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Stort behov for hjælp 
- derfor har DAM brug for økonomisk støtte 

Dansk Armeniermissions bestyrelse var samlet til møde den 13.januar, og der var vigtige ting på 

dagsordenen som krævede handling. Det vil vi gerne dele med jer i dette nyhedsbrev. Det drejer 

sig om DAMs økonomi, og det drejer sig om arbejdet i Libanon og Armenien. Så hovedspørgsmålet 

lyder: Hvordan hjælper vi bedst med de midler vi har? Og spørgsmål nr. 2: Hvordan skaffer vi flere 

penge for at kunne udføre det arbejde der er behov for? 

Vi kom ud af 2022 med et underskud på over 500.000kr. Det havde at gøre med kraftigt faldende 

gaveindtægter og et ønske om at give en solid støtte til arbejdet i det kriseramte Libanon. Vi 

diskuterede hvad den faldende gaveindtægt kunne skyldes. En af grundene er, at ingen 

sognemenigheder eller fællesskaber havde Armeniermissionen som indsamlingsprojekt i 2022, 

den sidste aftale havde vi med Hillerød Provsti. En anden grund er, at vores foredragsvirksomhed 

både under og efter corona har været kraftigt reduceret.  

Hvad bruger vi pengene til? 
For et års tid siden besluttede vi efter anmodning om støtte at sende 30.000kr. om måneden til 

Libanon til driften af den armenske evangeliske skole i Beirut. Det har vi lovet gøre året ud. Som 

mange nok ved, er Libanon kastet ud i en ekstrem økonomisk krise, og det gør at skolen ikke har 

råd til at betale lærernes lønninger. For forældrene har ikke råd til at betale skolepenge for deres 

elever, hvis de også skal have mad på bordet. Vi forestiller os dog ikke at Libanons økonomiske 

krise stopper med årets udgang… 

I Armenien støtter og driver vi søndagsskolearbejdet Light to Kids med 13 søndagsskoler og dertil 

tre nyoprettede søndagsskoler i den trængte eksklave Nagorno Karabakh. Vores 

projektkoordinator Arshavir Kapoudjian og omkring 40 medarbejdere får dette arbejde til at 

lykkes. Se temanummeret om arbejdet i Nagorno Karabakh fra december 2022. 

Søndagsskolearbejdet er essentielt for både børnene, for deres familier og for præstekoner, 

præster og andre medarbejdere som er involveret i arbejdet og for de sogne og samfund som det 

foregår i. 

Hvis arbejdet skal fortsætte, er der brug for gaveindtægter og meget gerne indsamlingsprojekter. I 

2021 havde DAM en stor indtægt i form af en arv på ca. 500.000, så testamentariske gaver kan 

også bidrage væsentligt til arbejdet. Det koster rundt regnet 20.000 kroner om året at drive en 

søndagsskole. Søndagsskolerne udgør cirka halvdelen af DAMs budget i Armenien. 
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Bestyrelsen har planlagt et besøg i Armenien og et besøg i Libanon dette forår. Man kan spørge 

om det ikke var netop her, der kunne spares. Det spørgsmål drøftede vi også på mødet i januar, 

men det gjorde et stort indtryk at læse det brev vi netop havde modtaget 10.januar fra pastor 

Hrayr Cholakian i Beirut.  

Her bringer vi et klip i oversættelse: 

 

”Som I sikkert ved, har de sidste tre år – for nu at formulere det positivt – været en stor oplevelse 

for os her i Libanon, og jeg vil ikke spilde nogen tid med at genfortælle alt det som Libanon har 

gået igennem og stadig gennemgår (fra økonomiske til politiske til sociale til sundhedsmæssige til 

infrastrukturelle, osv., osv. kriser). I dag er situationen så ustabil som den kan blive, og vi kan kun 

takke Gud for at vi ved hans nåde og ved støtte fra mange sider, individuelt og som fællesskab, 

stadig kan sætte den ene fod foran den anden.  

I dag kunne vi skrive en lang liste over ting vi har brug for; dog vil jeg (og det er min egen 

beslutning) nøjes med at nævne ét punkt. I tider som disse, når folk er på nippet til at miste håbet 

(og det er de fleste i Libanon), når de fleste forsøger at komme ud af landet (emigrere), når de som 

gør tjeneste, er næsten brændt ud – i tider som disse giver venners og partneres fysiske 

tilstedeværelse et boost af håb og støtte. Måske er mange blevet mindet om dette (den fysiske 

tilstedeværelses betydning) gennem julens budskab som vi for nylig har lyttet til: ’Emmanuel – Gud 

med os’. Det fysiske nærvær er også meget værdifuldt og højt værdsat af os som kirkeledere (det 

kender vi til på første hånd når så mange præster og venner har besøgt os fra Danmark og andre 

steder). Selv om ethvert besøg til enhver tid er højt værdsat, kan et besøg dog i dag af en præst, en 

socialarbejder, en psykoterapeut, en lærer, en underviser, en administrator, en økonom, som kan 

ofre en uge eller en måned eller endnu længere, være til stor hjælp på forskelligt niveau.” 

Derfor ser vi frem til at kunne sende to fra bestyrelsen til Libanon og to til Armenien på besøg 

nogle dage i marts. Som I kan læse, ligger der også et kald og en efterspørgsel efter tilstedeværelse 

og faglig hjælp og støtte inden for flere faggrupper. Det må I gerne tage med til jeres kontakter og 

omgangskredse.  
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Dansk Armeniermissions bestyrelse: 

Fra venstre: Anna-Kathrine Thunbo Pedersen (kasserer) Merete Bandak, Mona Westh, Hanne 

Frøkjær-Jensen, Jørgen Sejergaard, Michael Thomsen (formand), Ingrid Bjerre (næstformand), 

Mikkel Bandak 

Som det er fremgået af nyhedsbrevet, har Dansk Armeniermissions samarbejdspartnere i 

Armenien og Libanon stærkt brug for vores vedholdende støtte. Derfor beder vi jer, vores venner 

om hjælp: 

Sådan kan du støtte Dansk Armeniermission: 
 

• MobilePay nr. 72105  

• Bankoverførsel til reg. nr: 0994 Kontonr: 9007415  
 
På forhånd tak for ethvert bidrag! 
 

 

Kontor og økonomi: 

Dansk Armeniermission, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N, tlf. 86 16 63 00 


