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Status over et ganske 
usædvanligt år

Flygtninge
Det har været - og er - en 
svær periode for mange ar-
meniere. Konflikten i Nagor-
no-Karabakh har betydet, at 
armeniere har måttet flygte 

fra deres hjem og område til et nyt sted. Derfor 
har vi formidlet nødhjælp, som er kommet hur-
tigt frem via vores kontakter i Armenien. Tak 
til alle, som har givet et bidrag til akuthjælp 
til flygtningene. Følg de seneste nyheder på 
hjemmesiden og vores Facebook-side.

Corona
Søndagsskolearbejdet i Armenien har været 
udfordret i en lang periode på grund af  corona. 
Man har ikke kunnet mødes om lørdagen som 
man plejer. Det har betydet en stor idérigdom 
for at øge indsatsen med at lave online-under-
visning. Meget er lykkedes, men det er svært at 
have den samme kontakt, som når man mødes 
´rigtigt´. Vi arbejder med at udvikle gode red-
skaber, så Light-to-kids kan fortsætte så godt 
som muligt i corona-tiden. Men det er ikke let 
for hverken lærere eller børn.

Årsmøde
Vi var desværre nødt til at aflyse årsmødet i 
Aalborg i september. Der bliver stadig holdt 
informationsmøder om DAM´s arbejde, men 
det er på et lavere blus end normalt. Der gøres 
en stor indsats af  informationsudvalget for at 
bringe aktuelle informationer via bladet, ny-
hedsbreve og hjemmesiden/Facebook.

Indsamlinger
I Libanon har der længe været en svær situ-
ation blandt armeniere. Dels er der kommet 
mange flygtninge fra Syrien, og dels er der 
intern uro og økonomisk krise i landet. Des-
uden kom så den store eksplosion på havnen 
i Beirut, som satte mange ting i stå. Tak for de 
bidrag, der er blevet givet til at hjælpe arme-
niere i Libanon.

Fremtiden
Meget er usikkert lige nu. Men vi er hele ti-
den opmærksomme på at følge udviklingen og 
støtte vores armenske venner i både Libanon, 
Armenien, Grækenland og andre steder. Lige 
nu er det ikke tid til at tænke en masse nyt. Vi 
er mest optaget af  at bevare det, som allere-
de er i gang. Og finde vejen videre frem, når 
tingene er vanskelige. Tak for samarbejdet om 
at bringe både evangeliet og nødhjælp til dem, 
der trænger.

Vi er mest optaget af
 at bevare det, som 
allerede er i gang 

Af  René V. Jensen, 
formand
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Hvad ser 
du efter?
Andagt af  Hrayr Cholakian, 
præst i Den Armenske 
Evangeliske Kirke i Beirut

»Jeg tror på kristendommen som jeg tror på, at so-
len er stået op: ikke blot fordi jeg kan se den, men 
fordi jeg ser alt på grund af  den.« C.S. Lewis

»Bari Louys« … sådan hilser vi hinanden på 
armensk hver morgen (dvs. Godt Lys). Hver 
morgen står vi op til det 
gudgivne lys der hjælper 
os med at se. Vi åbner øj-
nene og SER, og vi stop-
per faktisk ikke med at 
gøre det før vi går i seng 
igen for at sove. Og det er 
faktisk overraskende at vi ikke bliver helt over-
vældede at alt det vi ser, for det vi ser, er for 
det meste i randområderne af  det forventede.

»Det forventede« er i sig selv en meget subjek-
tiv og flydende måde at beskrive det sete. Når 
vi taler om det forventede, flytter vi os i virke-
ligheden fra synet til opfattelsen. Opfattelsen 
har at gøre med det vi har lært - det der vokser 
side om side med os - og det vil muligvis give 
os »et par briller« hvorigennem vi betragter li-
vet og får det til at give mening.

I Libanon har vi set en masse - gennem det 
sidste halve århundrede og frem til i dag. Vi 
er gået igennem forskellige slags krige og kri-
ser, har mødt chokerende og skræmmende 
oplevelser, har modtaget nyheder om øde-

læggelse, uretfærdighed og død… Og når vi 
reflekterer over denne nyere historie, erkender 
vi at størsteparten af  det vi har set, er faldet 
(og stadig falder) ind under overskriften »DET 
IKKE-FORVENTEDE«.

