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Det er for børn!
Det må være en meget passende overskrift 
for Armeniermissionens 100-års jubilæums-
magasin. For børn. Det er for børn. Det var 
for at redde børn, de skandinaviske kvinder 
i begyndelsen af  20. århundrede rejste ud. 
Børn der var berøvet deres forældre gennem 
folkemord. Frygtelig mange børn. Det var 
for at redde og hjælpe armenske børn, sva-
ge og afmægtige, undertrykte og forfulgte. 
Bodil Biørn, Alma Johansson, Jensine, Ørtz, 
Karen Jeppe, Maria Jacobsen… de tog nø-
den på sig og gjorde det til en livsindsats. 

Armeniermissionen er stadig for børn. Både 
i Libanon og Armenien. Skolen i Bourj Ham-
moud i Beirut, Libanon, og søndagsskolear-
bejdet Light to Kids og handikapgruppen My 
Planet i Armenien. 

I 100-årsjubilæumsmagasinet forsøger vi at 
vise både det store perspektiv og at stille 
skarpt på nogle eksemplariske enkeltheder. 

I første artikel af  Jørgen Jørgensen kommer 
vi med på første tur til Armenien maj 1993 
i en Aeroflot-maskine og ser hvordan landet 
lå efter ’Murens fald’. Hvad var behovet? 
Hvad kunne man gøre? Og hvordan?

I anden artikel forsøger Svante Lundgren at 
besvare to spørgsmål: Hvorfor blev arbejdet 
blandt armeniere meget større i Danmark 
end i Norge og Sverige? Og hvad er grunden 
til at det har overlevet til vore dage i Dan-
mark, men ikke i de andre lande?

I tredje artikel ridser Hrayr Cholakian bag-
grunden op for den Armensk Evangeliske 
Kirke i Mellemøsten, en spændende histo-
risk artikel der munder ud i nutidens udfor-
dringer og betydningen af  samarbejdet over 
kontinenter og verdenshave.

Anna-Kathrine T. Pedersen har været i Rigs-
arkivet og andre arkiver for at finde billed-
stof  til et par sider med højdepunkter.

Herefter undersøger Per D. Pedersen hvad kir-
ken i Danmark har lært og kan lære gennem 
Dansk Armeniermissions samarbejde arme-
nierne. En meget tankevækkende artikel.

Til slut tre små glimt fra Armenien og Liba-
non.

OG bagsiden: Husk at sætte kryds i kalende-
ren lørdag 10.september!

God læselyst!
Redaktionen
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Da muren faldt
1990’erne var måske det mest om-
skiftelige årti i Armeniermissionens 
100-årige historie. I mange år havde 
Armeniermissionen, der dengang sta-
dig hed »Industrimission i Armenien«, 
været en støttemission til fordel for den 
evangeliske menighed i Athen. Besty-
relsen samledes én gang hvert år for 
at beslutte at sende årets indsamlede 
midler til Athen. I 1989 blev jeg kontak-
tet med henblik på at træde ind i be-
styrelsen. Fra januar 1991 kom jeg ind 
i dette fine selskab, der har givet mig 
utrolig mange store minder. Det blev et 
– uventet – privilegium at være med på 
første parket, hvor jeg ca. hvert andet 
år havde lejlighed til at besøge dette 
spændende land og følge udviklingen i 
vores engagement. 

Hvorfor eksisterede Armenier- 
mission overhovedet i 1989?
Noget af  det første, vi drøftede dengang, 
var meningen med vores eksistens. »Danske 
Armeniervenner«, der havde støttet Karen 
Jeppe var opløst. »KMA« (Kvindelige Mis-
sionsarbejdere), der stod bag Fuglereden i 
Libanon og Maria Jakobsen, var opløst, og 
kontakten til Armenien og Fuglereden var 
givet til Folkekirkens Nødhjælp. Men »Indu-
strimission i Armenien« eksisterede fortsat, 
som den eneste af  de tre gamle »missioner«, 
der havde til opgave at støtte armenierne 
under og efter folkedrabet i Tyrkiet frem til 
slutningen af  1. verdenskrig.

Med murens fald i 1989 var der opstået en 
ny situation. Nu kunne den tidligere sovje-

Af Jørgen 
Jørgensen



Borgmester Jørgen Witte 
tog imod på Aabenraa 

Rådhus. Her sammen med 
Susanna, der var tolk for 

Hachik Stamboltsian.
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Hachik Stamboltsian.
Susanna Souren og
Borgmester Jørgen Witte.
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Situationen 
i Armenien var på 
alle måder kritisk

trepublik igen besøges. Var det vores kald og 
eksistensberettigelse? Skulle vi vende blik-
ket mod øst? Det var ikke tidligere forsøgt. 
Der var ingen erfaring med Armenien… 

En fornyelse begynder
Vi besluttede at give det en chance og vil-
le gerne tune »Industrimissionen« til frem-
tiden, så ved 70-års jubilæet i 1992, som 
blev afholdt i Vinderslev Missionshus be-
kendtgjorde vi nyt navn: »Dansk Armenier-
mission« og bladet fik ved den lejlighed nyt 
layout. Her fremlagde vi visionen om at få 
kontakt til Armenien og indlede et missions-
arbejde der. 

