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Børn fra en af de nye søndagsskoler
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Allerede da vi parkerede foran huset, kunne 
vi høre sang og jubelråb derindefra.

Ingrid Bjerre og jeg var taget til DAM-hu-
set for at hilse på handicapgruppen og deres 
mødre fredag eftermiddag under vores besøg 
i Armenien i beyndelsen af oktober. 

Det er altid en dejlig og rørende oplevelse 
at besøge ’den særlige søndagsskole’ - også 
denne gang. 

Bibelundervisning for mødrene
I køkkenet sad mødrene rundt om bordet 
med Susana for bordenden. Hun var ved at 
gennemgå en tekst fra Mattæus-evangeliet 
kapitel 8 om Jesus, der helbreder høvedsman-
dens søn. 

Tidligere var det Nane, der holdt andagt 
for mødrene, men i denne sæson har Susana 
overtaget opgaven og udvidet andagten til en 
lille bibeltime. 

Da vi spurgte mødrene, hvordan de havde 
det, var der ingen ende på deres glæde og 
begejstring over bibelundervisningen. 

“Jeg er så glad for at høre dette fra Bibe-
len, så når jeg kommer hjem, slår jeg op i min 
egen bibel for at læse teksten en gang til, så 
jeg bedre kan huske det hele,” sagde en.

“Jeg føler, at når jeg kommer her og hører 
bibel-gennemgangen, får jeg hjælp til hele 
ugen,” sagde en anden.

“Det er som at komme til et helligt sted 
her, når Susana læser og forklarer Guds ord 
for os,” sagde en tredje.

Og sådan fortsatte det bordet rundt. Det 
var aldeles overvældende. 

For mit vedkommende var det fjerde gang, 
jeg mødte kvinderne, så vi kender hinanden. 

Kvinder sammen om Bibelen
At en kvinde underviser andre kvinder i Bibelen er ikke almindeligt i Armenien. 
Men det sker hver uge i DAM-huset samtidig med, at der er søndagsskole.

Af Hanne Frøkjær-Jensen

Også denne gang var det en fornøjelse at 
møde dem.

Det var især stort at opleve deres begej-
string for Susanas bibeltimer. Og i det hele 
taget at være vidne til det helt unikke på de 
kanter: At en kvinde underviser andre kvin-
der i Bibelen. 
 
Sangglæde i søndagsskolen
I stuen var der livlig aktivitet: Sammen 
med Ruzanna sang og ’dansede’ de unge og 
voksne udviklingshæmmede, som vi er vant 
til i Danmark, men som vi aldrig tidligere har 
oplevet i Armenien. 

Det var tydeligt, at de har taget den nye 
stil til sig: Deres øjne strålede, de smilede og 
var glade. 

Da vi kom, havde de været i gang i hen-
ved to timer - de havde fået  bibelhistorie og 
tegnet, og nu sang de så. Lidt senere blev der 
serveret kage og saftevand.

Det er en ganske imponerende præstation 
at kunne holde en så blandet og krævende 
gruppe af dels lettere apatiske og dels hyper-
aktive personer i ånde med fortælling og sang 
i så lang tid. Men det kan Ruzanna. 

Tak
Mødrene bad os hilse mange gange i Dan-
mark og takke for, at vi giver dem mulighed 
for at samles i søndagsskolen i DAM-huset - 
til stor glæde og gavn for både deres børn og 
dem selv.
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Bibelundervisning for mødrene og sang med børnene og de unge i den særlige søndagsskole i DAM-huset
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Lørdagen var afsat til besøg i de nye søndags-
skoler mod øst - ved grænsen til Aserbajd-
sjan. Her er der i 2016 åbnet 13 nye Light to 
Kids-søndagsskoler.

Overstrømmende modtagelse
Det var en lang køretur: Fem timers kørsel, 
det meste af strækningen på elendige bjerg-
veje i øde egne. Men det var alle anstrengel-
serne værd, for da vi nåede frem, fik vi en 
meget hjertelig og varm modtagelse. De ved 
godt derovre, at der skal en særlig interesse 
til at komme til deres del af landet, for der er 
både øde og fattigt.

Tre søndagsskoler
I de tre søndagsskoler, vi besøgte, blev vi 
hvert sted modtaget af børn i stiveste puds, 
piger med sløjfe i håret og drenge med slips. 

