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Mine år  
med Dansk Armeniermission

For omkring 23 år siden fik jeg en opfor-
dring til at være med i Armeniermissio-
nens bestyrelse. Det er blevet en stærk og 
lærerig oplevelse at være med i dette ar-
bejde. Både opdragende og inspirerende 
har det været.

Det opdragende først
Det er noget særligt at ville drive mission i et 
folk, der har bekendt sig som kristne tusind år 
længere end vi danske. De har kendt og tilbedt 
Jesus i meget længere tid end vi. De har gen-
nemlidt store forfølgelser og truende udslettelse 
for Jesu navns skyld, og det armenske folk har 
kristne symboler overalt. Hvad skal det folk så 
med vores mission?
Det vi mødte i slutningen af  1990erne var et 
sønderbanket folk, der efter folkemordet 1915-
20 nu var kommet ud af  Sovjets 70 år lange anti-
kristelige favntag. Både kirken og folket var for-
komment, økonomisk og mentalt. Der var kun få 
præster, alt for få kirker og en elendig økonomi. 
Men bevidstheden om og stoltheden over, hvad 
det betyder at være armenier, var fuldstændig 
intakt. 
Derfor var det lige fra starten helt klart, at det var 
den Armenske Apostolske Kirke, der bestemte, 
hvad vi kunne få lov til at gøre for dem, både 
hvordan og hvor længe. Så ville de til gengæld 
acceptere vores insisteren på at få kvitteringer 
for gaver og støtte til dem.

Vi kunne godt glemme alt om vort ønske om at 
dele vores erfaringer inden for undervisning og 
børnearbejde med dem. På samme måde med 
de gode erfaringer, vi havde med fra en demo-
kratisk kirkeordning, hvor kvinder og mænd kun-
ne arbejde side om side og begge parter være 
ligeværdige og medbestemmende, når det gjaldt 
frivilligt arbejde. Den slags havde kun teoretisk 
interesse. 

Det kunne ikke undgås, at der i årenes løb flere 
gange opstod situationer, der forekom os dan-
ske urimelige og direkte ydmygende. Men vi har 
vidst, at tålte vi ikke det, blev det os, der måtte 
trække os tilbage. Så Gud ske lov har der gen-
nem alle årene været enighed i bestyrelsen om, 
at det ikke var nogen skade til for os at tåle det 
for fællesskabets skyld.
Og lige så stille har vi fundet sammen med kirken 
i et frugtbart samarbejde. Som turistguide har jeg 
ud over landet mødt mange yngre præster, som 
med begejstring mindes den fine og spændende 
undervisning, de fik på præsteskolen fra Michael 
West og Per Pedersen. Og søndagsskolearbejdet 
har med gæve præstekoner som arbejdsbier væ-
ret redskab til, at evangeliet er blevet rakt til flere 
tusind børn. 

Og det inspirerende
Men så skal det også understreges meget kraf-
tigt, at det samtidig med opdragelsen i ydmyg-
hed også for os alle har været særdeles berigen-
de og velsignet at have fællesskab med denne 
kristne kirke med dens rødder tilbage til den old-
kirkelige tradition.
Vi har mødt biskopper, præster, lægmænd og 
-kvinder, som vi har følt den største samhørighed 
med og respekt for på det åndelige plan. Menne-
sker som brænder for, at Guds ord og Guds rige 
skal nå længere ud og dybere ind blandt deres 
landsmænd. Det er ofte mennesker, der som en 
selvfølge betaler en høj personlig pris for deres 
engagement. Det er lærerigt for os at se - og også 
beskæmmende at opleve - disse menneskers 
taknemmelighed og ligefremme kærlighed til os 
danske, der vil støtte dem i den gode sag.
At være med i Armeniermissionens arbejde har 
været og er en gave i mit liv, en dyrebar erfaring 
af  den enhed og samhørighed, der er en realitet 
blandt Guds børn på tværs af  kultur og tradition.