Men hvordan komme til 
Armenien? Hvem skul-
le vi møde? Hvordan 
skulle vi organisere det? 
Svaret blev et samarbej-
de med KFS (Kristeligt Forbund for Stude-
rende). KFS havde på det tidspunkt udsendt 
Christian Tolstrup som volontør til Georgi-
ens hovedstad Tblisi, hvor han skulle være 
med til at støtte oprettelsen af  et kristent 
studenterarbejde i Kaukasus – især Georgi-
en og Armenien. Armeniermission støttede 

KFS med et pænt beløb, hvor han som mo-
dydelse skulle organisere en rekognosce-
ringsrejse for to fra Armeniermissionen til 
Armenien. 

Første gang i Armenien
Den rejse fandt sted i maj 1993, hvor sog-
nepræst i Hinge-Vinderslev Frede Møller og 
undertegnede havde det privilegium at rejse 
til Armenien. I Paris skiftede vi til en gam-
mel Aeroflot maskine. Allerede i Charles De 
Gaulle lufthavnen fik vi et første møde med 
armensk kultur. Det var – lad os kalde det - 
interessant! I Armenien var vi isolerede. Det 

lykkedes at sende en telex 
fra et posthus med bud-
skab til vores ægtefæller: 
»Vi er godt fremme – og 
har det godt.« Ellers in-
gen kontakt hjemover. 

Vi blev indkvarteret på Hotel Armenia, der 
var det eneste hotel i Jerevan, hvor turister 
umiddelbart kunne bo. En amerikansk fami-
lie, der var med samme fly, spottede os – og 
vi fik en gribende historie, der var med til 
at sætte fokus på kaldet. Han var amerika-
ner. Hun var efterkommer af  armeniere fra 
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Erling og Inger Thomsen – sammen med gæsterne 
fra Armenien: Susanna Souren og Hachik Stam-
boltsian. Inger Thomsen var forretningsfører – og 
medlem af  bestyrelsen. Erling designede det nye 
look for bladet efter jubilæum i 1992.

På besøg hos det tyske mindretal i Aabenraa for 
en snak om etniske minoriteter og fredelig samek-
sistens ved grænsen.
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Vores tilstedeværelse
i Armenien blev på det 
tidspunkt bemærket i 
meget brede kredse

Tyrkiet. Under folkedrabet havde hun mistet 
hele sin familie. Hun var børnehjemsbarn og 
fra børnehjemmet kommet til USA. 

Forud for rejsen fik Christian Tolstrup kon-
takt med en kvinde - Susanna, der arbejdede 
som sekretær for Hachik Stamboltsian. Han 
var en indflydelsesrig politiker og havde et 
stort ord at sige i Den Armenske Kirke, der 
på det tidspunkt var uhyre svækket efter 70 
års kommunistisk undertrykkelse. 

Vi fik lejlighed til at præ-
sentere vores historie 
– og vores ønske om 
at bistå Den Armenske 
Kirke i genkristningen 
af  det armenske folk; og 
han troede på os og in-
troducerede os i kirken. 
I første omgang til et kristent vækkelsesori-
enteret fællesskab – »Gtutiun«, hvor vi mødte 
levende kristendom, men uden for kirkemu-
rens slidte rammer. 

Stamboltsian viste rundt – også i de smukke 
kirker, der var grundlagt allerede i midten 
af  det første årtusinde. Vi var til gudstjene-
ste i hovedkirken i Etchmiadzin, hvor vi sad 
tæt på den aldrende katholikos Vazken, der 
døde 1994. Hans rygte var blakket, men han 
havde med en vis succes reddet Den Ar-
menske Kirke gennem den sidste halvdel af  
den kommunistiske periode (katholikos fra 

1955-1994). Men det var en pjusket domkir-
ke vi sad i – og det var en vingeskudt kirke, 
vi besøgte. Kun 70 præster til hele landet – 
og de fleste over pensionsalderen. De fleste 
kirker var lukket, og de åbne kirker nedslid-
te. Ganske få studenter på præste seminariet. 
Noget skulle ske. Situationen i Armenien var 
på alle måder kritisk. Landet var blevet selv-
stændigt efter oprøret i Nagorno-Karabakh, 
men det havde betydet blokade fra naboer-
ne: Aserbajdsjan og Tyrkiet. Mod syd lå Iran 

og mod nord Kaukasus 
bjergene, der på dette 
tidspunkt var meget uvej-
somt. Der havde været et 
meget stort jordskælv i 
1988, og landets vigtigste 
energikilde atomkraftvær-
ket var lukket. Fattigdom, 
arbejdsløshed og mangel 

på energi prægede landet. 

