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Tilbage i Armenien 
Efter 2 års pause var det i oktober igen muligt 
at komme til Armenien. Hanne Frøkjær-Jensen 
og Merete Bandak fra Dansk Armeniermissi-
ons bestyrelse besøgte vores projektleder Nane 
Khachatryan i Armeniens hovedstad Jerevan og 
var rundt i landet for at følge med i søndagssko-
learbejdet. 

I dette blad kan du i ord og billeder komme med 
rundt og møde de præstekoner, der leder søn-
dagsskolerne. Du kan desuden læse om arbejdet 
med at starte en hel ny søndagsskole i Nagor-
no-Karabach.

Vi har også talt med Vartoug Balekjian, der er 
skoleleder på en armensk skole i Libanons ho-
vedstad, Beirut. Hun fortæller blandt andet, at 
skolens diakonale indsats er blevet endnu vigti-
gere under den aktuelle krise i landet.

Endelig kan du i anledning af  julehøjtiden læse 
en juleandagt og synge med på en ny julesalme, 
der er trykt på bagsiden af  bladet.

Glædelig jul og god læselyst
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Vores mission er 
vigtigere nu end 
nogensinde før

»Han dækker dig med sine fjer, du kan søge ly under hans vinger« Salme 91,4

I de danske medier kan 
man indimellem høre 
om den svære situation 
i Libanon: Landet er i en 
stor økonomisk og po-
litisk krise, og det ser 

ikke ud til at der lig-
ger en løsning lige for. 
I Dansk Armeniermis-
sion har vi gennem 
flere år støttet en ar-
mensk skole i den fat-
tige bydel Borsj Ham- 
moud. Her kan du høre skoleleder Var-
toug Balekjuan fortælle om den aktuelle 
situation i Libanons hovedstad, Beirut.

Vi hører meget om den svære økonomiske si-
tuation i Libanon. Kan du fortælle lidt mere 
om hvordan det er at bo i Libanon i øjeblik-
ket?

Vores valuata, den libanesiske pund, har mis-
tet omkring 90% af  sin værdi, så alt er ble-

vet meget dyrt, og ban-
kerne har sat en grænse 
for hvor meget man kan 
hæve. Madvarer er blevet 
dyre og fx koster et æg 
nu det samme som en hel 

bakke æg kostede tidligere. Den dejlige duft 
af  grillet kød, som man tidligere kunne op-
leve i Borsj Hammoud, er der ikke længere, 

(fortsættes næste side)

Interview med skoleleder Vartoug Balekjian fra Beirut, 14. oktober 2021 af  Mikkel Bandak

Elever på den armenske 
skole i Borsj Hammoud.

Vores valuata har 
mistet omkring 90% 

af  sin værdi...
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Skoleleder 
Vartoug 
Balekjian.

fordi der ikke er råd til kød. Det er desuden 
svært at få adgang til medicin og mange får 
venner og familie til at medbringe medicin 
fra udlandet. Min mor 
lider af  nyresygdom, 
men hun kan heldigvis 
få medicin fra klinikken, 
Karagozian Social Cen-
tre, som modtager støt-
te fra FN og EU.

Hvordan går det med 
økonomien på skolen?

Vores skole ligger i et fattigt område og det 
sociale arbejde har altid været vigtigt for os. 
Men i løbet af  det seneste år har mange fa-
milier fået det endnu sværere end tidligere. 
Vi har derfor sat prisen for at gå på skolen 
ned til 50 US dollars pr barn om året. Samti-
dig uddeler vi mad til de elever, der har brug 
for det. En del af  vores tidligere elever er si-
den flyttet til USA og Canada, og vi har kun-
net mobilisere dem ved hjælp af  fundraising 
arrangementer og det har hjulpet vores øko-
nomi, da US Dollars er mere værd nu end 
tidligere. Vi har derfor fortsat kunne betale 
fuld løn til vores lærere og endda givet dem 
bonus pga. deres indsat under Covid-19. 