Af  Hanne 
Frøkjær-Jensen
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Håbets øjeblik
»Han dækker dig med sine fjer, du kan søge ly under hans vinger« Salme 91,4

Vi har bedt socialarbejder Anie Boud-
jikanian fra Beirut fortælle om sit liv 
og sine oplevelser da den store bombe 
eksploderede i Beiruts Havn i august 
2020 tæt på hendes lejlighed. 

Jeg er efterkommer af  Armenske Evangeliske 
troende, mine forfædre og forældre blev født 
i egnen Kharpert i det historiske Armenien. 
Dette område er kendt og velbeskrevet af  
danske missionsselskaber, først og fremmest 
gennem Maria Jacobsens opofrende liv og tje-
neste. I hendes ’Erindringer’ findes et stærkt 
vidnesbyrd om de frygtelige omstændigheder 
hvorunder min bedstefar Hovhannes Boudji-
kanian sammen med andre lærere på »Yeprad 
College« blev myrdet i 1915. 

Min familie består hovedsageligt af  farma-
ceuter og lærere med en dyb økumenisk 
baggrund, og Gud har planlagt at jeg skulle 
fortsætte i samme spor. Efter studier, først i far-
maci og senere i socialt arbejde, fik jeg tilbudt 
en stilling i et socialt genhusningsprojekt. For-
målet var at rehabilitere 145 libanesisk armen-
ske storfamilier som levede i usunde boliger. 
Således har jeg siden 1970 arbejdet i EHLAN 
’Entraide pour ’Habitat des Libanais Arméni-
ens Nécessiteux’ som lægelig rådgiver og so-
cial administrator. Mine samfundsaktiviteter 
og min daglige mission har gensidigt beriget 
hinanden. Jeg er involveret i ledelserne i nogle 
få lokale institutioner, heriblandt First Arme-
nian Evangelical Church of  Beirut, Haigazian 
Universitetet, Jinishian Memorial Program, 
Den Sociale Aktionskomité for Unionen af  Ar-
menske Evangeliske Kirker i Mellemøsten og 
Unionens Centralkomité, Zvartnotz Center for 
Uddannelse og Rehabilitering, Executivkomi-
teen for Action Chrétienne en Orient Fellows-
hip. Men jeg hører til i felten, og gaderne er en 
af  mine vigtigste kontaktflader.

Når jeg kommer hjem gennem Beirutkvarteret 
Mar Michael, som grænser op til havet nog-
le få hundrede meter fra Beirut Havn, træder 
jeg ind i en splintret lejlighed. Sådan har min 
lejlighed set ud siden 4. august 2020. I den-
ne lejlighed har min familie boet siden 1937, 
i næsten tre generationer. Og jeg spørger mig 
selv: »Hvorfor bad Herren mig pludselig om net-
op den dag kl. 4 om eftermiddagen at forlade mit 
kontor og gå hjem for akut at ordne regnskabet for 
en familie som ikke havde sørget for at få det gjort 
i 20 år?«

