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Søndagsskoler på udflugt 
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Projekt Light to Kids i Aragatzotn og Artik stifter

Sammen med Aragatzotn stift driver DAM 12 søndags-
skoler i projektet Light to Kids. Fra eftgeråret 2013 
er Artik stift også med i projektet med tre søndags-
skoler. DAM støtter projektet med 170.000 kr. om 
året. Projektet begyndte i april 2012 og fortsætter i 
2013 og 2014.

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 krea-

tive medarbejdere 
• At inddrage studenter og færdiguddannede fra 

det teologiske fakultet i Jerevan som frivillige 
medarbejdere.  

I Armeniens hovedstad, Jerevan, skyder der 
nye bygninger op flere steder. Byens centrum 
har efterhånden nogle af de samme butikker 
som øvrige hovedstæder i Europa. Men de 
fleste varer er dyre, da langt det meste skal 
importeres langvejs fra.

Når man kommer uden for storbyen bliver 
det hurtigt tydeligt, at der er stor forskel på 
land og by. Mange huse er faldefærdige, 
og det er svært at få arbejde. Der er mange 
frugtbare områder, men markerne bliver ikke 
dyrket. De fleste har nogle små køkkenhaver, 
hvor der bliver dyrket lidt grøntsager til eget 
behov.

Kirker i landskabet
Det er svært at få øje på kirkebygninger, når 
man kommer gennem byerne. I Arabkir i 
udkanten af Jerevan bor der ca. 110.000 men-
nesker, og der er 0 kirker. Ja, nul. Der er én 
præst, Babken, og han håber at kunne holde 
gudstjeneste i en ny kirke om to år. Kælderen 
er bygget, og arbejdet går langsomt, men sik-
kert fremad. Det er meget glædeligt. 

Kirkelivet er det vigtigste. Men det er me-
get lettere, når der er nogle gode bygninger at 
samles i.

Artik
Her i efteråret begynder tre nye søndagssko-
ler i Artik stift i det nordlige Armenien. Det er 
et lille stift med kun få præster og kirker. Den 
nyudnævnte biskop, Hovakim, har en tæt for-
bindelse til Danmark. Han har bl.a. studeret 

En kirke i forfald – og i vækst
Armenien har mange meget gamle kirker og har haft mange flere. 
Gennem landets brogede historie er mange forsvundet, og andre står som ruiner. 
I dag ser vi imidlertid en stærk vilje til at genrejse både bygninger og menigheder. 

Af René V. Jensen

i Århus i en periode for nogle år siden. Han 
ønsker at oprette søndagsskoler efter DAM´s 
model, og det har vi indvilget i. 

Det tager tid at bygge kirke, men det er 
godt at begynde med børnene.

Under åben himmel
Kirken i Artik er en storslået kirke. Eller var, 
for den er blevet til en ruin. I de sidste mange 
år har kirkebygningen været i forfald. Der er 
kun vægge og åbninger tilbage. Taget er fal-
det sammen. Græsset vokser på murene. Men 
heldigvis blev kirken bygget meget solidt i 
sin tid. Så den kan stadig bruges på sin egen 
måde.

Der var en lang periode, hvor der ikke 
blev holdt gudstjenester i kirken. Men for ca. 
10 år siden begyndte man på det igen. Hver 
eneste gudstjeneste er en friluftsgudstjeneste. 
Bænkene står ved siden af den gamle beton-
blander, og der er indrettet et lille alter tæt 
ved korbuen. Der bliver holdt gudstjeneste i 
kirken hver søndag, når det er godt vejr. På 
kolde og våde dage bruger man et lille lokale 
ved siden af kirken.

Vækst
Der er lang vej igen, før kirkebygningen i 
Artik kan hamle op med tidligere tiders 
pragt. Men kirkelivet spirer. Man er begyndt i 
det små. Over for kirken er der blevet bygget 
et kirkehus med kontorer og et forsamlings-
lokale. Her er biskop Hovakim begyndt på 
arbejdet med at skabe gode vilkår for menig-

hedens liv og vækst. Der er langt endnu. Men 
der bliver holdt gudstjenester. Kirkekoret 
lærer nye sange. Og i dette efterår begynder 

de nye søndagsskoler. Børn, unge og voksne 
hører evangeliet om Jesus Kristus – og Han 
bygger sin kirke.

Kirken i Artik
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Det nye kirkehus i Artik



Lørdag den 12. juni var René Vejen Jensen 
og jeg til fest i Armenien. Der var dåbsfest 
og sommerafslutning for søndagsskolerne 
i Aragatsotn stift, som vi har samarbejdet 
med i det sidste år, og som denne dag mød-
tes i stiftets domkirke.