Har I strøm?

Vi har strøm omkring 4 timer om dagen ved 
hjælp af  vores egen generator, der kører på 
diesel. Det er dog blevet næsten 3 gange dy-
rere at holde den i gang.

Hvordan sætter Covid-19 sit præg på skolen?

Det er dikteret fra regeringens side at skoler 
må holde åbent 4 dage om ugen, men man-
ge offentlige skoler er lukket, da lærerne ikke 
får udbetalt deres løn. Vi holder åbent fire 
dage om ugen og har derfor skåret ned fra 
40 timer til 24 timer om ugen for de ældste 
elever. Vi har dog valgt ikke at skære ned på 
vores kristendomsundervisning, da vi pri-
oriterer denne undervisning højt. De fleste 
af  vores lærere er enten vaccineret eller har 

været smittet og vi bru-
ger mundbind på skolen.

Hvordan ser du fremtiden 
for skolen?

Skolens oprindelige mis-
sion var at uddanne og 
hjælpe armenske flygt-

ninge og efterkommere af  overlevende fra 
det armenske folkedrab. Den nuværende 
vanskelige situation har gjort at denne mis-
sion på ny er aktuel og vigtigere end nogen-
sinde før. Jeg synes, der er en god stemning 
på skolen, og vi har i år 275 elever, hvilket er 
20 flere end sidste år. Jeg ser derfor positivt 
på skolens fremtid. Samtidig skal det siges, 
at vi ikke ville kunne overleve uden hjælp 
fra tidligere elever og organisationer som 
AMAA (Armenian Missionary Association 
of  America) og Dansk Armeniermission.

Vi har strøm omkring 
4 timer om dagen 
ved hjælp af  vores 
egen generator...
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I godt selskab
fra Jerevan til Mughni

Af  Merete 
Bandak

Det er lørdag formid-
dag. Sidste lørdag i ok-
tober 2021. Vi er på vej i 
søndagsskole og sidder 
i en stor og rummelig 
taxa. Tre søndagssko-

lelærere samt Nane, som er vores pro-
jektleder, og to gæster, som er Hanne 
Frøkjær-Jensen og undertegnede, beg-
ge fra Armeniermissionens bestyrelse. 
Det her skal blive højdepunktet på vo-
res 5-dagesbesøg fra Danmark.

Hvad kan man forvente sig efter næsten to år 
med Corona-nedlukninger af  skoler og søn-
dagsskoler? Efter en krig som berørte man-
ge familier og sendte 70.000 mennesker på 
flugt fra Nagorno-Karabakh ind i Armenien? 
Hvordan ligger landet overhovedet? Ingen fra 
bestyrelsen kunne komme til Armenien for 
at støtte op om arbejdet i disse to år, kontak-
ten med projektleder Nane har foregået over 
nettet. Nane har været involveret i at levere 
nødhjælp til flygtninge og skaffe dem tag over 
hovedet. Hun er stadig involveret i tiltag der 

skal gøre det nemmere for de flygtede at fin-
de arbejde. Søndagsskolerne har benyttet sig 
af  online-møder. Det har været udfordrende 
for hende som projektleder, for volontørerne, 
præstekonerne og børnene - på alle måder. Og 
hun har selv - som så mange andre - haft Coro-
na, Covid-19. Så hvad kan man forvente sig af  
søndagsskolebesøg i dag?

