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“Jeg kan flyve herfra...”

Det siger Karina, som kommer i den særlige søndagsskole i DAM-huset sammen 
med David. Oline Kobbersmed var som nyt bestyrelsesmedlem i Armenien for 
første gang i begyndelsen af november og mødte blandt andre Karina og David.

Af Oline Bøndergaard Kobbersmed

Ethvert barn er en gave. Men at blive foræl-
dre til et handicappet barn i Armenien vil for 
langt de flestes vedkommende opleves som 
en stor byrde. Økonomisk og menneskeligt 
er det en stor udfordring, medmindre man 
er mere end almindeligt velhavende. Staten 
støtter ganske vist de handicappedes familier 
med et beløb hver måned, men det er langt 
fra nok til, at man kan købe sig til professio-
nel hjælp. 

En sej kamp
David på 32 er heldig. Han har sin bedstemor 
Karina, der har taget sig af ham, siden han 
var lille:

”Davids mor har stiftet sin egen familie, 
uden plads til David,” fortæller Karina. ”Der-
for har jeg taget mig af ham og opdraget ham, 
siden han var lille.”

I praksis har Karina altså fungeret som 
mor for ham. Hendes kærlighed til drengen 
er tydelig, men idylisk har det ikke været. 

”Gennem flere år var jeg deprimeret. Vi 
var bare os to, og på det tidspunkt havde jeg 
ikke troen,” siger Karina.

Karina arbejdede gennem en årrække som 
lærer, men det var vanskeligt, når hun samti-
dig skulle tage sig af David. 

Vendepunktet
For et par år siden begyndte de at opsøge kir-
ken. Karina oplevede, at det i nogen grad gav 
ro i sindet, og troen begyndte at spire. Men 
det helt store vendepunkt blev mødet med 
de andre handicappede og deres pårørende i 

søndagsskolen i DAM-huset.
”Første gang vi skulle herhen, var jeg 

meget nervøs. David var også utryg, og han 
reagerede stærkt på det,” fortæller Karina.

Men mødet gjorde noget ved dem begge, 
og nu vil de ikke leve uden den ugentlige 
sammenkomst. 

”Nu mærker jeg virkelig, hvordan jeg får 
fred her, ” siger Karina. ”Mens børnene og 
de unge har søndagsskole, taler vi sammen i 
køkkenet over en kop kaffe. Og det er bare så 
stor en hjælp. Vi snakker om vores problemer 
og om troen på Gud, og jeg oplever en stor 
sammenhæng mellem troen og hverdagen. Vi 
er som en familie, der lytter til hinanden. Når 
jeg har været i DAM-huset, føler jeg næsten, 
jeg kan flyve herfra!” 

David er også meget begejstret for mødet, 
han holder af sangene med fagter og er begej-
stret for drama og Susanas levende og varme 
bibelfortællinger.

Guds velsignelse i fællesskabet
Karina og Davids historie er bare én ud af 
mange i DAM-huset. Gruppen af udviklings-
hæmmede og deres mødre/bedstemødre er 
generelt meget trofast, og når man mærker 
stemningen både blandt de unge og mødrene/
bedstemødrene er det tydeligt, at her er godt 
at være. 

Stor forandring
Hanne Frøkjær-Jensen har også en klar ople-
velse af, at det er en helt anden gruppe end 
for et års tid siden, da de begynde at mødes. 

”Dengang sad I med jeres små håndtasker på 
skødet, helt ude ved væggen og så hinanden 
an,” siger Hanne til mødrene. ”I dag ser jeg 
varme og fællesskab. Ligesom mødrene for 
mange år siden bragte deres børn til Jesus, 
gør I det samme. Og I får lov til at opleve, at 
når I bringer børnene til ham, træder I også 
ind i hans nærvær og oplever Guds velsig-
nelse. Han har givet jer fællesskabet med 
hinanden!”