(fortsættes næste side)Anie Boudjikanian · Reforme.net © Albert Huber

Af  Anie Boudjikanian, Beirut 24. maj 2021 (oversat af  Merete Bandak)
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Klokken 18 hørte jeg en støj som fra brølende 
flyvemaskiner eller fra eksplosioner og rejste 
mig for at gå ind i dagligstuen hvor vinduer-
ne vender mod havet. Her registrerede jeg en 
tyk sort røg der steg op fra havnesiden, så blev 
jeg foruroliget over den »røde paddehat og 
dens hvide sokkel«, der mindede om billeder 
af  atompaddehatteskyen over Hiroshima! De 
eksplosioner der fulgte mindede om lyden af  
eksploderende tøndebomber i Syrien og var 
forskellige fra eksplosionerne vi havde ople-
vet gennem Libanons 15 år lange borgerkrig 
(1975-1990). Jeg fandt 
pludselig mig selv liggen-
de på gulvet. Det forekom 
mig at taget på huset var 
ved at kollapse. Da jeg 
kom lidt til mig selv, stadig 
liggende på knæ, klemt 
inde mellem to møbler, så 
jeg at eksplosionen havde blæst alle døre, vin-
duer, ruder, møbler, reoler, kontorinventar ud 
… alt var fløjet over hovedet på mig og havde 
stablet sig op mod indersiden af  lejligheden, i 
den retning blæsten fra havet havde ført det. 
På benene igen stod jeg midt i mørket i væ-
relset, uden telefonkontakt til omverdenen og 
uden adgang til de omgivende værelser i lej-
ligheden. Omkring midnat dukkede en modig 
ven op, så kom der også soldater for at tjekke 
min tilstand. Soldaterne tvang mig til at forlade 
huset og bragte mig til nære slægtninge, og jeg 
efterlod min lejlighed uden hoveddør til even-
tuelt ondsindede gæsters nåde og barmhjer-
tighed…

Stående på katastrofens kant
Sårede der kalder, glasstumper, ambulance-
sirener, tudende bilhorn, gader oversået med 
sten og slagtekroppe - stående på katastrofens 
kant er opmærksomheden først og fremmest 
rettet mod de sårede, de alvorligt tilskadekom-
ne, dem der ligger fastklemt under murbrok-
ker, brandmændene der er stablet sammen i 

lagerbygningerne på havnen, de ødelagte ho-
spitaler… men også rettet mod råb fra ældre 
mennesker der hellere vil dø hjemme end at 
overlade deres personlige værdier til tilskue-
re… Vi må være taknemlige for førstehjælper-
ne og folk fra Civilforsvaret, ambulancefolkene 
der som socialarbejdere eller krisepsykologer 
sørger for at undersøge de overlevende, lytte 
til deres traumer og indgyde håb! Hvordan kan 
man andet end takke Herren for hele denne 
indsats, al denne barmhjertighed og visdom 
som slog vores forstenede sind med forbløffel-

se? Allerede næste dag var 
hele området oversvømmet 
af  unge fra alle klassetrin, 
religioner, baggrunde og 
lokaliteter - de ville hjælpe. 
Alle tog del. 

Jeg tilhører den generati-
on af  socialarbejdere som 

arbejdede under bomberegn for at hjælpe for-
drevne mennesker mere end én gang. Efter 
at have oplevet en første naturlig benægtelse 
så indgød pligtfølelsen, næstekærligheden og 
handlekraften i mig de positive overlevelses-
kræfter. 

Katastrofens omfang og den måde myndig-
hederne så ud til at ignorere ethvert ansvar, 
opmuntrer ikke den libanesiske ungdom til at 
opføre sig ordentligt og civiliseret. Derfor må 
vi armenske flygtninge, der igennem mere end 
100 år er blevet budt velkommen med åbne 
arme i Libanon og har nydt store privilegier, 
stille alle vores menneskelige og sociale res-
sourcer til rådighed i tjenesten for dette land 
i nød. Kunne vor generation, som har kendt 
Libanon, et land med gæstfrihed, kultur og 
tolerance, indgyde håb så myndighederne en 
dag vil føle et større ansvar for indbyggernes 
skæbne her i cedertræernes smukke land? 

Gud, »min tilflugt og min borg«, har beskyttet 
mig under »sine vingers fjer« så at jeg kan vid-
ne om hans kærlighed og dele hans velsignel-
ser med mine brødre. 

Soldaterne tvang mig
 til at forlade huset 

og bragte mig til nære 
slægtninge ...
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Det, som ikke 
kan tages fra os

Interviewartikel af  Anna-Kathrine Thunbo Pedersen

Diakon Samvel Pogho-
syan har altid vidst, at 
han havde et kald til at 
tjene Gud. Men han har 
ikke altid vidst, hvor 
Gud ville bruge ham. I 

dag tjener han ved Sankt Anna Kirke i 
Jerevan. Siden januar har han sammen 
med projektkoordinator Nane Khacha-
tryan stået i spidsen for projektet 
»Kærlighedens Gerninger«. For at høre 
om hans oplevelse af  projektet, ringer 
jeg til ham. 

