
get ’Armenia 1915’, men arrangementet blev 
som bekendt ikke til noget.” 

Glæde over livet
Der har været mange nedslående oplevelser, 
siden Lisbet blev optaget af det armenske fol-
kemord. Men der har også været glædelige. 

I maj sidste år var hun for eksempel med 
i Gylling til kransenedlæggelse ved Karen 
Jeppes mindesten. Det blev til en hel dag i sel-
skab med meget søde armeniere i højt humør 
hele vejen fra Hellerup til Gylling og hjem 
igen. Da de kunne fornemme Lisbets undren 
over stemningen, sagde de: 

”Vi er så glade for at være i live.” 

I 2014 skrev Lisbet digtet Armenia 2015 
inspireret af en tekst i Maria Jacobsens dagbog.
Siden har Lisbet sat melodi til digtet, som hun har 
fremført ved flere lejligheder.

Først stjal de vore heste
og dræbte vore mænd,
så ingen ku’ forsvare
vort folk med sværd igen.
Fra gård og grund de jog os
til ørkengrus og sand.
Vi kunne ej slå lejr
og få lidt mad og vand.

De pisked’ os af gårde
i solens stærke brand,
og børnene omkring os
faldt om i glohedt sand.
- Af sted, af sted i flokke!
Vi kunne ej få lov
at sørge over døde,
der faldt som fjendens rov.

Vi graved’ ikke grave,
for vi fik ingen tid.
Med angst og gru i hjertet
var det en hæslig strid.
De rædselsslagne piger
de bare tog med vold.
De viste ingen nåde.
Vi var i fjendens sold.

De gamle gårde bag os,
som førhen var vort hjem,
kunne vi ej beskytte!
Nu ”tilhørte de” DEM.
Vor rigdom, vore husdyr
blev stjålet. – Annekteret!
Vi fik dem ej tilbage:
Vort land var okkuperet.

Det land, vi stadig elsker,
kan det bli’ vort engang?
De døde, vi har mistet,
vi mindes med en sang:

”Vor Herre, vær os nådig!
Ret op den uforstand
og hadet, som har gjort at
DE TOG VORT KÆRE LAND.”

Lisbet Lyngenbo Sekkelsten

 – 
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Karin Andreasen
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Mikkel Bandak
Ulrik Bandak
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Peter Legarth
Jørgen Sejergaard

Medarbejder i Armenien
Nane Khachatryan
Post- og besøgsadresse:
Grigor Zohrap 2
AM - 375031 Yerevan
Armenia
e-mail: nanekhachatryan@yahoo.com

Den armenske evangeliske kirke
i Grækenland
Armenian Evangelical Church
Odos Lamias 30
Palea Kokkinia, Piraeus
Greece
Præst: Vicken Cholakian

Bladet
Helle Sejergaard (red.)
Bygvænget 703
2980 Kokkedal
tlf.: 5325 5340
e-mail: hesej@mail.dk

Tryk
Videbæk Bogtrykkeri a.s

Hjemmeside: 
armenien.dk
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I 2014 udkom historiker og folkedrabseks-
pert Matthias Bjørnlunds anmelderroste bog  
”Det Armenske Folkedrab – fra begyndelsen 
til enden”. Her beskrives folkedrabet i 1915 
med et væld af historiske kilder – blandt 
andet de danske udsendinge og øjenvidner til 
folkedrabet, Maria Jacobsen og Karen Jeppe. 
I Bjørnlunds nyeste bog ”På Herrens Mark” 
rettes fokus på de to organisationer ”Kvinde-
lige Missionsarbejdere (KMA)” og ”Danske 
Armeniervenner”, som udsendte Maria Jacob-
sen og Karen Jeppe. 

Man får i bogen et godt indtryk at, hvad 
der fik de kvindelige missionærer til at drage 
ud på en livsfarlig færd, der for de flestes 
vedkommende kom til at vare resten af livet. 
Sygeplejerske Jenny Jensen fortæller i 1925 i 
Danske Armeniervenners blad om baggrun-
den for hendes indsats blandt armenierne:

”Jeg læste i Slutningen af 1890’erne om de sto-
re Armenier-Myrderier i Tyrkiet, og Skildringen 
af det ulykkelige Folks Pinsler tog mig saa stærkt, 
at jeg følte, at min plads var blandt dem, der vilde 
hjælpe at lindre de Efterlevendes Skæbne. Jeg bad 
Gud berede vejen for mig, hvis det var hans Vilje 
at jeg skulde bruges blandt Armenierne”. 

Karen Jeppe og Maria Jacobsen har lig-
nende beskrivelser af, hvordan beretningen, 
om de lidende armeniere gjorde så stærkt et 
indtryk, at de dedikerede deres liv til sagen. 