Dunya i Oshakan
Mens vi kører over broer, passerer byhuse, 
fabriksbygninger, butikker og uendelig mange 
tankstationer på vej ud af  Jerevan, fortæller 
søndagsskolelærer Dunya om sit arbejde. Hun 
er en ung kvinde og uddannet skolelærer. Hun 
er spændt på hvor mange børn der dukker op 
i dag i søndagsskolen. For der er mange Coro-
naudbrud og stigende smittetal. Dagens tekst 
er »Overgangen over Det røde Hav«. En tekst 
som Dunya ser frem til at fortælle børnene om. 
Gud der åbner en vej, hvor det så helt umuligt 
ud. Hvor Israels folk var presset af  fjender bag-
fra og stod fanget med tæerne i vand i Det røde 

(fortsættes næste side)
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Hav. Da løftede Moses staven på Guds befa-
ling, og de kom over i god behold. Det glæder 
hun sig til at fortælle om. At Gud har magten, 
og at han har omsorg for os. Hun har et godt 
forhold til børnene og lægger vægt på fortro-
lighed og at lytte til børnene. Det har de brug 
for, siger hun. Jeg forestiller mig at undervis-
ningen i skolen nok er præget af  større afstand 
og af  mere disciplin end det, hun fortæller om 
fra søndagsskolen. Men Dunya fortæller at så-
dan underviser hun også i skolen. Det er der 
plads til. Så standser taxaen og Dunya smutter 
ud for at møde sine søn-
dagsskolebørn i landsby-
en Oshakan. 

Ruzanna i Ashtarak
Vi andre kører videre. 
Ruzanna er præstekone i 
Jerevan og søndagsskole-
lærer i ’sin mands kirke’ og tager desuden et 
nap hvor der mangler en søndagsskolelærer. 
Og det gør der for tiden i Ashtarak. Ruzanna 
fortæller at det har været meget strenge tider 
med begravelser af  unge mænd, der var faldet 
i krigen. Alle familier er berørte, siger hun. Og 
det har været meget belastende for præsterne 
som skulle foretage alle disse begravelser og 
trøste de ulykkelige familier. Hendes mand har 
været syg af  sorg, fortæller hun. Og det er også 
noget søndagsskolebørnene kender til. De er 
også berørte, fortæller hun. 

I denne sæson har de kastet sig over at lave 
naturvidenskabelige aktiviteter, fortæller Ru-
zanna. I dag skal der bruges drikkeglas og vand 
fra vandhanen. Der skal laves kemiske forbin-
delser der farver vandet rødt. Vi kigger inden-
for i det fine nye sognehus i Ashtarak, hvor 
søndagsskolen har sit faste lokale. Tre børn er 
mødt op. Ruzanna - og Sargis som også er søn-
dagsskolelærer her - kigger efter, om der skulle 
dukke flere børn op. Men det gør der ikke. Nu 
fortæller Sargis bibelhistorie, og de tre børn 
lytter interesseret til undervisningen. Corona 

har virkelig været hård ved 
fremmødet, siger Ruzanna. 
Vi må i gang med at invi-
tere igen, for børnene er jo 
glade for søndagsskolen!

Susanna i Mughni
Sidste stop på turen er i 

landsbyen Mughni. Her er Susanna søndags-
skolelærer. Undervisningen foregår i et side-
lokale til selve den ældgamle kirke, og der er 
mange sidelokaler. Døråbningerne er lavet til 
meget små mennesker, man må bøje hovedet 
for at komme fra det ene lokale til det andet. 
Var mennesker så små i gamle dage, eller er 
meningen at man skal lære at bøje sig for kir-
ken og for Gud? 

Endelig træder vi ind i lokalet hvor der er søn-
dagsskole. Det er et dunkelt rum med masser 
af  mørkt træ. Alt forekommer mørkebrunt, so-

Der er et bånd og 
en glæde mellem 

eleverne og mellem 
elever og lærer. 
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ikke kun for børn? De fatter ikke at nogen kan 
stille så dumt et spørgsmål, kan man se. De 
smiler lidt forlegent og siger så, at selvfølgelig 
kan man tro på Gud, når man er voksen. 

Så forsøger jeg mig med et andet spørgsmål: 
Det I har lært i dag om Moses og Det røde 
Hav og om mannaen i ørkenen og om Jesus 
- tror I det er noget, I kan bruge, når I bliver 
voksne? På dette snedige spørgsmål svarer de 
straks ganske ligefremt: Det er noget vi kan 
bruge lige nu! 