Jeg mødte Dansk Armeniermission gennem 
Nane, fortæller Samvel. Jeg var soldat i det 
nordøstlige Armenien på grænsen til Aser-
bajdsjan. Her mødte jeg Nane gennem pro-
jektet Light to Kids. Nane spurgte mig, om jeg 
kunne være rådgiver for projektet. Så det var 
jeg i en periode. Nu tjener jeg som diakon i 

Sankt Anna kirke. Hver søndag kommer der 
omkring 200 mennesker til gudstjeneste. Det 
er en stor gave at få lov til at tjene Gud der.

Hvordan blev du involveret i arbejdet med 
Kærlighedens Gerninger?

Efter 30-dageskrigen i efteråret om Nagorno 
Karabakh kom der som bekendt mange flygt-
ningefamilier fra Artsakh til Armenien. Disse 
mennesker var i stor nød og havde brug for 
stort set alt. I Sankt Anna kirke kommer der 
en del unge i menigheden. De spurgte, om de 
kunne være med til at hjælpe flygtningene. Så 
kom samarbejdet med Dansk Armeniermissi-
on i stand. I havde indsamlet penge til flygtnin-
gene, vi havde de frivillige. Projektet »Kærlig-
hedens Gerninger« så dagens lys. De unge blev 
inddelt i grupper, der hver uge tog på besøg 
hos flygtningefamilier og uddelte nødhjælp.

(fortsættes næste side)

Unge undervises i 
Bibelsk Sjælesorg. 
Foto: Ani Sukiasyan.
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I forbindelse med projektet har de unge fået 
undervisning i metoden Bibelsk Sjælesorg, og 
jeg har set fotos af  de unge frivillige, der sid-
der og læser i Bibelen. Hvilken betydning har 
træningen haft?

Faktisk handler det ikke 
kun om at læse i Bibe-
len, siger Samvel. Det 
handler i særlig grad om 
at opdage alle de mange 
bibelske beretninger, der 
rummer sorg og lidelse. 
For dem kan vi spejle os 
i, når vi selv rammes af  ulykke. Mange passa-
ger i Bibelen taler om, at Guds folk lider. Når 
mennesker genkender sig selv i de bibelske hi-
storier, får de en ramme at sætte deres egne 
oplevelser ind i. Særligt i forhold til flygtnin-
ge tilbyder Bibelen helt fra de første sider en 
lang række beretninger om, hvad det vil sige at 
være på flugt, endda med Jesus som eksem-
pel. Men i første omgang handlede træningen 
om, at de unge fik mulighed for selv at opdage 
noget genkendeligt fra deres eget liv i de bibel-
ske tekster.

Hvad er din oplevelse af  metodens betyd-
ning for de familier, I besøgte?

Ja, man kan godt spørge: Hvordan kan man 
overhovedet dele Guds ord med mennesker i 
nød? Sagen er, at intet andet ord kan lindre den 

smerte, som disse menne-
sker sidder med. De har 
mistet alt. Deres sønner, 
brødre og fædre er måske 
faldet i krigen eller har 
mistet førligheden. Deres 
hjem er overtaget af  andre 
eller brændt ned, de har 

kun de ejendele, som de tog med sig i flugten. 
De sidder med en følelse af, at alt, hvad de har 
bygget op gennem et helt liv, har været forgæ-
ves, for nu er alt tabt. Derfor søger de, midt i 
tabet, efter noget, som ikke kan forgå eller ta-
ges fra dem igen. Noget, som er evigt. Og det 
er netop noget uforgængeligt og umisteligt, de 

... det giver dem et 
håb og en evig trøst, 

som ikke kan tages fra 
dem igen ...