Frede Møller og jeg fik under dette besøg en 
stor vision for arbejdet i dette hærgede land 
– og samtidig et råd, der blev skelsættende 
for historien. Ved mødet i »Gtutiun«, hvor jeg 
prædikede, og Christian Tolstrup bad, var en 
repræsentant for USA’s ulandsbistand til ste-
de. Han havde kontor i Udenrigsministeriet 
– og inviterede os op den sidste dag vi var 
i Armenien. På hans kontor gav han os det 
råd: »I vil møde mange i Armenien, der vil 



Hos det tyske mindretal
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gøre alt for støtte og penge fra Vesten. I vil 
blive præsenteret for projekter og visioner, 
der »bare lige« kræver lidt støtte osv. Hvis I 
ikke stiller meget præcise krav – og opstiller 
jeres egne regler og dagsordener, vil jeres 
engagement i Armenien blive yderst kortva-
rigt. I vil – som så mange andre – gå bagud 
af  dansen og aldrig mere vende tilbage.« 

Det noterede vi os – og det har vi stort set 
holdt os til i årene derefter. 

Armeniermissonen  
bliver sendende selskab
Året efter; i 1994 lykkedes det at sende cand.
theol. Michael Westh til Armenien på en 
studietur i 3 uger på vores vegne. Han kom 
tilbage med detaljerede nyheder om kirken, 
og vi lykkedes med en delvis formel aftale 

om, at vi kunne sende en teolog, der kunne 
indgå som underviser af  kommende præster 
i det præsteseminarium, der nu forsøgte at 
få gang i hjulene igen. Det førte til en an-
sættelse af  Michael West, der med familie 
blev ansat i Dansk Armeniermission i okto-
ber 1994. De blev udsendt fra Lukaskirken i 
Århus og flyttede til Armenien, hvor tanken 
var, at de efter endt sprogindlæring skulle 
indgå i Den Armenske Kirke med henblik 
på at undervise præstestuderende. Opgaven 
lykkedes, men ikke uden bump på vejen. 
Den Armenske Kirke var skeptisk over for 
»disse lutherske«, men havde samtidig brug 
for den teologiske kompetence, vi kunne til-
byde. Alt i alt blev Michael Wesths indsats 
vellykket. Det skete under fattige vilkår i Ar-
menien – og uden noget erfaringsgrundlag. 
Det var pionerarbejde. Vores tilstedeværelse 
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Generalsekretær for det tyske mindretal tager 
imod.

På besøg hos institut for grænseregionsforskning, 
der på det tidspunkt lå i Aabenraa.

På besøg hos institut for grænseregionsforskning, 
der på det tidspunkt lå i Aabenraa.
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Vi bød ind med 
opgaven at renovere 

kirken i Biuragan

i Armenien blev på det tidspunkt bemærket 
i meget brede kredse. Vi var blandt de første, 
der personligt var til stede i Armenien efter 
friheden fra Sovjetunionen i 1989. 

Samarbejdet med  
Den Armenske Kirke
I 1995 afholdt Kirkernes Verdensråd et 
»Round Table« i Jerevan, hvor Folkekirkens 
Nødhjælp v. Jørgen Thomsen var inviteret 
med i kraft af  deres forpligtelse over for 
»KMA« og Fuglereden i Libanon. Jørgen 
Thomsen inviterede Dansk Armeniermissi-
on med, og jeg havde 
den ære at deltage i det-
te spændende internati-
onale forum, som den 
nytiltrådte katholikos 
Karekin I ledte. Det var 
spændende dage, hvor 
man i fællesskab skulle forsøge at få noget 
i gang. 

Kirken ville gerne have støtte til genopbyg-
ning af  kirker og menighedsliv, men mange 
af  deltagerne var mere nødhjælpsorientere-
de – og de var store aktører, der havde brug 
for budgetter og planer, der kunne godken-
des i de hjemlige bestyrelser. Men den slags 
forhandlinger er lange og seje, og fremskrid-

tene var beskedne til en start. Kirkernes Ver-
densråds projekt var derfor truet af  at blive 
til ingenting, allerede inden det var kommet 
i gang. Det kultursammenstød var komplice-
ret, og lederne fra Kirkenes Verdensråd var 
virkelig på overarbejde. 

I det lys har Dansk Armniermission en stor 
del af  æren for at det projekt kom til at lyk-
kes vældig godt på den lidt længere bane. Vi 
var en lille organisation – vi havde direkte 
kontakt til kirken via Michael Westh, og vi 
kunne hurtigt sætte beslutninger i værk. Vi 

havde på det tidspunkt en 
god økonomi, og de pro-
jekter, der blev præsente-
ret ved Round Table, var 
mangeartede. Vi bød ind 
med opgaven at renove-
re kirken i Biuragan, der 
havde været kornlager i 

en periode og nu var i en meget dårlig for-
fatning. Den lå i et landdistrikt, hvor ingen 
kirker i miles omkreds var åbne. Børnene 
var ikke blevet døbt i årevis, og befolknin-
gen vidste ikke engang, hvordan man korser 
sig (hvilket i Armenien er meget vigtigt). Det 
kostede godt 300.000, og vores krav var, at 
vi skulle se et budget – en tidsplan – og have 
et løfte om, at en præst efter kirkens åbning 

Samtale mellem missionær Michael Westh og Hachik Stamboltsian 
hos Annette og Jørgen Jørgensen, Aabenraa.
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Misisonærparret Mona og Michael Westh.
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Fakta: Jørgen Jørgensen er sognepræst i Åbenrå 
og tidligere formand for Dansk Armeniermission

ville blive placeret i Biurugan. Vi fik det hele, 
og det projekt blev det første gennemførte 
større projekt i samspillet efter Round Table. 

