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- på søndagsskolebesøg 
i Armenien

Vi er på vej til Aragatzotn stift i det vestlige Armenien. Det 
er lørdag, og børnene har weekend fra skolen. Men i kirkelig 
sammenhæng er det en travl dag. For om lørdagen er der  
søndagsskole i alle pastorater i stiftet. 

Der har været Light-to-kids-søndagsskoler i 
stiftet i 7 år, og det er nu en naturlig del af  det 
kirkelige liv i området. I de første år var der 
ca. 12 søndagsskoler, og lige nu er der 15. For-
di søndagsskolerne er forankrede i den lokale 
sognekirke, er der stabilitet i arbejdet. 

Først er vi på to korte stop hos søndagsskoler 
i byer, vi kommer igennem. Vi møder børnene 
og taler med læreren og ser nogle af  de ting, 
de har klippet og klistret og malet. Derefter 
skal vi på et længere besøg i en søndagsskole i 
Ashtarak. Det er en større by i området, og der 
er flere søndagsskoler her. Men det særlige ved 
denne søndagsskole er, at de mødes i kirkens 
socialcenter, og søndagsskolen er en integreret 
del af  den sociale indsats i byen. Den armen-

ske kirke har en stærk bevidsthed om at være 
kirke med både mund og hænder - både at 
forkynde de gode nyheder og at hjælpe men-
nesker i nød. Derfor engagerer man sig i det 

Evangeliet i farver 
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der forskellige værksteder i hverdagene. Til-
sammen betyder det, at der er fyldt på væg-
gene og på bordene langs væggene. I et andet 
lokale er der en lille bod, hvor man kan købe 
nogle af  de ting, børnene har lavet.

Efter besøget i søndagsskolen i Ashtarak kø-
rer vi videre til et besøg hos biskoppen over 
Aragatzotn stift - han hedder Mkrtich. Han fik 
oprindeligt idéen om at have søndagsskoler i 
hele stiftet, så derfor er det et langt og godt 
samarbejde, vi nu kan bygge videre på. Vi taler 
om status lige nu og hvordan søndagsskolerne 
kan fungere bedst i de næste år. En af  udfor-
dringerne er også at skabe juniorklubber, hvor 
de større børn kan være med. Det vil være en 
af  vores indsatsområder i de kommende år.

Der er meget at sige tak for. Men også nok at 
gøre med at bringe evangeliet til den nye ge-
neration af  armeniere. Der bliver sået mange 
små frø. Og vi glæder os over at se det spire 
og gro.

Tak for: Alt det gode, der sker i søndagssko-
lerne i Aragatzotn stift, og at arbejdet har gode 
rammer

Bed for: Børnene og medarbejderne i søn-
dagsskolen i socialcentret i Ashtarak. Og at 
Guds ord må spire og Guds rige må vokse hos 
børnene.

René V. Jensen, formand for bestyrelsen  
i Dansk Armeniermission

lokale sociale arbejde. Det betyder, at denne 
søndagsskole er for børn, som er socialt udsat-
te og har svære vilkår.

Vi kører op ad en stejl vej og parkerer bilen 
hvor det er muligt. Det sidste stykke går vi. 
Socialcentret ligger i et almindeligt familiehus, 
som kirken har lavet om til socialcenter. Søn-
dagsskolen foregår i det største rum, som sva-
rer til en lille stue. Der er helt fyldt med ca. 20 
børn og borde og stole og kreative udsmyknin-
ger. Vi finder nogle pladser bagerst og sætter 
os og lytter.