• Projektet havde til formål at hjælpe  
 familier fra Artsakh, som flygtede til  
 Armenien i forbindelse med krigen  
 mellem Armenien og Aserbajdsjan i  
 september-oktober 2020.

• Projektet blev gennemført af  Sankt  
 Anna Kirke i Ararats stift og Dansk  
 Armeniermission i samarbejde  
 med Det Armenske Bibelselskab. 

• Projektet blev finansieret af  midler 
 fra DAMs projektindsamling   
 »Nagorno«. Det Armenske Bibel- 
 selskabet bidrog med undervisning 
 i Bibelsk Sjælesorg.

PROJEKT 
»KÆRLIGHEDENS 

GERNINGER«

Samvel i tjeneste i Sankt Anna. Foto: Maya Step.

(fortsættes næste side)
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unge fra kirken kommer med, når de deler Guds 
ord med flygtningefamilierne. Det fjerner ikke de 
materielle udfordringer, disse mennesker står med. 
Men det giver dem et håb og en evig trøst, som 
ikke kan tages fra dem igen.

Nu er det planen, at projektet afsluttes. Hvad 
kommer der så til at ske fremover?

Vi har besøgt mere end 350 mennesker, som nu 
bor i forskellige områder af  Armenien. Vi har kun-
net imødekomme de første basale behov for nød-
hjælp og vi har kunnet tilbyde vores nærvær. Nu er 
disse menneskers største behov at få et blivende 
hjem og et arbejde. Det har vi i vores projektsam-
arbejde ikke ressourcer til at hjælpe med. Den ar-
menske regerings muligheder for at tilbyde dette 
er også begrænsede, så flere flygtninge tænker på 
at rejse videre til Rusland eller undersøge mulig-
hederne for at kunne vende tilbage til Artsakh. De, 
der bliver tilbage, vil stadig have brug for hjælp, så 
vi må se, hvad vi kan gøre. I hvert fald kan vi til-
byde dem et fællesskab i kirken, og flere kommer 
allerede.

• Bibelsk Sjælesorg er en samta-  
 lemetode, der bringer bibelske   
 fortællinger om tab og sorg   
 i spil og således tilbyder en   
 forståelsesramme for trauma-  
 tiserede menneskers egne   
 oplevelser.

• Metoden er udviklet af  Det   
 Amerikanske Bibelselskab   
 i 2001. Arbejdsbogen Healing   
 the Wounds of  Trauma er oversat  
 til mere end 150 sprog.

• Den danske udgave af  bogen,   
 Bibelsk Sjælesorg - Bearbejdning  
 af  traumer, er udgivet af  Det   
 Danske Bibelselskab i 2017.

BIBELSK 
SJÆLESORG

I april startede vi en særlig indsamling til 
den armenske kirke i Libanon, hvor der 
fortsat er store økonomiske problemer. Der 
er nu samlet 23.138 kr. ind. Mange tak for 
gaven!

Du kan fortsat støtte den armenske 
kirke i Libanon

Mobilepay: 72105 - Skriv »Libanon« i em-
nefeltet. 

Bankoverførsel Reg. nr: 0994 Kontonr: 
9007415 - Skriv »Libanon« i besked til mod-
tager.

TAK FOR GAVEN 
 TIL ARMENIERNE 

I LIBANON
Vi udsender næste nyhedsbrev i 
august 2021. Du kan sende en mail 
til: armenien@privat.dk, hvis du øn-
sker at modtage vores nyhedsbrev 
pr. e-mail.

Du kan i øvrigt holde dig opdateret 
på Dansk Armeniermissions hjem-
meside: armenien.dk og Dansk Ar-
meniermissions facebookside:   
www.facebook.com/armeniermis-
sion/

Vi tilbyder at holde en sogneaften 
eller lignende om Dansk Armenier-
missions projekter mv. 