Jeg deltog i indvielsen sammen med Mi-
chael Westh. Vi var begge i dansk præstekjo-
le. Det var stort. Ved siden af  det, støttede vi 
etablering af  et kristent undervisningscenter 
i Jerevan, hvor børn og unge skulle oplæres. 
Dertil flere andre mindre projekter. Alt sam-
men som en slags legitimation af  Michael 
Wesths arbejde på præsteseminariet, der 
efterhånden kom til at fylde mere og mere. 

Demokratifonden
Herhjemme var der kommet fokus på beho-
vet for demokratisering af  de tidligere sov-
jetrepublikker. Demokratifonden havde mas-
ser af  midler – og Armeniermissionen fik en 
pæn andel deri. Dels har mange armenske 

studenter deltaget i KFS’s påskelejr. Det før-
te til et tæt samarbejde med den armenske 
ærkebiskop Shahe Ajamian, der var dekan 
for det teologiske fakultet i Jerevan. Dels til 
at Nane Khachatryan blev udvalgt af  samme 
Ajamian til at komme til Danmark for vide-
reuddannelse. Det var i 1999. Hun fik lært at 
tale dansk, fik et bibelskoleophold i Børkop 
og en teologisk efteruddannelse i Køben-
havn, før hun vendte hjem og blev leder af  
Armeniermissionens søndagsskolearbejde. 
Alt sammen takket være Demokratifonden. 

På missionærsiden fratrådte familien West 
i 2003 – og Anna-Katrine og Per Pedersen 
blev udsendt til samme opgave. I denne pe-
riode blev Armeniermissionen konsolideret i 
Armenien med huskøb og mere formelle af-
taler, der blev kronet med en formel samar-
bejdsaftale med Den Armenske Kirke i 2006.
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Hachik Stamboltsian og Peder Jørgensen, der nu er 
sognepræst i Nexø – og er Jørgen Jørgensens yngste søn. Fra samtalerne i præstegården i Aabenraa.

Fra samtalerne i præstegården 
i Aabenraa.
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Skandinavisk 
solidaritet 

med armenierne
Hvorfor blev arbejdet blandt armeniere 
meget større i Danmark end i Norge og 
Sverige? Og hvad er grunden til at det 
har overlevet til vore dage i Danmark, 
men ikke i de andre lande? Redaktionen 
har spurgt forsker ved Lunds Universi-
tet, Svante Lundgren, om at forsøge at 
undersøge disse spørgsmål og give en 
historisk baggrund for sine svar. 

Da store skarer af  mennesker brutalt blev mas-
sakreret i den omfattende voldsbølge i midten 
af  1890erne – sædvanligvis kaldt de hamidiske 
massakrer – udløste det en vældig solidaritet 
med de berørte. I USA opstod hvad forfatteren 
Peter Balakian har kaldt ’den første internati-
onale menneskerettighedsbevægelse i ameri-
kansk historie’. I Tyskland blev de protestan-
tiske præster Johannes Lepsius (1858–1926) 
og Ernst Lohmann (1860–1936) ansporet til et 
livslangt engagement for armenierne.

Fra 1890-erne
Det nåede også til Norden. Solidariteten med 
armenierne kanaliseredes her hovedsage-

lig gennem organisationen KMA (Kvindelige 
Missionsarbejdere) som var blevet grundlagt i 
Sverige i 1894 og fik en dansk afdeling i 1900 
og en norsk to år senere. KMA sendte missio-
nærer ud til mange områder, også til Armenien 
som man kaldte ’blodets og tårernes land’. 

I løbet af  den tid hvor KMA virkede blandt ar-
menierne, var der kun én norsk, Bodil Biørn 
(1871-1960), og én svensk kvinde, Alma Jo-
hansson (1881-1974), som gjorde en længere 
indsats i dette arbejde. Det danske KMA’s ar-
bejde blandt armenierne var derimod mere 
omfattende og pågik meget længere. I 1900-tal-
lets første årti drev danske KMA et børnehjem i 
byen Mezereh, og cirka ti danske kvinder arbej-
dede på det tidspunkt blandt armenierne.