Hvordan skulle nogen 
kunne håndtere så meget 
»IKKE-FORVENTET«?

Vi der lever i Beirut, vok-
sede op side om side med 
»DET IKKE-FORVENTE- 
DE«. Det var den nye 

norm. Alligevel voksede vi op i omgivelser 
hvor vi også var vidner til helbredelse og fik 
trøst, mødte mennesker af  god vilje, med mod 
og tro, og vi erfarede kraften i fornyet liv, håb 
og kærlighed. Gennem alt dette lærte vi at 
»DET IKKE-FORVENTEDE« kunne mødes 
og anskues med ny forventning - mørket med 
et nyt og Godt Lys.

Livet - og at leve et fuldgyldigt liv - handler helt 
om at se, og at se handler om LYS.

Dette er også netop hvad julen handler om. 
»Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, 
lyset skinner for dem, der bor i mørkets land.« 

Es 9,1.

(fortsættes næste side)

Livet handler helt 
om at se, og at se 
handler om LYS
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I julen tænder vi lys i vores hjem for at minde 
om Det Eneste Sande Lys’ komme til denne 
verden, det Lys, der ifølge Johannesevangeliet: 
»… oplyser et hvert menneske« Joh 1,9. 

Det første Gud skabte - selv midt i kaos - var 
LYS. Senere sendte Gud 
sin enbårne søn ind midt i 
den kaosramte verden for 
at blive verdens LYS. Og i 
dag?

I løbet af  sin korte tid på 
jorden gav Jesus Kristus 
ikke kun syn til de blinde -lys til dem der kun 
kendte til mørke - men han udgød også lys 
over livet, oplyste sjæl og hjerte i dem han fær-
dedes iblandt. 

Hvad enten jeg lever i Beirut, Libanon eller 
USA, Danmark, Armenien eller Artsakh, hvad 

skal LYSET gøre for mig - i forhold til måden 
jeg ser på det der findes omkring mig, og i for-
hold til meningen med mit liv?

Vi håber og beder virkelig om at vi i hver ene-
ste situation må være i stand til at se og blive 

guided af  Lyset og hver 
ny dag må ønske hinan-
den et »Bari Louys«. 

Må Guds rene lys skinne 
frem, og må Jesu Kristi 
navn blive æret, og må vi 
og de mennesker vi fær-

des iblandt, modtage det sande Lys og leve et 
fuldgyldigt liv. 

Og spørgsmålet står der stadig:  
Hvad ser jeg efter i livet? 

... spørgsmålet står 
der stadig: Hvad ser

 jeg efter i livet? 

I julen tænder vi lys i vores hjem for at 
minde om Det Eneste Sande Lys’
 komme til denne verden.
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Bare der var fred
Interviewartikel af  Nane Khachatryan

71 kvinder og børn fra det krigshærgede 
Artsakh / Nagorno Karabakh er i skri-
vende stund indkvarteret i ungdomslej-
ren i Saghmosavan. Projektkoordinator 
Nane Khachatryan besøger lejren og in-
terviewer to kvinder som fortæller om 
den aktuelle situation. 

»Behold bare skoene 
på!«, siger Hasmik da vi 
kommer ind i værelset. 
Der er rent og pænt og 
tøj hænger over gardin-
stængerne, der er bl.a. 
babytøj til et barn på en 
9-12 måneder. Der står 
seks senge i rummet, Naira på 12 år ligger med 
feber i en af  sengene. Der er ingen stole. Vi 
får tilbudt en plads i vindueskarmen. Vi er på 
besøg hos de to kvinder Hasmik og Mariam 
som er søstre.

Ungdomslejren i Saghmosavank har taget 
imod 71 kvinder og børn der er drevet på flugt 
fra krigshandlingerne i Artsakh. Nu er de in-
stalleret i lejrbygningens to etager. Der er lavet 
rengøringsordning, og også opgaverne i køkke-
net er fordelt. Nogle af  kvinderne har sociale 
problemer.