Se på hjemmesiden: armenien.dk eller 
kontakt Dansk Armeniermissions for-
mand René Vejen Jensen på   
tlf. 97 13 26 99.

FØLG MED
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Efter krigen
Der er en ting, der bliver ved med at 
undre mig. Hvordan kan det være, at 
armenierne hader så lidt, når de selv 
bliver hadet så meget? Spørgsmålet 
dukker op, når man ser på begivenhe-
derne efter fredsslutningen, der blev 
indgået 10. november 2020. Hvorfor er 
armenierne ikke selv faldet i en mørk 
afgrund efter alt hvad de har været ud-
sat for?

Armenierne er i gang med at bearbejde hvad 
der er sket. De taler næsten ikke om andet, for-
ståeligt nok. Men hvad er det de siger?

De siger for eksempel: 
»Må Gud forbarme sig 
over vores grusomme fjen-
de!« Sådan stod der i et 
kommentarspor på Fa-
cebook, hvor beretninger 
om drab og grusomheder bliver delt. Eller føl-
gende, som en armensk mand med hvidt hår 
og glødende øjne sagde, da vi mænd stod og 
talte sammen på mindedagen for folkemordet 
ved korsstenen uden for Stefanskirken i Kø-
benhavn. »Sandheden sejrer, for Gud er sandhed, 
og Gud sejrer«. 

Det er ikke svært at finde udsagn, der er tunge 
af  sorg og forfærdelse. Men hadet er påfalden-
de fraværende. 

Den krig er ikke normal
Det er jo en kendt sag, at jeg holder meget 
af  armenierne. Derfor kunne man mistænke 
mig for at have et idealiseret billede og være 
blind og døv for det, der ikke passer ind. Javel, 
svarer jeg, det er sandt at jeg har en positiv 
indstilling. Men jeg har været med i demon-
strationer under krigen, hvor følelserne var på 
kogepunktet, og der blev råbt slagord, taktfast 
og meget højt. Men hvilke slagord var det? Jo, 

blandt andet om den tyrkiske præsident, som 
jo er den egentlige bagmand for krigen. Arme-
nierne råbte: »Erdogan - terrorist!«.  Men det var 
også det længste de gik. De råbte ikke »Død 
over …«. Et andet råb var: »Fred i Artsakh!«. De 
råbte ikke »Knus Aserbajdsjan!«

Det ser ud som om der er en kant, som arme-
nierne ikke lader sig skubbe ud over. Fjendska-
bet er frygteligt, men det ender ikke i forban-
delse.

Hvad kan grunden være? Jeg tror ikke vi kan 
finde en forklaring på basis af  historiske fakta 

og politiske forventnin-
ger. Jeg tror vi skal dy-
bere ned. Nemlig at der 
er tale om en mere følt 
og instinktiv indstilling, 
der udspringer af  virke-
lighedsopfattelsens dy-

beste lag og er religiøst præget. Hvis man skal 
sige det kort: Armenierne dæmoniserer krigen, 
men humaniserer fjenden. 

Der er en bevidsthed om, at Gud og mennesker 
ikke er de eneste aktive i verden. Der er også 
en mørk kraft, som er ond og ødelæggende. 
Og den har taget fjenderne til fange. Hadet er 
ikke naturligt. Fjenden er fremmed for sig selv. 
Bedraget af  forløjet propaganda fra uværdige 
magthavere, der er i ondskabens klør. Fjenden, 
der har besat landet er selv besat, nemlig af  sit 
irrationelle, umenneskeliggørende had.

Nu er det jo ikke denne måde, man normalt 
forklarer krige på. Som regel er det mere rati-
onelle grunde, man nævner, og som regel har 
det noget med retfærdighed at gøre. Enten at 
den angribende part vil bringe tingene i en ret-
færdig balance igen. Eller at den angribende 
part vil hævne sig og straffe sin fjende for at 
have gjort noget uretfærdigt.