Fra 1920-erne
En af  disse, Jensine Ørtz (1879-1963) skul-
le senere forlade KMA og for hundrede år 
siden være med til at grundlægge Industri-
missionen for Armenien, det som i dag er 
Dansk Armeniermission. En anden legen-
darisk KMA-missionær var Maria Jacobsen 

Af  Svante 
Lundgren
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Enkelte individer  
eller historisk nødvendighed?
Det afføder to spørgsmål: Hvorfor blev dette 
arbejde så meget større i Danmark end i Nor-
ge og Sverige? Og hvad er grunden til at det 
har overlevet til vore dage i Danmark, men ikke 
i de andre lande?

Det er naturligvis svært, for ikke at sige umuligt, 
at svare på disse spørgsmål. Men man kan altid 
spekulere. Findes der noget i den danske folke-
sjæl som gør, at man lettere tager armeniernes 
lidelser til sig? Hvad skulle det i så fald være? Kan 
grundtvigianismen have noget med det at gøre?

Som sagt, jeg ved det ikke. Men jeg har en tan-
ke. Historikerne debatterer 
forskellige personers be-
tydning for historiske hæn-
delsesforløb. Hvis Adolf  
Hitler var død af  mæs-
linger som toårig – var vi 
da sluppet for nazismen, 
anden verdenskrig og jø-

deudryddelsen? Eller lagde den historiske ud-
vikling alt dette til rette, så havde det ikke være 
Adolf, ville en anden være trådt frem og have 
gjort mere eller mindre det samme?

Det her kan man ikke vide; det er kontrafak-
tisk spekulation. Jeg er dog tilbøjelig til at tro 
at enkelte individer kan påvirke historien på en 
afgørende måde – på godt og på ondt.

(1882-1960) som efter at have reddet en stor 
mængde armenske børn i Harput under fol-
kemordet, virkede som forstander for børne-
hjemmet Fuglereden i Libanon fra 1928 til sin 
død i 1960. Fuglereden blev drevet af  dansk 
mission helt frem til 1970.

Hvis vi altså nøjes med at se på KMA’s arbej-
de blandt armeniere, er det betydelig mere 
omfattende i Danmark end i de andre skandi-
naviske lande. Og hvis vi løfter blikket og ser 
på anden armeniersolidaritet, bliver forskellen 
endnu tydeligere. I Sverige fandtes ganske vist 
efter folkemordet en Armenienkommitté, ledet 
af  forfatteren, folkehøjskolerektoren og freds-
forkæmperen Natanael Beskow (1865-1953), 
men den blev kortvarig, 
og interessant nok be-
stod dens vigtigste opga-
ve i at indsamle penge til 
det arbejde som udførtes 
af  en dansk hjælpearbej-
der i Aleppo, Karen Jep-
pe (1876-1935).

I Danmark blev der, som allerede nævnt, 
grundlagt en anden kristen organisation til at 
arbejde blandt armenierne, det skete i 1922. 
Der fandtes allerede en sekulær organisation, 
De Danske Armeniervenner. Det var den som 
havde udsendt læreren Karen Jeppe til Det os-
manniske Rige.

Når jeg har forsket i denne nordiske arme-
niersolidaritet, har det slået mig hvor stor 
forskellen er mellem Danmark og de andre 
skandinaviske lande. I Danmark fandtes flere 
organisationer, og der blev udsendt betydelig 
flere missionærer og hjælpearbejdere.

Og én ting til: De Danske Armeniervenner fin-
des ikke længere. KMA’s virksomhed tyndede 
ud, og organisationen blev gradvis nedlagt så-
vel i Danmark som i Sverige og Norge. Men i 
Danmark lever fortsat en organisation fra dette 
arbejde, Dansk Armeniermission. Maria Jacobsen Karen Jeppe

Solidaritet er ikke 
at jeg hjælper dig. 

Det er at vi tilsammen 
støtter hinanden
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Jeg tror at den forskel mellem landene som 
vi her grubler over, har med enkelte individer 
at gøre. Alma Johansson og Bodil Biørn var 
fantastiske personer, men de fik næsten ingen 
efterfølgere i deres egne lande. I Danmark 
opstod derimod en mindre bevægelse om-
kring KMA’s børnehjem Emaus i Mezereh. Og 
Maria Jacobsen inspirerede mange danskere, 
deriblandt søsteren Anna, som rejste ud for at 
arbejde i Fuglereden.

En person som ikke ofte nævnes i denne sam-
menhæng, tror jeg også spillede en central rol-
le. En mand i en historie fuld af  kvinder. Jeg 
tænker på Aage Meyer Benedictsen (1866-
1927), sprogforsker og eventyrer, af  Matthias 
Bjørnlund kaldt en ’kosmopolitisk, patriotisk, 
konsekvent anti-imperialistisk dansker med jø-
diske og islandske rødder’. Han kæmpede for 
undertrykte folks frihed og forklarede selv, at 
armenierne var det undertrykte folk som stod 
ham nærmest. Han var med til at grundlægge 
De Danske Armeniervenner og var den som 
inspirerede Karen Jeppe til hendes lange livs-
gerning for det armenske folk.