Alle steder viste de stolt deres hobby-
arbejde frem i fine udstillinger. 

Søndagsskolerne bliver holdt i den lokale 
skoles lokaler, og lærerne er meget bevidste 
om, at disse hobbyudstillinger skal virke som 
påmindelse for alle skolens elever om de bi-
belske fortællinger – for eksempel Jesus som 
den gode hyrde med alle fårene, vintræet og 
grenene og ikke mindst de mange kors, som 
de dekorerer efter armensk tradition.

En dejlig oplevelse
Det var skønt at møde børnene og at hilse 
på lærerne, præstekonerne og den mandlige 
diakon, som kører rundt og hjælper med 
undervisning i alle tre søndagsskoler. Trods 
sprogvanskeligheder mærkede vi det gode 
kristne fællesskab med dem alle.

Til gudstjeneste
Søndag var vi til gudstjeneste i en fyldt kirke. 
Netop ovre i den østlige del af landet blev der 
i den sovjettiske tid gjort meget for at rus-
sificere befolkningen. Kirker blev nedrevet, 
præster forjaget eller ligefrem dræbt. Nu er 
der bygget flere nye kirker, og folk slutter op 
om dem.

Kursus for medarbejderne
Om eftermiddagen var der kursus for præste-
konerne, som står for de nye søndagsskoler. 

Det var skønt at møde disse unge kvin-
der. De er så glade for, at der nu er startet 
søndagsskole i deres by, og fordi de får lov 
at være med som medarbejdere i en tjeneste 
for kirken. De var også åbenlyst henrykte for 
at mødes og få opbygget et fællesskab med 
hinanden. 

Susana, Ruzanna og Nane holdt hver 
et oplæg om forskellige emner i relation til 
søndagsskolearbejdet. For de fleste af medar-
bejderne var det helt nyt at deltage i den type 
undervisning.

Jeg holdt et par korte taler, hvor jeg blandt 
andet fortalte om de mange iranere, der er 
blevet døbt i Danmark. Mange af de pågæl-
dende iranere har boet i nærheden af eller 
har kendt armeniere, hvis liv og gudstjeneste 
har gjort et dybt indtryk på dem. Det har for 
nogles vedkommende medvirket til ønsket 
om at blive kristne.

Taknemlighed
Da vi tog afsked, sagde Fader Aram, som er 
præst i Berth, hvor vi besøgte ham for fire år 
siden, at nu var han sikker på, at vi var sande 

 

Projekt Light to Kids

Siden 2013 har DAM sammen med Aragatzotn stift 
drevet 12 søndagsskoler - heraf er de fire siden omdan-
net til juniorklubber. I efteråret 2016 er der yderligere 
åbnet 10 nye søndagsskoler i Aragatzotn stift.

I Artik stift er der fire søndagsskoler samt en særligt for 
handicappede. 

I 2016 er der åbnet 13 Light to Kids-søndagsskoler i 
Tavush stift.

Projektets formål:
• At oplære børn i den kristne tro
• At skabe et netværk af søndagsskoler 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 medar-
bejdere.   

Det koster omkring 10.000 kr. om året at drive en søn-
dagsskole i Light to Kids.

Nye søndagsskoler langt mod øst
I det østlige Armenien ved grænsen til Aserbajdsjan er der nu 13 Light to Kids-
søndagsskoler i Tavush stift.

Af Hanne Frøkjær-Jensen

venner. For som regel kommer folk kun på 
besøg i deres del af landet én gang, så har de 
fået nok. ”Men I fra Dansk Armeniermission 
holder ud med os og kommer tilbage. Det er 
vi meget taknemmelige for,” understregede 
han. 
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Anna, som er 30 år, underviser på det telogi-
ske fakultet i Jerevan. Desuden har hun i fire 
år været ansat af DAM med særligt ansvar 
dels for at finde frivillige hjælpelærere til 
søndagsskolerne blandt de studerende på det 
teologiske fakultet, og dels for koordinering 
og transport til de forskellige søndagsskoler.

Anna er også selv begyndt som søndags-
skolelærer i denne sæson.

Underviser hjælpelærerne
Siden september sidste år har Anna samlet de 
studenter, der er medhjælpere i søndagssko-
lerne, til et ugentligt møde på fakultetet, hvor 
hun gennemgår og forklarer den tekst, der 
skal fortælles til børnene i søndagsskolerne 
den følgende lørdag. 