Den lokale sognepræst er midt i undervisnin-
gen. Han byder os velkommen, og derefter 
fortsætter han med dagens tema. Han står for 
gennemgangen ud fra Bibelen, og hans kone 
har ansvaret for det kreative arbejde. Da da-
gens søndagsskole er færdig, viser de os nogle 
af  deres malerier og kreative produktioner fra 
tidligere lørdage. Ud over søndagsskolen er 

Den armenske kirke har 
en stærk bevidsthed om 
at være kirke med både 
mund og hænder - både 
at forkynde de gode ny-
heder og at hjælpe men-

nesker i nød. 
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En markant milepæl 
i Søndagsskolearbejdet i Armenien

Palmesøndag skete der noget skelsættende i Dansk Armenier-
missions arbejde i Armenien. 500 søndagsskolebørn, deres 
ledere samt Nane og hendes stab var på pilgrimstur til kirkens 
hovedsæde i byen, Etchmiadzin. Og der sker der noget ganske 
særligt og meget stort. 

Katholikossen (Kirkens øverste leder) kommer 
ud til den store flok og giver dem velsignelsen. 
På Guds vegne udtaler han ønsket om, at bør-
nene og søndagsskolerne må stå under Guds 
nåde og beskyttelse!

Dette er noget ganske særligt,   
og det skyldes flere forhold: 
Den Armenske Apostoliske Kirke er en hie-
rarkisk kirke. Katholikossen og kirkens øver-
ste ledelse har al magten - og derfor sker der 
ikke rigtig noget i kirken uden hans velsignelse. 
Søndagsskolearbejdet er startet nedefra som 
et græsrodsarbejde. Det betyder, at Nane og 
hendes medarbejdere (præstekonerne og fri-
villige teologistuderende) har måttet arbejde 
hårdt for at få kirkens opmærksomhed og ac-
cept. Palmesøndag velsignede Katholikossen 
så børnene og arbejdet, der er startet nedefra, 
og som har vokset sig stort. Det er en meget 
bemærkelsesværdig handling.

Dertil kommer, at dette sker i et stærk hierar-
kisk og mandsdomineret samfund, hvor handi-
cappede, børn og kvinder ikke nær har samme 
status som mænd. Derfor er det markant, at 
Katholikossen går ud midt i den store flok og 

velsigner børnene og arbejdet (kvinderne). (Se 
forsiden af  bladet). For børnene og lederne er 
det noget, de sent vil glemme. Den anerken-
delse søndagsskolearbejdet hermed har fået 
kan vanskelig overvurderes.

Vi i Dansk Armeniermission glæder os over 
den anerkendelse, som arbejdet hermed har 
fået. At bringe evangeliet til det armenske folk 
er en hjertesag. At den Armenske Apostoliske 
Kirke nu anerkender søndagsskolerne viser, 
at det nytter - og at kirken langsomt åbner sig 
mod folket og nye måder at nå ud med evan-
geliet på. 

Kirken i Armenien fyldes med nyt liv. Det er 
værd at fejre. Og de glædelige begivenheder 
sker samtidig med, at vi fejrer kirkens største 
højtid - at Kristus døde og opstod for at give 
os nyt liv.

Peder Andreasen, bestyrelsesmedlem  
i Dansk Armeniermission
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At bringe evangeliet til 
det armenske folk er en 

hjertesag.
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Light to Kids  
på besøg hos Katholikos

I Armenien er der tradition for at Palmesøndag er en dag, hvor 
børn kommer til kirken for at blive velsignet af  en præst eller 
en biskop. I søndagsskoleprojektet, Light to Kids, havde vi 
planlagt en ekskursion til kirkens hovedsæde i Etchmiadzin for 
at modtage velsignelse af  kirkens overhoved, Katholikos. 

Det var dog ikke en nem opgave at planlægge 
besøget for flere hundrede søndagsskolebørn:

Vi skrev til Katholikos to uger før, for at spør-
ge om besøget var muligt - vi fik først svar tre 
dage før, og svaret var ikke helt klart. 

I den mellemliggende tid var vi usikre på, om 
vi skulle begynde at planlægge besøget eller 
ej. Vi besluttede os for at satse: Jeg bestilte bal-
loner og flag, men det viste sig, at man ikke må 
tage balloner og flag ind på kirkens område, 
så i stedet skaffede vi klistermærker, som alle 
børn kunne få klistret på deres tøj.