Efter timen spørger vi Susanna: Hvad vil du 
med din undervisning? Hvad er din vision? Jeg 
vil gerne give dem mål og mening i livet. Og 
det får de ved at lære Jesus Kristus at kende og 
at tro på ham.

Hvor er det skønt at være med til at støtte søn-
dagsskolearbejdet Light to Kids som så tyde-
ligt tænder lys i mørket for børn, som har gen-
nemlevet nogle vanskelige år med Corona og 
krigsrelaterede udfordringer. Og skønt at møde 
engagerede søndagsskolelærere som bruger 
de forskellige talenter de har fået, i kærlighed 
til børnene og til missionens herre. 

lidt og … ucharmerende. Et kæmpemæssigt 
massivt træbord fylder det meste af  lokalet, og 
omkring det ved den ene ende sidder en 10-
12 søndagsskolebørn i forskellig alder. Det er 
tydeligt at undervisningen har været i gang et 
stykke tid, ja de er i fuld gang. For bordenden 
står Susanna og stråler af  glæde mens hun 
fortæller og stiller spørgsmål, som børnene 
kappes om at besvare. Også børnene stråler 
af  glæde. Den yngste må være omkring seks 
år, den ældste omkring fjorten. Alle kan følge 
med i fortællingen. De byder os kort og høfligt 
velkommen, men vender sig straks til under-
visningen igen. Der er et bånd og en glæde 
mellem eleverne og mellem elever og lærer. 
Der bliver ikke brugt nogen hjælpemidler. Her 
ville det vist kun være en forstyrrelse. Da ti-
men slutter - ja det var en time! - plager elever-
ne om at undervisningen skal fortsætte! 

Vi får lov at stille børnene et par spørgsmål 
til sidst. Jeg tænker jeg vil udfordre dem lidt. 
Mange børn mener at det at tro på Gud kun 
er for børn og ubegavede mennesker. Fornuf-
tige voksne mennesker er vokset fra den slags 
eventyr. Derfor spørger jeg dem: Kan man 
godt tro på Gud når man bliver voksen? Er det 
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Kald det 
MUS-samtaler

Når man er i Armenier-
missionens bestyrelse 
hører det med at man 
aflægger projekterne i 
Armenien et besøg med 
jævne mellemrum. To 

bestyrelsesmedlemmer forår, og to be-
styrelsesmedlemmer efterår. Det gør vi 
for dels at besøge søndagsskolerne og 
tale med præstekoner, ansatte og vo-
lontører - dels for at tale med vores pro-
jektleder Nane Kha- 
chatryan om arbej-
det, om udfordringer, 
løsninger og nye mu-
ligheder. 

Det er nu tredje gang jeg 
besøgte Armenien, den-
ne gang sammen med Hanne Frøkjær-Jensen 
som har besøgt Armenien nærmest utallige 
gange. Vi var klar over at der ville være brug 
for grundige samtaler efter 2 år med udeluk-
kende kontakt og støtte over telefonen. Hvem 
ville egentlig kunne klare at være ansat på dis-
se vilkår? At skulle være så selvkørende og kla-
re sig med månedlige telefonsamtaler. 

De to gange jeg havde besøgt Armenien hav-
de bestået i to-tre søndagsskolebesøg, og hver 
gang de samme to-tre søndagsskoler. Derud-
over var jeg med til adskillige møder i bank 
og forsikringsselskab i hovedstaden Jerevan. 
Så hvad kender jeg egentlig til Armenien? Jeg 
syntes at jeg denne gang gerne ville se lidt 
mere og besøge nogle andre søndagsskoler - 
ud over MUS-samtalerne (medarbejderudvik-
lingssamtaler) med Nane.