I det sidste halve år har Anna mærket 
en stigende interesse for disse bibeltimer og 
samtaler blandt de studerende. Der kommer 
15 unge, som er sammen i to timer, og det 
sker jævnligt, at studenterne tænker videre 
over teksten og stiller Anna nogle spørgsmål i 
ugens løb. 

Bibeltimer på universitetet 
På det teologiske fakultet i Jerevan samles studerende til bibelgennemgang

Af Hanne Frøkjær-Jensen

Nu for alle teologistuderende
Anna brænder for denne aktivitet og har nu 
besluttet at invitere de øvrige studenter på det 
teologiske fakultet. Hun regner med, at der 
vil komme 20-25 i fremtiden. 

Ved samlingerne optræder Anna ikke 
som lærer, der giver de studerende saglig og 
tør undervisning, men som deres åndelige 
vejleder, der vil dele Bibelens budskab med 
dem for at gøre teksternes indhold levende og 
aktuelt for dem. 

Inspiration fra påskelejr
Der er ingen tvivl om, at også deltagelsen i 
KFS’ påskelejr i år har været medvirkende til 
Annas engagement og begejstring.

Jeg spurgte, om der er andre af hendes 
kolleger på fakultetet, der forstår og bakker 
op om disse bibelsamlinger. Men det er der 
ikke. Det her står hun alene med. 

Jeg forsikrede hende om, at vi i Danmark  
er fulde af forståelse, glæde og forbøn for 
dette projekt.
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I september holdt vi årsmøde i Vejle Missionshus. Vi var ikke 
en stor flok, men det var en indholdsrig eftermiddag og aften, 
hvor vi hørte nyt fra især Libanon og arbejdet dér. 

Ved årsmødet stoppede Jørgen Sejergaard som medlem af 
bestyrelsen. Tak til Jørgen for en trofast og solid indsats i 23 år.

Informationsmøder
Vi bliver jævnligt inviteret til at komme og informere om 
DAM´s arbejde, og det gør vi gerne. Det kan være ved møder 
i sognegårde, missionshuse eller på lejre. Ofte er der nogen, 
som i deres barndom har hørt om armeniernes trængsler 
under folkemordet eller om Karen Jeppe eller Fuglereden i 
Libanon. For andre er det helt nyt at høre om kirkeliv blandt 
armeniere.  

Ønsker du at lave et arrangement med fokus på det arbej-
de, som omtales her i bladet, er du velkommen til at kontakte 
mig – se tlf. og mail til højre.

Sogneprojekter
Gennem årene har flere sogne i Danmark støttet arbejdet 
blandt armeniere gennem et sogneprojekt. Nye sogne kommer 
også til og sætter fokus på DAM´s arbejde gennem indsamlin-
ger og informationsmøder. 

Alle sogne, der ønsker at have DAM´s arbejde som sogne-
projekt, er velkomne til at kontakte os.

Nyheder fra arbejdet
Af René V. Jensen

Følg os på Facebook

Du kan følge arbejdet i Armenien på Facebook:
Dansk Armeniermission.

Hjemmeside: armenien.dk



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 elever på den armenske evangeliske skole Shamlian Tatikian i Libanon. 

Glædelig advent og jul!

I julen skal vi høre om,
hvordan Guds Søn til Verden kom,
hvor underligt det da gik til,
og om, hvad han på Jorden vil.

En stald blev barnets første hjem
hos får og ko i Betlehem.
Men stjernen stod med kongeskær,
og om ham sang en himmelhær

til pris for ham, der ejegod
for os sit høje hjem forlod
for her at dele vore kår
og tåle vore stød og sår.

En konge vil han være her
men kommer uden skjold og sværd;
hans kærlighed er al hans magt,
og sandheds ord hans krones pragt.

Så underligt i armod dulgt
har Himlen ham til Jorden fulgt.
Det var Gud selv, der til os kom
I ham, som Jorden melder om.

Ja, lad os holde julefest
og synge, som vi kan det bedst.
halleluja for fryd og fred
i Guds, vor Faders kærlighed.

K.L.Aastrup, 1940
i Salmer, Poul Kristenens Forlag 1991 