Jeg fik stor hjælp af  to biskopper, hvor den 
ene, Mkertich, sørgede for at skubbe vores an-
søgning hen til Katholikos’ bord, mens den an-
den, Bagrat, sørgede for at skaffe olivengrene 
fra det nordlige Armenien.

Da vi først fik godkendt vores ansøgning så 
kort tid før Palmesøndag, var det svært at ko-
ordinere besøget på forhånd. Palmesøndag, 
kom der over 500 børn med busser til Etch-

miadzin, og det var noget en opgave at holde 
dem samlet. Pludselig, fik jeg et opkald fra Kat-
holikos’ sekretær, som sagde at vi skulle være 
foran hans bolig kl 13.30. Det var ikke en nem 
opgave at få alle samlet, men det lykkedes og 
så stod vi børn, lærere, præstekoner, volontø-
rer og handicappede og var klar. Jeg tænkte: 
»Vi står her uden balloner, eller flag, eller noget 
der signalerer at vi er Ligth to Kids børn«. Men 
han kom ud og velsignede os, og her er er et 
uddrag hans tale til børnene, som blev bragt i 
en artikel på den armenske kirkes hjemmeside:

»Hans Hellighed mødes med over 500 børn fra 
Dansk Armeniermissions projekt Light to Kids, 
som foregår i de to stifter, Aragatsotn og Tavush. 
Hans Hellighed noterede sig med tilfredshed besø-
get og ser det som et levende udtryk for kærlighed 
til det hellige Etchmiadzin. Hans Hellighed opfor-
drede børnene til altid at være i relation til Gud 
gennem bøn, og fortalte at de nyder Guds velsig-
nelse, kærlighed og barmhjertighed. Efter afslut-
ningen fik børnene et kors som gave«.

Vi havde et dejligt arrangement, hvor vi sam-
lede over 500 børn og ca. 120 voksne fra vores 
26 søndagsskoler. Programmet var velorgani-
seret og Hans Hellighed var tilfreds. 

Dansk Armeniermissions ansatte i Armenien, 
Nane Khachattryan

Jeg bestilte balloner og 
flag, men det viste sig, at 
man ikke må tage ballo-

ner og flag ind på kirkens 
område...
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fra virkeligheden

-  om hvad der kan ske på tre år i en landsby i Armenien når en præste-
kone begynder at involvere sig i søndagsskolearbejdet.

Da vi for tre år siden startede Light to Kids pro-
jektet, var der ingen i landsbyen Gandzakar der 
kendte mig. Jeg kunne overhovedet heller ikke 
forestille mig hvordan jeg skulle være til no-
gen hjælp for min mand, der var blevet lands-
byens åndelige hyrde. Jeg vidste faktisk heller 
ikke noget om hvad der var præstens rolle i 
samfundet, eller hvad hans opgaver egentlig 
bestod i. Det havde ikke været nogen dårlig ide 
hvis en præstekone deltog i nogle kurser hvor 
hun kunne få en forestilling om, hvilke opgaver 
og ansvarsområder der lå og ventede på sog-
nepræsten og hans familie. 

Jeg er født i Jerevan, og nu bor jeg med min fa-
milie på fem i Ijevan, og min mand tjener som 
præst i den Hellige Opstandelses Kirke i Ijevan, 
og jeg synger til søndagshøjmessen. Jeg er ud-
dannet psykolog og arbejder ved Arevik Social 
Educational Program i Tavush Stift. Jeg arbej-
der også i Light to Kids som hobbymedarbej-
der sammen med min kollega Haykuhi som vi 
har mødt gennem Light to Kids-projektet.

En fattig og åndsfattig landsby
Gandzakar ligger fem kilometer fra storby-
en Ijevan i et naturskønt område med gamle 

En fantastisk historie
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skolen, og han blev ved.  Men jeg fik jo også øj-
nene op for skolens problemer, der manglede 
reparationer, legeplads, bordene var ældgam-
le. Jeg ansøgte så ’Den armenske Skolefond’ 
om penge til fornyelser, og vores skole fik 110 
nye bænke og hylder. Ud over undervisningen 
i Light to Kids havde jeg nu også et ønske om 
at forstå samfundet og dets problemstillinger. 
Så børnene i projektet blev et link hvorigen-
nem vi blev i stand til at kommunikere med 
byrådsmedlemmerne, forstå deres problemer 
og foreslå fælles løsninger. 