- Jeg er fra Hadrut, siger 
Hasmik, og jeg er bager. 
Jeg kom til lejren 1. okto-
ber. Jeg har tre børn, to pi-
ger og en dreng, de er 12, 
9 og 6 år gamle. Min mand 
er ved grænsen, han kæm-
per. Vi har mange slægt-
ninge her i Armenien, men 

de har taget andre fordrevne ind i deres hjem. 
Vi hørte så om Saghmosavank-lejren fra Lilit 
der har ansvaret for køkkenet. Så bad vi præ-
sten om lov til at bo her. 

For at være ærlig: 
vi har levet med 

skudvekslinger hver 
dag de sidste 

tredive år 

(fortsættes næste side)
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Nairas søster på 9 har vist sine gymnastiske evner.

- Jeg hedder Mariam, siger den anden søster, 
jeg har to børn, min lille er 6 måneder gammel. 
Jeg har ikke arbejde, men jeg er god til at bage 
kager.

Mariam tager sin mobiltelefon frem og viser os 
nogle billeder af  sine kager.

- Jeg tog mig først og fremmest af  landsbyar-
bejde og børnepasning. Vi boede ret tæt på 
grænsen. Min mand tog os med hen til min 
svigerfar da vi fik at vide, at krigen var under 
opsejling, og før azerierne åbnede ild. For at 
være ærlig: vi har levet med skudvekslinger 
hver dag de sidste tredive år. Hver dag har vi 
hørt skud. Men vi har aldrig set raketild. Jeg 
troede kun det var noget man så på film. Nu er 
vi langt fra vores hus, min mand er ved fronten. 

Sørger jeres mænd for at beskytte jeres hjem?

- Vores hus er helt ødelagt, siger de to søstre i 
munden på hinanden.

- Vi holder kontakt med vores mænd, vores 
mænd holder kontakten med hinanden, vi 
snakker i telefon med dem en gang om dagen, 
vi ser nyheder. Vi har et tv nedenunder, dér føl-
ger vi med i nyhederne. Vi deler de nyheder vi 
hver især ser, med hinanden.

- Præsten og fru Karine og landsbyboerne 
hjælper så meget de kan her i lejren. 

Fader Oshin køber mad ind hver dag, fru Ka-
rine hjælper med at koordinere det sociale ar-
bejde. 

Tegningen af  Armeniens og Artsakhs flag og duen 
som fredssymbol viser hvad Naira er optaget af.
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Søstrene Miriam og Hasmik håber på fred og genopbygning af  deres hjem.

Vores hus er helt 
ødelagt, siger de to 
søstre i munden på

 hinanden

Børnene har ikke travlt. Deres undervisning er 
aflyst pga. Covid-19 og pga. krigen. Desuden, 
hvis der havde været undervisning, havde bør-
nene ikke været i stand til at deltage, for de har 
ikke tablets til online-undervisning.

Da jeg spørger hvad børnene får tiden til at gå 
med, viser den sengeliggende Naira og hen-
des søster deres talenter 
frem. Naira henter sine 
tegninger. Hun har malet 
Armeniens og Artsakhs 
flag og den hvide due, 
fredssymbolet. Hendes 
mor fortæller at før kri-
gen sagde Naira altid, at 
hendes mor ikke måtte slukke lyset når der var 
sagt god nat: »Jeg vil lave lektier!« var det stå-
ende omkvæd. 

Den niårige søster viser hvor smidig hun er. 
Hvis der havde været gymnastikundervisning, 

havde hendes mor sørget for at datteren kunne 
arbejde videre med sin træning.

Hvad er jeres drømme? Hvad håber I på?

- Vi håber vi vinder. Hvis der var fred, kunne 
vi gøre alt, arbejde, bage brød og kage, nu skal 
vi genopbygge vores hjem helt fra grunden, 

enten her i Armenien eller 
i Artsakh. Vi er nødt til at 
begynde helt forfra. Selv-
følgelig vil vi helst tilbage 
til Artsakh, men kun hvis 
der er fred, og hvis vi kan 
være sikre på vi ikke vil-
le stå over for det samme 

problem igen. Vi vil bo sikkert i vores hjem.