Den særlige søndagsskole i DAM-huset
Søndagsskolen for udviklingshæmmede begyndte i 2012, 
hvor Nane sammen med Susana og Ruzanna, vores man-
geårige søndagsskolelærere i Armenien, tog initiativ til 
arbejdet, som støttes af DAM. 

I Armenien bor handicappede børn hjemme hos deres
forældre også som voksne. Der er ingen særlige pæda-
gogiske eller andre tilbud til dem, og de går i almindelig
skole, hvis de kan.

David med sin 
mormor, Karina

Dyb koncentration 
om de kreative 
opgaver
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Børnenes glæde smitter 

Under deres nylige besøg i Armenien besøgte Oline Kobbersmed, Hanne Frøkjær-
Jensen og René Vejen Jensen en af søndagsskolerne i Light to Kids-projektet 

af Oline Bøndergaard Kobbersmed

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.  

De bor meget beskedent, Fader Hayk, hans 
hustru Rita og deres to børn. Trappeopgan-
gen i grå beton får danske ghetto-opgange 
til at fremstå som den rene luksus. Tapetet er 
laset, og det, der skulle være en vandhane, 
giver bare nogle forkølede host, når man tæn-
der for den. Men menneskelig varme, gæstfri-
hed og kærlighed til børnene er der nok af.

Fra skam til stolthed
Vi har været på besøg hos Light to Kids i 
Talin, en mindre by 1½ time nordvest for 
Yerevan. Ca. 15 store børn mødes hver uge 
sammen med præstefamilien i den lille kirke. 
De lytter til bibelfortællinger og arbejder 
kreativt videre med teksten. Og så har de et 
fællesskab, som bliver ved med at styrkes, så 
børnene fra byens to rivaliserende skoler nu 
føler sig som én gruppe.

”De er børn fra hjem, hvor kristen tro ikke 
har haft nogen plads,” fortæller Fader Hayk.  
”Deres forældre er opvokset under kommu-
nismen, og derfor har troen og det med at 
gå i kirke været forbundet med noget skam-
fuldt. Men det er blevet vendt for børnenes 
vedkommende. De er glade og stolte over at 
være med i Ligth to Kids gruppen. Faktisk så 
meget, at de ikke har lyst til at gå hjem.”

Det gør de nu alligevel, og Rita og Hayk 
fortæller om, hvordan forældrene i flere 
tilfælde bliver knyttet stærkere til kirken og 
åbner sig for troens verden. Børnenes glæde 
smitter af på de voksne.

Ikke alle forældre er lige begejstrede, men 
Hayk og Rita oplever, at der generelt bliver 
sat stor pris på arbejdet med børnene. 

”Holder nogen af familierne fest, bliver vi 
inviteret med,” fortæller Hayk. Han og Rita 
fremstår som en stærk enhed. De supplerer 
hinanden i samværet med børnene og bliver 
trosforbilleder, som børnene kan være trygge 
ved.

Vi arbejder i dybden
Arbejdet i Talin er et klart eksempel på det, 
DAM-koordinator Nane Khachatryan ser som 
den mest bemærkelsesværdige udvikling i 
Light to Kids gennem det seneste år: 

”Lige nu er det i kvaliteten og dybden 
af arbejdet, vi ser den største vækst,” siger 
Nane. 

Et konkret initiativ til udviklingen er et 
månedligt møde for præstekonerne, som 
Nane leder.

”Planen er, at vi vil samles, og at præste-
koner skal få mere know-how om børnearbej-
det,” forklarer Nane. ”Vi læser også sammen 
fra Bibelen. På den måde bliver det hele mere 
nærværende. Det bliver en mission for dem, 
ikke bare et eller andet tilfældigt arbejde, der 
skal gøres.” 

Ud over at præstekonerne vokser med 
opgaven, bliver forholdet til deres ægtefæller 
også styrket, når de står sammen i tjenesten. 