Fjendskabet er 
frygteligt, men det ender 

ikke i forbandelse

Af  Per D. Pedersen, tidligere udsendt af  DAM til Armenien
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Men denne krig er ikke normal. Krigsmålet er 
ikke at blive fri for en armensk uretfærdighed. 
Det er at blive fri for armeniere. Man har hørt 
aserbajdsjanske politikere udtale, at Armenien 
er en »fejl på landkortet«.

Et tomt fly
Her i tiden efter krigen har vi da heller ikke fra 
Aserbajdsjans side set handlinger af  den slags, 
som genopbygger tilliden mellem de to natio-
ner. Det virker ikke som om det er varig fred 
og godt naboskab, de tilstræber. Snarere som 
om de fortsætter krigen med andre midler. Lad 
mig nævne et par eksempler, som fylder meget 
i armeniernes oplevelse af  tiden efter krigen.

Det er stadig sådan, at omkring 200 armenske 
krigsfanger tilbageholdes i Aserbajdsjan. Efter 
Genèvekonventionen skulle de frigives straks 
efter krigen, men det er ikke sket. Aserbajdsjan 
hævder at de ikke er kombattanter, men krimi-
nelle terrorister og sabotører, som derfor skal 
retsforfølges. At få nøjagtige informationer om 
krigsfanger er altid vanskeligt, men man ved 
dog, at 19 af  dem - 7 soldater og 12 civile, her-
af  4 kvinder - er døde som følge af  mishand-
ling. 

Og så var der hændelsen i lufthavnen i Yere-
van den 9. april. Den var et lavpunkt. Mange 
pårørende stod parat til for at modtage et fly 
fra Aserbajdsjan med løsladte krigsfanger. 
Flyet ankom som aftalt mellem armenske og 
aserbajdsjanske myndigheder. Og det landede. 

Men det var tomt. Der var ingen løsladte krigs-
fanger med. Ikke én!

Det europæiske parlament udtaler en stærk 
fordømmelse af  denne handling, som det ser 
som illustrativ for den aserbajdsjanske ned-
værdigende attitude over for armenske fanger 
og deres familier (Resolution fra 20. maj 2021). 

Og så er der de bestandige overtrædelser af  
grænsen. Så sent som den 27. maj skete det 
igen. Her blev seks armeniske soldater taget 
som krigsfanger af  aserbajdsjanske styrker, 
som gik ind over grænsen. 

Så hvor er vi henne lige nu? Hvad er situatio-
nen? 

Ja, her efter krigen er der ikke meget der tyder 
på, at krigen er slut. 

Christiansborg slotsplads 22. maj. Demonstration for frigivelse af  armenske krigsfanger
Kilde: https://www.facebook.com/media/set?vanity=amnetdk&set=a.204401234855988

Indbyggertal: Aserbajdsjan 10 mio 
| Armenien 2,9 mio.

Krigsfanger: Aserbajdsjanske 0 | 
Armeniske ca. 200.

Militærbudget (2020): Aserbajds-
jan $2.267 millioner | Armenien: $634 
millioner. 

Militært personel: Armenien: 
73.000, reserve 210.000 | Aserbajds-
jan: 126.000, reserve 330.000.

Officielle tabstal: Armenien 3.360 
| Aserbajdsjan 2.853 plus 293 syriske 
lejesoldater.
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Kunst og Jesus heler
- dramastykke opført af  børn fra Light to Kids 

Når en krig slutter, står man tilbage 
med alle vanskelighederne, og særlig 
når krigen ender med kapitulation. Den 
årlige pilgrimstur for Light to Kids blev 
derfor til noget andet i år. Den er be-
gyndt med nogle fælles workshops og 
er ikke nået i mål endnu… 

Den 44 dage lange krig har sat sine spor i hvert 
eneste barn i Armenien. Det var medvirken-
de til at vi i år besluttede ikke bare at have 
en pilgrimstur for Light 
to Kids-grupperne som 
sædvanlig, men at gøre 
noget i fællesskab som 
forberedelse til pilgrims-
dagen. Vi ville forberede 
opførelsen af  et drama 
den 12. juni i kirkens ho-
vedsæde i Echmiadzin. 