- Jeg har aldrig været i kirke før denne krig, 
siger Hasmik, jeg syntes ikke det var noget for 
mig. Nu kommer jeg i kirke hver dag, hver af-
ten går vi i kirke og beder. Jeg beder Gud om 
at han må give os fred.
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Krigen & kirken
Har man set kirken i Shushi, glemmer 
man det aldrig. Den er skøn! Bygget 
af  lysende hvide stenblokke. Stående 
på højen midt i byen. Med kølig luft og 
duft af  røgelse. For nogle år siden var vi 
der. Min hustru og børnene tændte lys 
og bad en bøn. Det gjorde jeg også. Og 
så blev jeg stående lidt længere. For at 
lade kirken præge sig ind i mit sind. For 
at blive en del af  den.

Den 8. oktober 2020, hen mod aften, sendte 
den aserbajdsjanske hær et missil gennem kir-
kens tag. Det eksploderede i kirkens indre og 
raserede alt.

Hvorfor gjorde de det? Skød mod en kirke? 
Har den da nogen militær betydning?

Nej, ikke rigtig. Den militære betydning er kun 
en lille del af  den betydning, kirken har. Den 
betyder meget mere. Og det er grunden til, at 
den aserbajdsjanske hær sigtede på den og 
trykkede på affyringsknappen.  

Kirken er krop
En armensk kirkebygning ligner de armenske 
bjerge. Det er sjældent man ser en bygning, 
der føjer sig så naturligt ind i sit landskab. Pro-
portionerne, forholdet mellem tårnet og mure-
ne, den måde tagstenene er sat sammen på, er 
aflæst af  bjergene og kopieret fra den armen-
ske natur.

Man er nødt til at være både poetisk og teo-
logisk, når man taler om armensk kirkearki-
tektur. Kirkebygninger er forædlet natur. De er 
bygget af  sten fra bjergene, som er gjort hel-
lige gennem åndrige menneskers skaberarbej-
de. Stenene er poleret, så deres indre skønhed 
skinner frem. De er sat sådan sammen med 
hinanden, at de i det indre åbner et rum for lov-
sang og enhed med Gud. Denne enhed, som er 
alt det skabtes mysterium. Denne guddomme-
lige godhed, som findes dybest i hver levende 
celle, inderst i hvert sitrende atom.

Af  Per D. Pedersen, tidligere udsendt af  Dansk Armeniermission til Armenien
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En armensk kirkebygning er den fuldkom-
mengjorte skabning. Og det er den bolig, som 
armenierne - åndelig talt - bebor. Her har de 
deres udspring og livsrum. Kirkebygningen er 
en manifestation af  deres identitet, det unikke 
og autentisk armenske, der forbinder dem med 
hinanden som ét folk. Gennem årtusinder og 
over hele verden. 

Kirkebygningen er krop for det armenske folks 
sjæl. Derfor var Den Hellige Frelsers Kirke 
i hjertet af  Nagorno-Karabakh et helt oplagt 
mål for et missil. Vold mod kirkebygningen er 
vold mod den armenske krop. Eksplosionen 
var ikke blot en eksplosion. Den var et drab. 

Den tidligere udenrigsminister, Raffi Hovanni-
sian, udtrykker det sådan her: 

Et angreb som dette er for 
os armeniere ikke bare en 
voldsom hændelse i nuti-
den. Nej, denne sky af  støv, 
hvirvlet op ved hærværk 
mod et kristent gudshus, 
transporterer i ét nu selv 
den mest moderne armenier mere end hundrede år 
tilbage i tiden - nemlig til året 1915.

Fra aserbajdsjansk side blev det hele benæg-
tet. På Twitter lød det: Den aserbajdsjanske hær 
skyder ikke mod historiske, kulturelle eller religiø-
se bygninger og mindesmærker. Påstanden om at 
Aserbajdsjans hær skulle have angrebet kirken i 
Shusha er grundløs.