Over 300 deltagere
Det strømmede ind med mennesker: 300 
børn og en del voksne, henholdsvis præste-
koner, præster, lærerstuderende og en del 
familier til børnene. Det nøjagtige antal 
deltagere fik vi aldrig helt styr på, 
men der var smurt 400 madpakker.

Børnene havde fået udleveret hver en 
t-shirt med ”Light to Kids”-logoet og i en 
særlig farve alt efter, hvilken søndagsskole 
de hørte til.

Først samledes vi i kirkens mødelokale 
ved siden af kirken. Der er kun siddeplad-
ser til 100, så vi blev lukket ind i hold, og 
det samme arrangement blev gentaget tre 
gange: Biskop Mkertich bød velkommen og 
biskoppens assistent holdt en takketale. Der 
blev ikke sparet på lovordene, hverken til 
medarbejderne eller til DAM. 

Vi blev også bedt om at tage ordet, og 
derefter blev der uddelt diplomer til alle 
medarbejderne under begejstrede bifald fra 
børnene.

I forlægelse af det sidste arrangement 
blev 21 børn døbt. 

“Det største, jeg har oplevet i DAM”
12. juni var der sommerudflugt og dåbsfest i Armenien. 
Det blev en stor oplevelse for de danske gæster.

Af Jørgen Sejergaard

Frokost i det grønne
Derefter var der frokost i det grønne bag 
kirken. Frugttræerne i området var i dagens 
anledning omviklet med farvede bånd, så 
hver søndagsskole let kunne finde sin plads. 
Det skulle bare finde et farvet bånd, der 
svarede til farven på deres t-shirt. Madpak-
kerne blev uddelt, og der var højt humør 
hele vejen rundt. 

Da børnene havde spist, begyndte nogle 
at spille bold, og andre at synge. Et af hol-
dene gjorde stort indtryk. Det var en søn-
dagsskole, som blev ledet af den ældste af 
præsterne, og han og hans kone havde lært 
børnene at synge kirkens liturgi. Det lød 
nærmest professionelt, og det var en fornø-
jelse at høre på. 

Det var i det hele taget en fornøjelse at 
gå rundt og hilse på grupperne og se deres 
glæde og humor og livfuldhed. Jeg min-
dedes de søndagsskoleudflugter, jeg   selv 
oplevede som barn.

Drama og dans
Efter frokost stuvede vi os sammen i møde-
lokalet - rigtig mange sad på gulvet. Hver 
søndagsskole havde forberedt en salme, et 
dramastykke og en dans, som de skulle op-
føre. Af tidsmæssige grunde endte det dog 
med, at der blev trukket lod, og én af søn-
dagsskolerne fik lov at vise, hvad de kunne. 

Først sang de - på dansk - salmen ”Måne og 
sol” (nr. 13 i Den Danske Salmebog). Derefter 
opførte de et dramastykke om nogle indbyg-
gere i en landsby, som ikke ved, hvordan de 
skal genopbygge deres sognekirke, som ligger 
i ruiner. Først da en gammel bedstefar fortæl-
ler dem hvordan, kan de løse opgaven. Til 
sidst opførte de en dans.

Den største af mange oplevelser
Jeg har været i Armenien flere gange og 
besøgt mange kirker, præster og kirkeledere, 
men denne dag har været den største af dem 
alle. Aldrig har jeg følt takken større end 
denne gang. Det var ikke blot glæden over et 
besøg og høflige takketaler - det var en dybt-
følt taknemlighed over et arbejdsfællesskab, 
hvis frugter alle kunne se. Det myldrede af liv 
i kirken, og det giver håb for fremtiden at se 
så mange glade børn samlet til fest i kirken. 

Vi aftalte med biskoppen, at vi forsætter 
samarbejdet et år mere. Nabostiftet vil også 
være med, så der bliver 15 sogne                                 
  i projektet.

En stor indsats
Nane havde lagt mange kræfter og timer i at 
organisere det hele med god hjælp fra Anna, 
Nanes barselsvikar. Ruzanna og Susanna, 
som i mange år har drevet en søndagsskole, 
som vi står bag, strålede som sole over det 
vellykkede arrangement, og formanden og jeg 
kunne bare gå rundt og nyde det hele. Det var 
meget meningsfyldt at deltage i. 