308 børn vil denne dag optræde inden for syv 
forskellige kunstarter. Kunst heler. Jesus giver 
os håb. Sammen er vi Guds kirke. Derfor be-
sluttede vi at opføre et drama og at arbejde 
sammen om det. 

Tamara og Ani er Light to Kids-lærere i lands-
byen Byurakan, og de arbejder til daglig med 
en stor gruppe på 40 børn. At samarbejde med 
en anden stor gruppe er noget af  en opgave og 
en satsning, men det gjorde de. De tog initiativ 
til at samarbejde med den 25 børn store Light 
to Kids-gruppe i landsbyen Agarak, ledet af  
lærerne Gayana og Voskehat.

Tamara fortæller at Covid-19 restriktionerne 
har skabt bedre muligheder for at arbejde på 
afstand, og det var så også grunden til at hun 
foreslog at samarbejde om at opføre et drama. 
Agarak svarede positivt, jo, de var meget inte-
resseret i at være med til at opføre »Den blinde 
Bartimæus«. 

Præsten, Fader Mkhitar, som allerede har stor 
erfaring i at skrive dramaer og i 2017 optrådte i 
Jerevan sammen med Light to Kids fra Ashta-

rak musikskole, sagde god 
for drama-manuskriptet, 
et virkelig godt stykke!

Tamara fortæller at bør-
nene er glade fordi den-
ne aktivitet samler dem, 
og de ser meget frem til 
øvelserne hvor de møder 
børnene fra andre byer i 

Aragatsotn stift. Så det bliver ikke kun til sam-
arbejde på afstand, men også til fysiske mø-
der med dramatræning. Med jævne mellem-
rum har søndagsskolen i Byurakan gæster fra 
Agarak søndagsskole hvor børnene har taget 
rollerne som Jesu apostle, som er i gang med 
at synge Davidssalmer, og at være nogle af  de 
forbløffede mennesker i flokken der bliver vid-
ne til helbredelsen af  Bartimæus. Nu bliver det 
så spændende hvordan det går den 12. juni på 
den store dag …

Samarbejdet børn og børn imellem bidrager til 
at forstå, at på trods af  alle politiske misfor-
ståelser og fortrædeligheder er vi ét i Kristus, 
slutter Tamara.

Samarbejdet børn og 
børn imellem bidrager til 
at forstå, at på trods af  

alle politiske misforståel-
ser ... er vi ét i Kristus

Af  Nane Khachatryan, projektkoordinator, Jerevan
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KOLOFON

12. juni var deltagerne i  Light to Kids på pilgrimstur til 
den armenske kirkes hovedsæde i Etchmiadzin.



Afsender: DAM, Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N

Skævinge Kirke 
10. september 2021

Årsmøde
PROGRAM (foreløbigt)

kl. 17.00  Gudstjeneste.

kl. 18.00  Middag i kirkens lokaler.

kl. 19.00  Foredrag ved særlige gæster, 
 som vil blive annonceret senere.   
 Herefter formandsberetning og 
 gennemgang af  årsregnskab. 

kl. 20.30  Kaffebord. 

kl. 21.00  Afslutning.

STED

Skævinge Kirke, Ny Harløsevej 9b, Skævinge 

PRIS & TILMELDING 

Middagen koster 75 kr. pr. person - dog maks. 300 kr. pr. familie.

Tilmelding til René Vejen Jensen, mobil: 97 13 26 99 / mail: RVJ@km.dk
Tilmeldingsfrist: 1. september 2021

På årsmødet får du mulighed for at komme i direkte kontakt med de  
mennesker som til dagligt står i Dansk Armeniermissions arbejde.