Sådan lød meldingen fra det aserbajdsjanske 
forsvarsministerium. Lidt senere samme aften 
gjorde de det så igen. Affyrede et missil mod 
kirken. En russisk journalist og to andre, der 
var i kirken, blev såret. 

Eksistenskrig
Der er forskellige slags krige. Nogle krige er pa-
triotiske. To stater er uenige, om hvem et styk-
ke land tilhører, og begge siger at de kæmper 
for fædrelandet.

Krigen om Nagorno- 
Karabakh er noget an-
det. Armenierne forstår 
den som en eksistens-
krig. Det drejer sig om, 
hvorvidt de har ret til 
at findes i verden som 

dem, de er. Fjenden er ude på mere end at ero-
bre et landområde. Han er ude på at udslette 
et folk.

Fra Aserbajdsjansk side fremsættes uophørligt 
et væld af  anklager mod armenierne. Når man 
har lyttet til det et stykke tid, begynder også en 
ikke-armenier at fornemme, at fjendskabet har 
en særlig karakter. Årsagen er ikke så meget 
noget armenierne har gjort. Årsagen er, at de 
er. At de overhovedet findes. Dette er den store 
fornærmelse.

Dette er armeniernes forståelse af  krigen. 
Derfor er de villige til at bringe de største ofre. 
Ikke blot mænd i deres bedste alder har ladet 
sig indrullere i den armenske hær. Også alt for 
unge og alt for gamle er med. I en henrettel-
sesvideo, der blev lagt på internettet, ses to ar-
menske soldater, en 16-årig og en 73-årig. De 
er bagbundne. Hver hyllet i et armensk flag. 

Vold mod kirke-
bygningen er vold mod 

den armenske krop

Den 12. oktober, fire dage efter angrebet. Sevak  
Avanesyan spiller i kirken. Se videoen på youtube. 
Søg efter: Komitas Shushi 
https://www.youtube.com/watch?v=hGQoKT-
WO2xw 
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Man ser dem stå. De svajer 
lidt. Så bliver de skudt. Og de 
falder om. 

Tabstallet er opgjort til 2425. 

Og derfor er sorgen og vreden 
så stor over, at premiermini-
steren gik med til en aftale om 
våbenhvile, der indebærer sto-
re tab. En folkemængde stor-
mede det armenske folketing, 
greb formanden og pryglede 
ham indtil han lå bevidstløs. 
Det er tvivlsomt om regerin-
gen holder..

Fremtiden?
For det første kan vi forvente, at der vil ske 
en etnisk udrensning af  armeniere fra Nagor-
no-Karabakh. Det seneste tal lyder på 90.000 
flygtninge. Over halvdelen af  borgerne har for-
ladt deres hjem. Hvor mange vil mon vende 
tilbage?

For det andet kan vi forvente en kulturel ud-
rensning. Aserbajdsjan lover at bevare ethvert 
kulturelt og religiøst mindesmærke. Natur-

ligvis. Men sidste år udkom en rapport, som 
peger i en anden retning. Rapporten taler 
om 30 års kampagne for kulturel udrensning 
i et aserbajdsjansk område syd for Armenien 
(Nakhichevan). Mellem 1964 og 1987 er der 
tilintetgjort 89 armenske kirker, 5840 armen-
ske korssten og 22000 armenske gravsten. 
Nogle med bulldozer, andre ved at nogen har 
skudt til måls med deres rifler.

Hvor længe vil den armenske kirke i Shushi 
endnu findes i verden?

En anden video fra  
Armenianweekly viser 
den ødelagte kirkes indre:

https://armenianweekly.
com/2020/10/08/shus-
his-ghazanchetsots-cathe-
dral-bombed/
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Kontor og økonomi
Dansk Armeniermission
Katrinebjergvej 75
8200 Århus N.
tlf. 86 16 63 00
armenien@privat.dk

Konto
Registreringsnummer: 0994 
Kontonummer: 9007415

Bestyrelse
René Vejen Jensen (formand)
Præstebakken 16
7480 Vildbjerg
tlf. 97 13 26 99 · rvj@km.dk

Peder Ø. Andreasen
Merete Bandak
Mikkel Bandak
Ingrid Bjerre
Hanne Frøkjær-Jensen
Peter Legarth
Michael Thomsen
Anna-Kathrine Thunbo 
Pedersen

Medarbejder i Armenien
Nane Khachatryan
nanekhachatryan@yahoo.com

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

Redaktør af  bladet
Merete Bandak
mebandak@gmail.com 
tlf. 30 20 47 52

Layout & tryk
Videbæk Bogtrykkeri A·S

Forsidebillede
To søstre med børn nu midler-
tidigt indkvarteret på ung-
domslejren i Sagmosavan.