I bogen skildres missions-og nødhjælps-
arbejdet i byerne Mezreh, Harput og Urfa 
i det nuværende Tyrkiet både før og under 
folkedrabet. Desuden beskrives Karen Jep-
pes indsats i Syrien efter folkedrabet, hvor 

’På Herrens Mark’ 
af Matthias Bjørnlund 
Anmeldt af Mikkel Bandak

hun med Aleppo som base arbejdede med at 
genforene overlevende armenske familiemed-
lemmer, som ofte levede under slavelignende 
forhold blandt lokale kurdere eller arabere. 
Endelig beskrives Maria Jacobsens arbejde 
blandt forældreløse børn på børnehjemmet 
Fuglereden nord for Beirut i Libanon.

Bogen er skrevet med en historikers 
grundighed og sans for detaljer og formår 
samtidig at drage paralleller til vor tids 
store udfordringer med borgerkrig i Syrien, 
flygtningelejre i de omkringliggende lande 
og flygtningestrømme mod Europa. For 
at afslutte med et citat fra bogen ”kan det 
forhåbentlig virke oplysende, måske endda 
inspirerende, at studere verdenssamfundets 
reaktioner og de danske kvinders liv og 
gerning, Karen Jeppe, Maria Jacobsen og alle 
de andre, dengang det var Osmannerrigets 
armeniere, det gjaldt.”

Tag på en autentisk rejse til et uforglemmeligt og storslået 
land med en stolt kultur. 

På denne rejse kommer vi helt tæt på befolkningen, når vi 
besøger landsbyfamilier i deres egne hjem og får lov at høre 
om deres dagligdag og håb for fremtiden. Vi oplever kultur-
byen Jerevan med kunsthåndværk, musik og dans. Vi spiser 
armensk mad på smukt beliggende restauranter og går på 
opdagelse i gamle kirker, som ligger som små kunstværker i 
den vilde natur.

De to rejseledere har begge stort kendskab til Armenien. 
Hanne Frøkjær-Jensen er i bestyrelsen for Dansk Armenier-
mission og har besøgt landet adskillige gange. 
Mona Krøgh Westh har boet i landet i ni år og taler flydende 
armensk.

Oplev Armenien 
16. - 24. september

Matthias Bjørnlund:
PÅ HERRENS MARK
Nødhjælp, mission og kvindekamp 
under det armenske folkedrab
Kristeligt Dagblads Forlag, 2015

Hanne Frøkjær-Jensen 

Tilmelding: Kontakt Felix Rejser, tlf. 7592 2022
Mona Krøgh Westh svarer gerne på konkrete spørgsmål om rejsen og kan 
kontaktes på tlf. 3078 7961 (aften), eller e-mail mona-westh@hotmail.dk.

Pris: 11.975 kr. Enkeltværelsestillæg: 1.500 kr. 

Med i prisen:
• Danske rejseledere
• Fly t/r med servering om bord
• Lokal engelsktalende guide i 3 dage. Rejselederne oversætter til dansk
• Turistbus
• 7 nætter på 3* hotel
• 7 x morgenmad, 5 x frokost,2 x medbragt frokost, 7 x middag + vand/

sodavand til måltider
• Udflugter og entréer ifølge program
• Drikkepenge
• Skat og bidrag til rejsegarantifonden

Hurtig tilmelding til Felix Rejser. Efter d. 13. marts: Forhør om pladser.

Felix Rejsers katalog kan bestilles på 7592 2022 eller på fxr@felixrejser.dk.

Mona Krøgh Westh
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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 støtter DAM elever på den armenske evangeliske 
skole Shamlian Tatikian i Libanon. 

Foråret rejser de skarpeste spyd.
Guldliljen hæver trompeten.
Tagdryppet drypper sin drypvise fryd.
Plænen står grøn, har du set den?

Markerne damper og ligger i blød.
Svalerne flyver mod vandet.
Solen, der strækker sig blussende rød,
strør sine guldspor i sandet,

vidner om det, som kun englene så:
Kristus stod op fra de døde,
trådte som foråret ud af det grå
og lagde Helvede øde.

Her i opstandelsens solkåde skrud
står han og rækker os hånden.
Salig hver Thomas, hvis tvivl brænder ud.
Salig hver fattig i ånden.

Salig hver bange med sorgtunge skridt.
Salig hver trist uden fester.
Saligt hvert hjerte i pinserødt snit
Saligt hvert engleorkester.

Slægternes kirke, vindblæst og hvid,
kalder til glæden og sorgen.
Her skænker Kristus os Paradistid,
fred til i dag og i morgen.

Niels Johansen, 2014
i Årets gang, Unitas Forlag 2015