Jeg ved ikke om Maria Jacobsen læste Arme-
niervennen, om Jensine Ørtz læste i Benedictsens 
bøger og pamfletter om armenierne, eller om de 
danske KMA-missionærer overhovedet kendte til 
ham. Men min tanke er, at allerede inden danske 
KMA startede sit arbejde i ’blodets og tårernes 
land’, fandtes der et intellektuelt miljø i Danmark 

hvor armeniernes li-
delser fik plads. Jeg 
tror, at det ikke kan 
have været uden be-
tydning. 

Efter folkemordet sta-
biliseredes armenier-
nes situation lidt efter 
lidt. Armenske flygt-
ninge blev integreret 
i deres nye hjemlan-
de, og antallet af  for-

ældreløse børn som havde behov for at bo på 
børnehjem, mindskedes. Dette førte til at både 
De Danske Armeniervenner og KMA’s arbejde 
hørte op.

Solidaritet er gensidig
Men Dansk Armeniermission har fortsat med 
i praktisk handling at stå ved det armenske 
folks side. Hvad grunden er, vil jeg ikke gøre 
mig særlige tanker om. Men det er imponeren-
de. Og jeg er overbevist om at alle de mange 
ildsjæle, som gennem disse hundrede år tro-
fast og udholdende har arbejdet for at hjælpe 
armeniere i Grækenland, Libanon, Armenien 
og andre lande, ikke kun har fået tilfredsstillel-
sen ved at gøre en indsats for deres medmen-
nesker, men også har oplevet, at dette har givet 
mere end det har taget. Solidaritet er ikke at 
jeg hjælper dig. Det er at vi tilsammen støtter 
hinanden. Noget som beriger alle parter.

De danske kvinder som drog til andre lande for 
hovedsagelig at hjælpe armenske kvinder og 
børn, havde fra begyndelsen en ret så paterna-
listisk forestilling om at komme med redningen 
til disse. I mødet med virkeligheden ændredes 
deres opfattelse, og de kom til mere og mere 
at værdsætte det armenske folk, verdens første 
kristne nation, og dets lange og rige traditioner. 
Som Karen Jeppe udtrykte det: ’Vi rejste ud for 
at hjælpe nogle børn, men fandt et helt folk.’

Det folk findes stadig i dag og møder stadig 
udfordringer og trusler. 

Til lykke med 100-årsdagen!

Fakta: Svante Lundgren, forsker 
ved Lunds Universitet, medforfatter 
til Folkmord, flyktingar och fortlevnad. 
Tre skandinaviska kvinnors arbete för 
armeniska kvinnor og barn (2020)

Aage Meyer Benedictsen
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Dansk Armeniermission har - som mange 
vil vide - en nær relation til skolen i Bourj 
Hammoud i Beirut, Libanon. Mange støt-
ter skolens drift, og mange støtter vores ar-
menske venner i Libanon. I denne artikel 
gør pastor og tidligere skoleleder, Hrayr 
Cholakian, Beirut, rede for baggrunden for 
dette arbejde og for situationen i dag.

I det 19. århundrede fandt der en intellektu-
el og åndelig vækkelse sted i Istanbul. Denne 
opvågnen og oplysning gav skubbet til at re-
formsøgende begyndte at studere Bibelen. Det 
førte videre til at Det Armenske (ortodoks-apo-
stolske) Patriarkat åbnede en skole med Krikor 
Peshdimaljian som leder, en af  den tids førende 
intellektuelle. Denne skoles overordnede mål 
var at uddanne og kvalificere præsteskabet i 
Den Armensk Apostolske Kirke.

Et resultat af  denne vækkelse blev desuden 
dannelsen af  et forening der gik under navnet 
’Den pietistiske Union’. Medlemmerne her 
mødtes for at studere Bibelen.

Der opstod stærk modstand fra Det Armenske 
Patriarkat i Istanbul mod disse reformsøgende. 
Da patriark Matteos Chouhajian ekskommuni-

kerede de reformvenlige, så de sig derfor nød-
saget til at danne en ny religiøst sammenslut-
ning, ’The protestant Millet’ (Millet vil sige et 
konfessionelt samfund). Denne adskillelse før-
te så til dannelsen af  Den Armensk Evangeli-
ske Kirke 1. juli 1846, af  37 mænd og 3 kvinder.

I dag, og mere end et århundrede efter Det 
Armenske Folkemord i 1915 (frem til begyn-
delsen af  1920’erne), har de Armensk Evan-
geliske Kirker reorganiseret sig og dannet nye 
sammenslutninger i Mellemøsten, Nordafrika, 
Europa, Eurasien, og den seneste var i selve 
Armenien (efter 2. Uafhængighed i 1991). For 
nuværende findes der omkring 100 Armensk 
Evangeliske Kirker i følgende lande: Argentina, 
Armenien, Australien, Belgien, Brasilien, Bul-
garien, Canada, Cypern, Egypten, England, 
Frankrig, Georgien, Grækenland, Iran, Irak, Li-
banon, Syrien, Tyrkiet, Uruguay, og USA.