Det blev til de bedste MUS-samtaler jeg har 
oplevet i mit liv. Sådan 
skulle de arrangeres! Nane 
havde valgt nogle vigtige 
nationale seværdigheder 
ud som vi skulle besøge. 
Og i Armenien vil det være 
kirker og klostre - gamle! - 

og natur. Vi så tilmed et tempel beliggende i 
byen/området Garni, bygget af  romerne efter 
græsk forbillede. Men derudover var der arran-
geret møder med præster og præstekoner og 
søndagsskolemedarbejdere. Det var lærerigt. 

Det blev til de bedste 
MUS-samtaler jeg har 

oplevet i mit liv. 

Af  Merete 
Bandak

MUS-samtalerne foregik 
på landevejen i taxa (som 
er uhyre billigt transport-
middel) mens spændende 

landskaber gled forbi uden 
for bilruderne. Samtalerne 
foregik mens vi vandrede 
om og så på naturfæno-
mener som virkelig hører  

til sjældenheder.
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Og mens vi så på det forhistoriske Jerevan ’Eribuni’ som lig-
ger med udsigt over nuværende Jerevan og hører til verdens 
ældste byer.

Og mens vi var på en bjergtop med sne 
og i den ensomme og kolde restaurant 
på toppen spiste nationalretten Khash, 
kofødder i suppe uden smag men med 
frisk økologisk tilbehør.

Herudover havde vi fine møder med præst 
og søndagsskolelærer Tamara i Biuragan 
i klart vejr og i den smukkest tænkelige 
ældgamle kirke.

Og vi besøgte lejrbygningen 
og kirken i Sakmosavank og 
fik omvisning af  præsten. 
På lejren var der fine male-
rier fremstillet af  børn.

Det er et privilegium at have muligheden for at samarbejde 
om at bringe lyset ud i verden og ud i mørket. Lysvirkninger-
ne i kirkerne som I kan se på billederne, understreger det. 
Lad os takke for og trofast bede søndagsskolerne og medar-
bejderne og landet.
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Lys i Nagorno-Karabakh
Kort og godt om lovende søndagsskolestart

Hvordan kan man bedst hjælpe et samfund 
som er plaget og klemt efter krigshandlin-
ger? Nagorno-Karabakh er netop sådan et 
samfund. En lille del af  det område tilhører 
stadig Armenien efter krigshandlingerne i ef-
teråret 2020, og en del af  de armeniere der 
flygtede fra Nagorno ind i Armenien, er nu 
vendt tilbage igen. Kirken er trængt. Befolk-
ningen er trængt. 

Set fra Armeniermissionens vinkel er svaret 
søndagsskoler! Light to Kids, lys i mørket.

Umiddelbart efter besøget fra Danmark ta-
ger Nane initiativ til at komme i gang. Nane 
inviterer Goharik og Emma fra Nagorno ind 
i lejligheden til tre dages undervisning og in-
spiration til søndagsskolearbejde.

Nane besøgte biskoppen i Nagorno for at 
orientere om Light to Kids og for at få lov til 
at åbne en søndagsskole som pionerprojekt. 
Han gav grønt lys, så nu er der den første 
søndagsskole i gang. Og kommer det til at gå 
godt, kan lyset spredes til de 11 andre kirker 
i området. 

Der arbejdes i lejligheden med forberedelse af  
aktiviteter under Ruzannas instruktion. 

Goharik og Emma med venner arbejder med 
bibeltekster og formidling under Nanes ledelse.

Af  Merete 
Bandak
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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

Merete Bandak
Mikkel Bandak
Ingrid Bjerre
Hanne Frøkjær-Jensen
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
Maleri i kirke i byen 
Echmiadzin i Armenien

KOLOFON

600 år før Jesus blev født, blev Jerusalems tempel ødelagt. 
Folket blev sendt i landflygtighed i Babylon, og profeterne 
fortæller, at Gud forlod sit tempel og fulgtes med folket til 
de fremmede omgivelser. Gud blev en flygtning. Da Israels 
folk efter 70 år vendte tilbage til Judæa og til Jerusalem, 
vendte Gud også tilbage til Jerusalem. Gud flyttede tilbage 
til templet på Zion. Gud tog igen bolig i det allerhelligste 
i Jerusalems tempel. Gud kom hjem igen. Gud var ganske 
vist usynlig. Ingen fik lov at se Gud, og templet var ikke 
nær så storslået, som det der var blevet ødelagt af  babylo-
nierne, men Gud var der. Gud var til stede. Og det var det 
vigtigste.