Samarbejde med byråd og skoleleder
Nu er der så gået tre år siden vi startede pro-
jektet i landsbyen, og selv om jeg til tider kan 
opleve at jeg står med rigelig meget ansvar og 
er bundet i opgaverne, kan jeg mærke, når jeg 
ser på de strålende og tillidsfulde øjne og den 
enorme taknemlighed fra folk, at vi sammen 
er på rette spor. I dag er jeg en man kender i 
landsbyen. Når byrådsmedlemmerne af  og til 
er tilbageholdende med at henvende sig med 
spørgsmål til min mand, lader de det gå igen-
nem mig. Så sker det at min mand forbløffet og 
glad spørger mig hvor jeg kender byrådsmed-
lemmerne fra! Jeg kan fortælle ham hvem der 
har brug for et besøg eller særlig opmærksom-
hed. Når en præst henvender sig, bliver han 
sædvanligvis modtaget meget formelt. Besø-

borge. Folk i Ijevan betragter de lokale i Gand-
zakar som lidt underlige fordi de er tilflyttere 
fra Nerqin Aghdan. De er ikke-troende, og det 
er meget svært at overbevise dem om noget 
der har med tro at gøre. Landsbyen er fattig, 
folk har ingen uddannelse, er meget tempera-
mentsfulde, og der er ingen kirke i byen. En del 
ernærer sig ved at samle brænde og sælge det 
eller tager til Rusland som bygningsarbejdere. 
Deres levevilkår er vanskelige, og det skaber 
aggressioner over for fremmede, og nu og da 
også over for familiemedlemmer. Da vi spurg-
te efter nogle tal fra kommunen, viste det sig 
at denne landsby bonede ud med større antal 
af  sårbare familier, børn i énforælder-familier, 
hvor den anden forælder havde forladt famili-
en pga. arbejde i udlandet eller uden registre-
ret grund, og familier hvor børnene boede hos 
bedsteforældrene.

Fra skepsis til tillid
Da vi startede Light to Kids-projektet blev 
jeg meget overrasket og skuffet over at nogle 
forældre sagde at deres børn ikke måtte delta-
ge. De frygtede det ville gå ud over børnenes 
mentale sundhed. Deres frygt udsprang af  dår-
lige erfaringer med nogle sekteriske religiøse 
grupper som havde skabt usunde psykologiske 
bindinger mellem børnene og lederne. Sko-
lelederen på det tidspunkt behandlede også 
både kirken og børnene i Light to Kids og os 
med stor foragt. 

Men som vi fortsatte undervisningen, viste det 
sig at børnene blev mere og mere interessere-
de. De lærte stadig mere bibelhistorie og blev 
bedre og bedre til hobbyarbejde. Jeg begyndte 
at lære dem at kende og vænnede mig til deres 
spørgsmål og at tænke over dem. Vi havde en 
dreng i Light to Kids, Peter. Da jeg så ham før-
ste gang, troede jeg han var hjemløs. Han gik 
i snavset, løsthængende tøj, og hans ansigt og 
hals var snavsede. Han blev drillet i skolen, og 
alligevel kom han til undervisningen i søndags-

... børnene i projektet 
blev et link hvorigen-

nem vi blev i stand til at 
kommunikere med by-

rådsmedlemmerne, for-
stå deres problemer og 
foreslå fælles løsninger. 

(fortsættes næste side)
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ger vi en familie sammen, bemærker folk vores 
samarbejde i tjenesten, og situationen bliver 
mere ægte. Jeg kan se på min mands blik at 
han synes jeg udfylder en vigtig opgave.  

En gang imellem kommer mine elever til 
Ijevan for at shoppe. Hvis det er en søndag, 
trækker de deres forældre med hen i kirken til 
gudstjeneste, for de ved at jeg synger i kirken. 