”Mange af præsterne er meget engagerede 
i Light to Kids. De er positive over for pro-

jektet, de støtter børnene, og når jeg møder 
dem, spørger de mig til råds,” fortæller Nane. 
”Det er selvfølgelig ikke alle, der er lige glade 
for projektet. Men de fleste er, og de er også 
flinke til at hjælpe voluntørerne, hvis de har 
problemer med transporten ud til kirkerne.”

Kvinderne smitter deres mænd
At både præster og deres hustruer opbygges 
af Light to Kids bliver bekræftet, da vi mødes 
med Fader Mekertich, biskoppen i Aragatzotn 
stift. Han er en visionær mand med et omfat-

tende internationalt netværk og store planer 
for sit stift. Han er ikke i tvivl om, at de 14 
Light to Kids-grupper i stiftet gør en stor 
forskel. 

”Jeg er så glad for, at vi har Light to Kids,” 
siger biskoppen. ”Det, jeg først og fremmest 
bemærker, er, at det ændrer vores præster. De 
ændrer sig, fordi deres koner bliver påvirket 
af arbejdet. Når kvinderne tager sig af bør-
nene, vil det også påvirke deres mænd. På 
frugten kan jeg kende træet – og Ligth to Kids 
bærer mange frugter...”

Søndagsskolen i Talin med Fader Hayk og hans kone Rita (yderst til højre)
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Moving Gospel
Vi har i efterhånden mange år haft en god kontakt til Arshavir, 
som er ansat i det armenske bibelselskab. Han fortsætter sit 
arbejde med at bringe evangeliet til de østlige dele af Armenien 
ved grænsen til Azerbadjan. Han er meget optaget af, at folk i 
det område skal møde Bibelens ord, så det må blive til kristen-
tro. Hver uge i tre måneder besøger han to små byer, hvor han 
inviterer til møde i byens skole. Han gennemgår bibeltekster, 
og der er tid til spørgsmål og svar. Efter de tre måneder fortsæt-
ter han videre til to andre byer. Det er et pionerarbejde, som 
vi bakker op. I området ved Berd støtter vi to søndagsskoler. 
Søndagsskolerne er frugter af det arbejde, som Arshavir og den 
lokale præst, Aram, har udført.

Nye informationsstandere
I år har vi fået nye informationsstandere, som kan bruges ved 
møder og på lejre. For første gang har vi haft en stand på to 
store KFS-lejre i foråret og i efteråret. Det har været en god 
oplevelse med mange samtaler om Armenien og Dansk Arme-
niermissions arbejde. Vi overvejer, hvordan vi kan opprioritere 
informationsarbejdet i Danmark.

Vinteren er på vej, men kirken spirer og gror
I Armenien er der store udsving i temperaturen, og der er ikke 
indlagt varme i kirkerne. Allerede nu er der så koldt, at det 
giver udfordringer at holde gudstjenester. Derfor gør det stort 
indtryk, når man er en del af en gudstjenestefejrende menighed 
i en kold kirke. De har store jakker og varme støvler på. Men 
folk er glade – også selv om man skal pakkes godt ind. Guds 
ord bliver forkyndt året rundt i Armenien, og det kirkelige 
arbejde breder sig lige så stille til nye områder. For tiden er vi 
på vej til at oprette nogle nye søndagsskoler i et nyt område ved 
Sevan i det centrale Armenien. Det vil vi fortælle mere om på et 
senere tidspunkt.

100-året for det 
armenske folkemord 

Flere organisationer planlægger mindehøjtideligheder 
forskellige steder i Danmark. Og i Armenien og Libanon 
vil folkemordet blive mindet ved store arrangementer.

• I Københavns-området bliver der et eller flere 
arrangementer. Præcis dato og sted er endnu ikke 
fastlagt. Se mere på www.armenien.dk.

• I Gylling sogn, Karens Jeppes fødesogn, bliver der 
lørdag den 2. maj kl. 13-16 en mindehøjtidelighed 
på Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn. 