KOLOFON

I oktober startede vi i Dansk Armeniermission en 
særlig indsamling til hjælp for de mere end 70.000 
mennesker der flygtede ind i Armenien væk fra krigs-
handlingerne i Nagorno Karabach. De fleste kvinder 
og børn, som mangler mad, tøj og andre basale for-
nødenheder. Situationen er stadig kritisk for de mange 
berørte familier. Der er nu indsamlet 77.000 kr.

Mange tak for gaven!

Du kan fortsat støtte indsamlingen til de 
krigsramte familier i Armenien

Mobilepay: 72105  - Skriv »Nagorno« i emnefeltet. 

Bankoverførsel Reg. nr: 0994 Kontonr: 9007415 -   
Skriv »Nagorno« i besked til modtager.

TAK FOR GAVEN 
 TIL FLYGTNINGE FRA 
NAGORNO KARABACH

Vi udsender næste nyhedsbrev i februar 2021. Du kan 
sende en mail til:  armenien@privat.dk, hvis du ønsker 
at modtage vores nyhedsbrev pr. e-mail.

Du kan i øvrigt holde dig opdateret på Dansk Arme-
niermissions hjemmeside: armenien.dk og Dansk Ar-
meniermissions facebookside:    
www.facebook.com/armeniermission/

Vi tilbyder at holde en sogneaften eller lignende om 
Dansk Armeniermissions projekter mv. 

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

FØLG MED
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Ufred & fred

Fred til mennesker med Guds velbehag! Luk 2,14b 
(Juleevangeliet) og samtidig ufred i Nagorno-Karabach

Vi er i adventstiden og tæller ned til, at Jesus kom og kommer. Om ikke længe skal vi høre oven-
nævnte ord fra englene julenat - og forleden hørte vi i kirkerne ordene fra Jesus om at komme til 
ham »alle I, som er trætte og bærer tunge byrder - og jeg vil give jer hvile«.

Et på mange måde byrdefuldt år går på hæld - og vi forholder os til de spændinger, vi har mødt 
så markant i året. Krig over for fred, bekymring og afmagt over for hvile, ragnarok over for Gud 
»der er på tronen endnu« … Vi har bl.a. mødt spændingerne i Armenien - ikke mindst i den gen-
opblussede krig med Aserbajdsjan, i Libanon med katastrofen i Beirut og Corona virussens livtag 
med verdens befolkning. Dertil kommer alle de spændinger, som du og jeg har oplevet i vore 
personlige liv.

Trætte? Ja! Og ind i dette lover Gud os fred og hvile - ja endda en glæde, der kan indfinde sig midt 
i det alt sammen. Også selv om krig, ufred og Corona stadig hærger. 

Hvordan? Er det sådan forstået, at Gud lader de krigende parter blive venner, at han afværger 
katastrofer, at han skaffer arbejde til dem der er blevet arbejdsløse under Coronakrisen? 

Det er jo absolut en mulighed - for det står i Guds magt at gøre det. Men pointen er noget andet 
og mere. 

Freden og hvilen er ikke i første omgang en gave fra Jesus - det er en fred og hvile i Jesus. Derfor 
må vi gå til Ham fordi vi i Ham (ud over så meget andet) får næret det håb, at engang skal sværdet 
smedes om til plovjern og vingårdsknive. At engang skal freden, hvilen og glæden bryde frem - 
uden ophør! Og midt i livet - her på jorden - får vi glimt af, at freden og glæden bryder igennem - i 
Ham.

Glædelig advent!
Peder Andreasen, Medlem af  

bestyrelsen for Dansk Armeniermission