Der er kommet ny skoleleder, og sammen har 
vi talt om at ansøge forskellige organisationer 
om støtte. Hun har nu fundet midler til at byg-
ge en legeplads og forny kantinen og gymna-
stiksalen, hun deltager hver eneste gang vi har 
et arrangement. Det gør indtryk at hun altid 
har tillid til os vores undervisning. 

Peter og hans familie 
- ja hele landsbyen
Peter som jeg nævnte før, er nu en nydelig ung 
fyr og opfører sig godt, både i vores gruppe og 
i skolen, og han viser talent for at male. Han 

hører til i en familie med syv børn, en fattig fa-
milie. Den 31. december delte søndagsskolen 
julegaver ud. Sammen med præsten besøgte 
vi mange hjem og forærede gaver. Peter var en 
af  dem der fik en gave. Han var stolt over at 
han på denne måde kunne være til hjælp for 
sin familie, også selv om det skete ved hjælp 
af  præsten. I øvrigt er han og fire drenge fra 
gruppen gode venner, og de hjælper de svage. 

Haykuhi giver danseundervisning i kulturhu-
set. Hendes medarbejdere er sikre på at der 
ikke vil gå mange år før de kristne dansetra-
ditioner slår igennem igen i landsbyen. Vi har 
også i sinde at starte et kor. Det vil helt sikkert 
gavne anerkendelsen og spredningen af  ånde-
lig musik.

For nylig havde vi et nytårsarrangement. Det 
var blevet bekendtgjort at Light to Kids ville 
optræde for alle landsbyens indbyggere i byens 
børnehave. Og, tænk, de mødre som havde 
været så mistænkelige over for vores arbejde, 

8  |  Juni 2019
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deltog i arrangementet! De havde syet kostu-
merne og lavet sceneudsmykningen. Peter var 
en af  hyrderne i krybbespillet, og han tog sin 
rolle meget alvorligt. Selv hans bedstemor tog 
ansvar for stykket og kom hæsblæsende i sid-
ste øjeblik med noget af  det vigtigste for en 
hyrde: et sukkerrør! Det skulle være hans hyr-
destav! Landsbyen med dens ikketroende og 
afstandtagende befolkning deltog fuldt og helt 
i vores arrangement, og de betragtede det ikke 
som et snævert kirkearrangement men som et 
landsbyarrangement. 

Ja til samfundsengagement
Når man er kristen, er det ikke kun ét øje der 
hviler på en, men ti øjne. Kravene vokser og 
vokser. Det er godt, vi kun står til ansvar over 
for Gud. Mennesker ser hele tiden efter mere. 
Mine erfaringer har lært mig hvor meget det 
betyder, at en præstekone involverer sig i lo-
kalsamfundets spørgsmål og i byrådet. Hvis 
nogen spørger, vil jeg sige, at en præstekone 
altid bør involvere sig. Det bliver til gavn for 
både kirken og samfundet, og det vil forbedre 
samarbejdet.   

Oversættelse til engelsk: Nane Khachatryan. 
Oversættelse til dansk: Merete Bandak

Mery Gevorgyan

... når jeg ser på de strå-
lende og tillidsfulde øjne 
og den enorme taknem-
lighed fra folk, kan jeg 

mærke, at vi sammen er 
på rette spor.

Vi udsender næste nyhedsbrev august 
2019. 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  Armeniermissions hjemmeside: 
armenien.dk og Dansk Armeniermissi-
ons 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 for-
mand René Vejen Jensen på tlf. 97 13 26 
99.

FØLG MED

Modelfoto.
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for den armenske skole i Beirut

Dansk Armeniermission støtter en armensk skole i den fattige 
bydel Borsj Hammoud i Libanons hovedstad, Beirut. Her kom-
mer sidste nyt om skolens situation.

Vi startede skoleåret med 203 elever og 25 an-
satte i tillid til Guds trofasthed.