Det Armenske Folkemord, som blev udført 
af  tyrkere i Det Ottomanske Rige, ødelagde 
en masse, og en masse gik tabt - menneskeliv 
(mere end 1,5 millioner), kultur, skoler, univer-
siteter og selvfølgelig kirker. Men Guds forsyn 
standsede ikke, og Gud førte sine børn til nye 
strande og skabte nye muligheder.
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Tro, håb og 
kærlighed - resten 
er praktikaliteter

- en kort historie om næsten 200 år

Af  Hrayr 
Cholakian 

Første Armensk Evangeliske 
kirke i Istanbul 1. juli 1846
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Guds trofaste tjenere 
krydsede kontinenter 
og verdenshave for at 

stå ved vor side

Sammenslutningen af  Armensk 
Evangeliske Kirker i Mellemøsten
Den Libanon-baserede Armensk Evangeliske 
Union i Mellemøsten, etableret i 1924, er en af  
de ældste blandt de fem unioner som omfatter 
hele Den Armensk Evangeliske Kirke. Det er 
en sammenslutningen af  mere end tyve kirker 
og menigheder i syv lande i Mellemøsten og 
en kirke i Australien, da oprindelsen til Syd-
neykirken kan spores tilbage til Libanon og 
Syrien. Hver medlemskirke i Unionen er uaf-
hængig i sine interne anliggender. Dog er visse 
funktioner centraliseret, fx evalueringen af  an-
søgere til præsteuddannelsen. Uddannelsen af  
præster foregår ved Near East School of  The-
ology (NEST) og Haiga-
zian Universitet (begge i 
Beirut, Libanon). 

De fleste lande hvor Uni-
onen er repræsenteret 
(bortset fra Australien), 
og i de sidste 50 år, har 
haft deres udfordringer 
med nationale uroligheder og krige i storskala 
og ødelæggelser, voldsom inflation, stigning i 
antallet af  arbejdsløse og internationale sank-
tioner - og de fleste af  disse problemer er sta-
dig uløste. Alt dette har skabt en atmosfære 
af  ustabilitet som så næsten har ædt håbet op 
- særlig bandt de unge - om en bedre fremtid.

En personlig kommentar:  
Vision og refleksioner
Ledelsen af  Unionen under disse ustabile be-
tingelser føles overvældende. Alligevel forsø-
ger vi at minde os selv om at situationen for 
vores forfædre var langt værre. Ja, vores histo-
rie hjælper os med at huske at vi har en trofast 
Gud, som aldrig forlod eller vil forlade os, sær-
lig i tider med trængsler og nød. De som kom 
før os, og særlig de som kom som flygtninge til 
Mellemøsten uden noget som helst i bagagen 
og uden nogen kontakter, var folk med visioner, 
og centralt i deres vision var kirkens og sko-

lens vigtige betydning for samfundet i bred be-
tydning. Derfor begyndte de som det første at 
bygge kirker og uddannelses institutioner. Jeg, 
sammen med mine ældre og nuværende kolle-
ger, er frugten af  deres vision og bestræbelse.

Selvfølgelig er hverken de dengang eller vi 
i dag i stand til at gøre dette på egen hånd. 
Da vi gik gennem ’dødsskyggens dal’, kryd-
sede Guds hyrder og trofaste tjenere (hvoraf  
nogle var blodsbeslægtede og nogle var helt 
fremmede) kontinenter og verdenshave for at 
stå ved vor side og sammen med os lette vor 
smerte og indgyde os håb. Vi takker alle som 
helhjertet gav mere end vi bad om eller for-
tjente, og som - med os - sendte bønner op til 

vor himmelske far. 

Vi vil gerne benytte an-
ledningen til at takke Gud 
for Dansk Armeniermissi-
on og ønske til lykke med 
hundreårsjubilæet. I disse 
hundrede år har I være 

med os - det Armenske folk - på så mange må-
der og så mange steder og har givet af  jer selv 
til os. Vi takker Gud for jeres trofasthed over 
for evangeliet om Jesus Kristus og jeres hengi-
venhed over for Guds børn forskellige steder i 
verden. Må Gud styrke og bevare jer i sin nåde.

Og som postludium, hvis I spørger mig, hvad 
der er vores mest presserende og vigtigste be-
hov i dag, vil jeg uden tøven svare: 

Tro, håb og kærlighed - tro på en trofast 
Gud, håb imod håb, og en helhjertet kær-
lighed og hengivelse til Gud og til vores 
næste. Resten er praktikaliteter. Resten 
vil Gud tage sig af. Vi er vidner om denne 
sandhed. 
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Første kirkemøde afholdt i Den Armensk 
Evangeliske Kirke i Istanbul 1850

(oversættelse: 
Merete 
Bandak)
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Moving Gospel, 2008

Moving Gospel, 2008

Tur til Biuragan 
med Frøkjær og 

Bjerre, 2007

 Bestyrelsesbesøg i 
Biuragan, 2006

Moving Gospel, 2008

Indgåelse af  partnerskabsaftale 
med den Armensk-

Apostoliske Kirke, 2006

Tur til Biuragan 
med Frøkjær og 

Bjerre, 2007

Jenny Jensen
(Deutscher 
Hülfsbund) Bodil Bjørn

(Norwegian 
K.M.A.)