Jeg følte virkelig, at den danske og den 
armenske kirkekultur her havde fundet en 
fælles platform, hvor hjerterne slog i takt, og 
det hele gik op i en højere enhed. Efter fem 
intense timer drog vi hjem, glade og taknem-
melige.
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Dansk Armeniermission

Kontor og økonomi
Karin Andreasen
Droshoved 5
7120 Vejle Ø
tlf.: 4444 0877
e-mail: armenien@privat.dk

Konto: 
Reg.nr. 1471 konto nr. 0009007415

Bestyrelse
René Vejen Jensen (formand)
Præstebakken 16
7480 Vildbjerg
tlf.: 9713 2699
e-mail: rvj@km.dk

Peder Ø. Andreasen
Mikkel Bandak
Ulrik Bandak
Ingrid Bjerre
Hanne Frøkjær-Jensen
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.: 4914 3358
e-mail: hesej@mail.dk

Tryk
Videbæk Bogtrykkeri a.s

Oplag
1800 eks.
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Light to kids
I det seneste år har søndagsskole-projektet 
”Light to kids” fyldt meget i bestyrelsens 
arbejde. Det har været en stor glæde at se, 
hvordan alle de 12 nye søndagsskoler i 
Aragatzotn stift i Armenien kom godt i gang. 
Det var bestemt ikke nogen selvfølge, for der 
var mange praktiske ting, der skulle falde 
på plads. Men både de teologistuderende og 
præstekonerne fik en grundig introduktion 
og oplæring, så de kunne undervise i de nye 
søndagsskoler. Allerede fra begyndelsen viste 
det sig, at søndagsskole-projektet var livskraf-
tigt, og børnene tog med glæde imod det nye 
initiativ.

Endnu et år
Nu er det første år afsluttet med den store 
søndagsskoleudflugt, og vi har besluttet at 
forlænge projektet med et år. Derfor begyn-
der det igen i efteråret efter en god sommer-
pause i det varme Armenien og fortsætter til 
2014. Søndagsskolerne vil være i de samme 
pastorater som i det forløbne år.

Det har været et stort arbejde at lave 
undervisningsplaner og få tilrettelagt arbej-
det på en hensigtsmæssig måde. I projektets 
andet år vil vi kunne udnytte den erfaring og 
viden, der er blevet opbygget indtil nu.

Vi glæder os over, at søndagsskolearbej-
det fylder så meget i DAM´s aktiviteter. På 
en meget konkret måde kan vi bidrage til, at 
kirken i Armenien bliver genopbygget efter 
de mange år i armod og glemsel.

Nyt fra bestyrelsen

Af René V. Jensen

Nye søndagsskoler
Projektet har også vakt opmærksomhed i 
andre dele af Armenien. Vi er blevet kontak-
tet af en biskop i det nordlige Armenien, som 
ønsker at begynde tre søndagsskoler efter 
Dansk Armeniermissions model. Derfor har 
vi besluttet at udvide søndagsskole-projektet 
til også at omfatte Artik stift.

Syriske flygtningebørn
Borgerkrigen i Syrien har medført en stor 
strøm af flygtninge til nabolandene. En del 
armeniere er flygtet til Libanon, og nogle af 
børnene er begyndt på den armenske skole 
Shamlian Tatikian i Beirut. 

Vi har besluttet at lave en ekstraordinær 
indsamling for at støtte disse flygtningebørn.

Dansk Armeniermission begyndte i en tid 
med mange armenske flygtninge, som havde 
søgt tilflugt i Syrien. Nu er det blandt andre 
efterkommere af disse flygtninge, som må 
flygte til andre lande. Derfor er der brug for 
vores støtte. 

Hvis du ønsker at bidrage til indsamlin-
gen, kan du sende en gave til DAM og skrive 
”Syriske flygtninge” i feltet til modtager. Så 
vil vi sørge for, at hjælpen når frem til flygt-
ningebørnene og deres familier.

Årsmødet
Vi håber at se rigtig mange af vennerne til års-
mødet i Kolding den 6. september.

Hjerteligt velkommen!

Søndagsskolen fra Udjan sogn
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Frokost i det grønne ved domkirken

Søndagsskoleafslutning. 
I forgrunden biskop Mekrtich og Jørgen Sejergaard



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 Kristkirken, Kolding 
fredag den 6. september 2013

17.00  Gudstjeneste ved Per Damgaard Pedersen
 med indslag fra den armenske kirkes liturgi 
18.00  Middag i kirkebuen ved Kristkirken
19.15  Årsmøde:
 Velkomst ved René V. Jensen 
 Nyt fra Armenien ved Hanne Frøkjær-Jensen
 Vi forventer besøg af to søndagsskolelærere 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 ved Anna-Kathrine Thunbo Pedersen 
    

Middagen koster 50 kr. pr. person - dog maks. 200 kr. pr. familie
                 Tlmelding til middagen senest fredag den 30. august 2013 
                        til René Vejen Jensen, tlf.: 97 13 26 99, e-mail: rvj@km.dk

Alle er hjerteligt velkomne!                   Adresse: Kristkirken, Haderslevvej 38, 6000 Kolding