En måned inde i skoleåret kom Sako (ikke hans 
rigtige navn) for at blive skrevet op til tredje 
klasse. Hans forældre tilhører en rig klan i Sy-
rien og havde under borgerkrigen oplevet sto-
re lidelser og mistet alt. Sako havde med sin 
mor opholdt sig i flere byer inden de ankom 
til Beirut, hvor de blev forenet med Sakos far. 
Han var undsluppet fangenskab og tortur hos 
en radikaliseret oprørsgruppe.

Sako har anstrengt sig for at tilpasse sig og få 
venner i skolen, men han har det svært med 
det armenske sprog. Han forstår armensk og 
arabisk, men kan kun svare på arabisk. Da jeg 
spørger ham, om han kan lide sin nye skole 

stråler hans øjne, og han svarer: »Det er det bed-
ste sted, og jeg vil blive her. Jeg kan lide skolen og 
mine venner«.

(fortsættes næste side)

Endnu et mirakuløst år
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delingen til påske, da vi kunne se, at behovet 
var stort.

Vi har håb for fremtiden, fordi vi tror på vores 
mission. Vi har planlagt at renovere skolebyg-
ningen, så eleverne kan få bedre forhold, og vi 
er i øjeblikket ved at undersøge muligheden for 
økonomisk støtte til renoveringen.

Vores håb bygger på vores Himmelske Fars 
trofasthed. Han opfordrer sine børn til at ræk-
ke ud til mennesker i nød. Vi er taknemmelige 
for alle, der støtter skolen - både enkeltperso-
ner og organisationer i Libanon og udlandet. 
Vi ville ikke kunne drive skolen uden hjælp fra 
donorer, og hjælpen er en stor påmindelse om 
Guds løfte om at sørge for os.

Tak til jer alle på vegne af  vores elever, deres 
forældre og vores ansatte. I gør en stor forskel 
og må Gud velsigne jer alle!

Skoleleder Vartoug Balekjian

Vi har sørget for en skoleuniform, varmt tøj og 
bøger, så han kan føle sig som en del af  skolen.

På skolen fortsætter vi med specialklasser for 
elever, der ikke er dygtige nok til arabisk. Vi har 
desværre ikke kunne åbne specialklasser i en-
gelsk af  økonomiske årsager.

Til jul uddelte vi pakker med mad til familier 
i nød, og der var 12 familier, som fik glæde af  
maduddelingen. Da det i januar viste sig, at en 
af  pakkerne ikke var blevet uddelt, blev den gi-
vet til familien til en elev i 5. klasse. Det bragte 
stor glæde, fordi faderen havde været arbejds-
løs i tre måneder. Vores elever gentog madud-

Da jeg spørger ham, 
om han kan lide sin nye 
skole stråler hans øjne...

Hvis du vil støtte den armenske skole i 
Beirut kan du overføre et beløb til Dansk 
Armeniermission via Mobilepay 72105 
eller ved bankoverførsel: Reg. nr: 0994, 
konto nr. 9007415. Husk at skrive »Liba-
non« i emne-feltet.

Fakta

Se flere fotos side 14
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Glimt fra 
søndagsskoletræf  30. maj

Der sidder børn på alle stole hele vejen rundt i den store sal 
i kirkens lejrcenter i Sagmosavank. Der er søndagsskoletræf, 
og der skal kæmpes om hvilken firemandsgruppe der har lært 
mest i årets løb.

Det kunne godt lyde som en noget angstpro-
vokerende dyst, men lokalet dirrer af  glad for-
ventning og engagement. Børnene kommer fra 
fjorten søndagsskoler i Light to Kids-projektet, 
og ’slaget’ ledes kompetent af  volontørerne 
som også har undervist børnene hele året. 
Desuden er præstekonerne repræsenteret, de 
har stået for aktiviteterne i de enkelte klubber.