• I Armenien bliver der en meget stor mindehøjtide-
lighed med sørgemarch gennem Yerevan.

• I Libanon bliver der en stor mindehøjtidelighed 
blandt de derboende armenere.

Dansk Armeniermission vil søge at have bestyrelsesre-
præsentanter alle fire steder.

Tyrkiet-rejsen udskudt

Vi har i et tidligere blad omtalt planerne om at arran-
gere en rejse til Istanbul og Anatolien med Matthias 
Bjørnlund og Nadir Celik som rejseledere.

Desværre er rejsen udsat på ubestemt tid. 

Tag med til Armenien 
25. september - 2. oktober 2015

Turen arrangeres af Felix Rejser med Hanne 
Frøkjær-Jensen og Mona Krøgh Westh som 
rejseledere. Hanne er medlem af DAM’s 
bestyrelse og Mona arbejdede for DAM i 
Armenien 1994-2003.

Der er lagt op til en spændende rejse, hvor 
vi også kommer om bag facaden. Vi skal 
blandt andet drikke kaffe og spise aftensmad 
i to forskellige private hjem i to landsbyer. 
DAM’s medarbejdere Nane, Ruzanna og 
Susana byder på orientering og kaffe i DAM-
huset.

I 2015 mindes armenierne 100-året for     
folkemordet, og vi skal besøge det nye udvi-
dede museum og mindeparken.

Vi skal se masser af fantastisk smuk natur og 
gamle kirker og klostre. Et besøg på det lokale 
marked med kunsthåndværk og på frugt- og 
grøntmarkedet bliver det også til.

Vi bor på samme hotel i centrum af hoved-
staden Yerevan alle dagene. Det giver en vis 
ro og måske overskud til at gå ud og hygge 
sig på egen hånd om aftenen.

Tilmelding: Kontakt Felix Rejser. 
Mona Krøgh Westh svarer gerne på konkrete spørgsmål 
om rejsen og kan kontaktes på tlf. 30 78 79 61 (aften), 
eller e-mail mona-westh@hotmail.dk.

Felix Rejsers katalog for 2015 udkommer i januar og kan 
bestilles på 75 92 20 22 eller på fxr@felixrejser.dk.

Hanne Frøkjær-Jensen og Mona Krøgh Westh



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 den armenske evangeliske skole Shamlian Tatikian i Libanon. 

Du forlod den grønne gren, 
paradis var dit - det hele! 
ville nu med hver og en 
paradisets frugter dele, 
lagde dig i krybbens skjul 
under troens klare stjerne. 
Hvor du kendes, er det jul, 
og med fred velsigner du så gerne.

Vi vil holde julefest 
for din handlekraft og nåde. 
At du kom i Jesus Krist, 
er en salig lykkegåde. 
Ryk i vore hjerter ind, 
du som søgte helt til bunden. 
Lys din fred i vore sind! 
Vi ophøjer dig af hjertegrunden. 

Merete Bandak 2003 

Glædelig advent 
og jul!

I et æsels ædetrug 
i en kølig nattetime 
efter fødselsve og gru, 
dødsens angst og smertesvime 
ligger ved en kvindes fod 
himlens Gud så spæd, så lille, 
menneske i kød og blod. 
Store Gud, hvad var det dog du ville?

Adam tabte paradis, 
da han valgte selv at vælge, 
Esau lod på samme vis 
førstefødselsretten sælge. 
Vi er rem af samme hud, 
bærer dødens tatovering, 
kæmper blindt med himlens Gud 
om en værdig ligemandsplacering.

Fra din himmeldimension 
sprang du ned til alt det skabte 
på en blodig fredsmission 
for at vinde, hvad vi tabte,  
søgte helt til bunden ned,  
vælted’ alle hierarkier 
for at bringe verden fred. 
Skaberordet fødes selv - og tier.