Da Jesus blev født i Betlehem, skete det igen. Nu holdt 
Gud igen flyttedag. Gud flyttede nogle få kilometer, men 
der blev vendt op og ned på Guds bolig. De fornemme 
omgivelser i Jerusalems tempel blev erstattet af  en simpel 
stald. Jesus blev født som en fattig knægt, af  jomfru Maria. 
Nu var Gud ikke længere usynlig. Gud blev en meget synlig 
virkelighed. Maria havde på forhånd fået annonceret den 
flyttedag, men det var vanskeligt for hende at begribe det, 
men hun lod det ske - let it be, som Beatles synger.

Sådan er Gud. Rede til svaghed og gråd. Rede til fattigdom 
og genvordigheder og nederlag. Rede til at le og rede til at 
græde. Rede til et liv på livets skyggeside. Sådan er Gud. 
En baby, og alligevel er han Gud.

Nogle år senere holdt Gud igen flyttedag. Jesus var opstået 
fra de døde og for til himmels. Nu flyttede Gud til den krist-
ne menighed. Menigheden blev bolig for Gud. Nu bor Gud, 
hvor der er en menighed. Det er ikke givet, at menigheden 
vil opleve succes og triumf, men Gud er hos den kristne kir-
ke, uanset om den befinder sig i Armenien, Libanon, Græ-
kenland eller i Danmark. Gud er hos sin menighed.  Den er 
hans tempel.

Det er en svimlende tanke, som det er umuligt at fatte ræk-
kevidden af. Den treenige Gud bosætter sig der, hvor troens 
folk forsamler sig.

Juleaften rykkede Gud teltpælene op, og han er hos os lige 
her og nu.

Julen er Guds flyttedag
Andagt af  Peter V. Legarth
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Julenat
Kristian la Cour, 2020

1. Universets Gud har sænket
    bly sit himmeløjenlåg
    hverken skuffet eller krænket
    det er kærlighedens sprog
    Måske nogen helst vil håne
    den der gerne gir sig hen
    under stjernetegn og måne
    Julenat blev Gud min ven

2. Julenat kan mærke duften 
    af den spæde unges kraft
    Vilde roser fylder luften
    med sagtmodighedens saft
    Her skal ikke spændes bælte
    Her skal ikke slås ihjel
    Her skal ikke kåres helte
    Det er Gud der gir sig selv

3. Det er Gud der blir umyndig 
    Gud af Gud og lys af lys
    kærlighed og helt usyndig
    universets morgennys
    Alt står på den anden ende
    ventetiden er forbi
    Alle kan vi bladet vende
    Juleglade, fuglefri

Merete Bandak, 2020
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1.  Universets Gud har sænket
 bly sit himmeløjenlåg
 hverken skuffet eller krænket
 det er kærlighedens sprog 
 Måske nogen helst vil håne
 den der gerne gir sig hen
 under stjernetegn og måne
 Julenat blev Gud min ven

2. Julenat kan mærke duften
 af den spæde unges kraft
 Vilde roser fylder luften
 med sagtmodighedens saft
 Her skal ikke spændes bælte
 Her skal ikke slås ihjel
 Her skal ikke kåres helte
 Det er Gud der gir sig selv

3.  Det er Gud der blir umyndig
 Gud af Gud og lys af lys
 kærlighed og helt usyndig
 universets morgennys
 Alt står på den anden ende
 ventetiden er forbi
 Alle kan vi bladet vende
 Juleglade, fuglefri
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