Fra lejrbygningens vinduer er der udsigt over 
hele tre bjergkæder til tre forskellige sider, heri-
blandt Ararat med sne på toppen. Men det har 
stort set ingen tid til at forholde sig til i dag. 
Havde det været i Danmark, ville man uden 
tvivl have lagt arrangementet udenfor hvor der 
også dufter af  vilde krydderurter. Og tempera-

turen og vejret lægger op til det. Men arealet 
rundt om den nye lejrbygning er ikke gjort klar 
og ordnet. Der gemmer sig et stykke arbejde 
før det vil kunne ske. 

Gruppen fra en lille landsby Nerqin Bazmaberd 
nær Talin sidder lige her. Fra venstre har vi 
Mher, der gerne vil være doktor eller forfatter. 
Han lærer epos/fortællinger og digte udenad 
og kan lide at fremsige dem for publikum. Og 
vi har Lilit der gerne vil være makeup-specia-
list og stylist, og så vil hun gerne danse. Som 
nr. tre har vi Shoxer der vil være advokat, og 
endelig har vi Agnesa der vil være designer. 

Merete Bandak
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Lejrbygningen.

Fra venstre: Mher, Lilit, 
Shoxer og Agnesa.

Udsigten fra lejrbygningen.

Spørgsmål... ...og svar!

Applaus fra præstekonerne.
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1)  Giroindbetalinger
 Gaver til arbejdet modtages på giro- 
 nummer: 9007415. Hvis du benyt- 
 ter Netbank vælg girokort type 01.  
 Via Netbank er det også muligt at  
 bestille en automatisk overførsel fx  
 hver måned.

2)  Bankoverførsler
 Til bankoverførelser benyttes regi- 
 streringsnummer: 0994 og konto- 
 nummer: 9007415.

3)  Mobilepay 
 72105.

SÅDAN KAN 
DU STØTTE

Fotos til side 10-11
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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
Oline Bøndergaard Kobbersmed
Peter Legarth
Michael Thomsen

Medarbejder i Armenien
Nane Khachatryan
nanekhachatryan@yahoo.com

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

Redaktør af  bladet
Merete Bandak
me@maribo-gym.dk 
tlf. 30 20 47 52

Layout & tryk
Videbæk Bogtrykkeri A·S

Forsidebillede
Søndagsskoleprojektet Light to 
Kids besøger Palmesøndag kir-
kens overhoved i Etchmiadzin 
og modtager hans velsignelse.

Kolofon
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Du kan i september 2019 komme på to spændende 
rejser til Armenien og Libanon.

Turene er arrangeret i samarbejde mellem Dansk Ar-
meniermission og Felix Rejser.

Læs mere på www.felixrejser.dk

OBS: Tilmeldingsfrist er 10. juli 2019

Verdens ældste kristne nationArmenien

Læs mere på felixrejser.dk/armenien 

eller kontakt på 7592 2022

16. - 24. sep.  9 dage

Mød Mellemøstens kristne
Libanon

Læs mere på felixrejser.dk/libanon eller kontakt på 7592 2022

16. - 24. sep.  9 dage

Rejs med os!



Afsender: DAM, Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N

PROGRAM

Kl. 17.00  Gudstjeneste i Lindeskovkirken,
 Grønsundsvej 32,    
 4800 Nykøbing Falster.

Kl. 18.00  Middag i menighedslokalet.

Kl. 19.00  Aftenens særlige gæster er Dansk  
 Armeniermissions medarbejdere  
 Nane og Lilit. Nane vil fortælle  
 om søndagsskoleprojektet »Light  
 to Kids« og Lilit vil fortælle om  
 en særlig søndagsskole med han- 
 dicappede børn i Jerevan.

 Der kommer herefter sidste nyt 
 fra Libanon og formanden aflæg- 
 ger årsberetning for et meget  
 begivenhedsrigt år.

Kl. 20.30  Kaffebord og mulighed for at  
 købe kunsthåndværk mm. fra  
 Armenien.

Kl. 21.30  Afslutning.

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

Tilmelding til René Vejen Jensen på enten tlf. 
97132699 eller på mail: RVJ@km.dk

Tilmeldingsfrist: 1. september 2019

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

Nykøbing Falster 
den 13. september 

Årsmøde