Wilhelmine
Grünhagen

Hansine Marcher 
(Deutscher  Hülfsbund)

Jensine Ørtz

Alma Johanson
(Swedish K.M.A.)
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Kirken i Biuragan, 
5 års jubilæum

Tur til Biuragan med 
Frøkjær og Bjerre, 2007

Ansgarskirken i Aalborg har 
foræret søndagsskolen i 

Nubarashen en flonellograf, 2008

 Bestyrelsesbesøg i 
Biuragan, 2006

Tur til Biuragan 
med Frøkjær og 

Bjerre, 2007
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Hvad har vi selv lært, her i Danmark? Det 
er spørgsmålet, det drejer sig om her. 

Mission er tovejskommunikation. Det kender 
enhver missionær på det individuelle plan. Jo 
mere man holder af  dem, man er sendt ud til, 
des mere bliver man præget af  dem. 

Det gælder også på det overindividuelle plan. 
For også den sendende kirke præges af  den 
kirke, den kerer sig om og oplever at være for-

bundet med. Også på dette plan er begge par-
ter både giver og modtager.

Dette er perspektivet for det følgende, hvor jeg 
forsøger at få føling med hele det spænd af  
hundrede års kirkehistorie, vi kan se tilbage på. 

Der er mange prægende faktorer, der har haft 
betydning for udviklingen i nyere dansk kir-
kehistorie. Naturligvis. Og mange forskellige 
missioner, har virket tilbage på os selv. Der har 

Armeniermission 
- et erfaringsfelt for 

den danske kirke
Af  Per D. Pedersen, sognepræst ved Kingos kirke, Nørrebro

Tidligere udsendt til Armenien

Et af  de første hold på Kvindelige Missionsarbejderes missionsskole 
på Frederiksberg, ca. 1905. Foto: KMA’s arkiv.
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været Santalmission, Ethiopermission, Israels-
mission, for nu bare at nævne et par stykker. 
Hver enkelt mission har stillet os over for sær-
lige opgaver og kaldt på udvikling af  særlige 
evner, og har samtidig givet os en særlig beri-
gelse. I denne sammenhæng er Armeniermis-
sion unik. Et helt enestående felt for kirkelig 
erfaring, der nok har fællestræk med andre 
missioner, men samtidig har helt særlige og 
specifikke træk. 

Kvindelig mission
Dansk Armeniermission er kvindernes mis-
sion! De bærende skikkelser hedder Jensine, 
Hansine og Wilhelmine. De hedder Jenny, 
Mary, Marie og Margrethe, Bodil, Alma og Ka-
ren. Og i nyere tid: Mona, 
Anna-Kathrine, Nane, 
Suzanna og Rouzanna. 

Der har været enkelte 
mænd involveret; man 
støder på navne som 
Oluf, Leif  og Michael, 
men hverken mændens 
antal eller deres betyd-
ning kan matche disse handlekraftige, hjerte-
fromme og feministiske (!) kvinder.

At det er kvindernes mission, har på den ene 
side at gøre med forholdene i de armenske 
områder. Som resultat af  jævnlige massakrer 
var det børn og kvinder, der var flest af. Sådan 
var det både før og efter det store vendepunkt 
i 1915. 

Denne linje, retningen mod kvinder og børn, 
blev fortsat i nyere tid, blot under fredeligere 
og mere menneskelige vilkår. Her blev søn-
dagsskolearbejdet den store og betydningsful-
de aktivitet, og de armenske præstekoner blev 
den store ressource. En skøn historie, som ikke 
skal fortælles her. 

Men at det er kvindernes mission, har på den 
anden side også noget at gøre med forholdene i 

Danmark. En særlig faktor i kulturlivet omkring 
århundredeskiftet var hvad man kunne kalde 
»nyopdagelsen af  kvinden«. Der fremkom en 
særlig hævdelse af  kvinders værd og en ny an-
erkendelse af  kvinders bidrag til virkeligheden. 
Sådan var tiden i det hele taget. Men i dette 
stykke var kirken frontløber i udviklingen. 

To sigende eksempler er, at kvinder fik valgret 
til menighedsrådene allerede i 1903, men først 
i 1915 til folketinget. Og Indre Mission gav al-
lerede i 1902 kvinder fra Kvindelige Missions-
arbejdere adgang til at tale i de mere end 500 
missionshuse, hvilket var et nyt og ikke uom-
stridt skridt. 

Den danske kirkes engagement med armenie-
re var i de betydningsfulde 
første år særligt organi-
seret af  Kvindelige Missi-
onsarbejdere (KMA), hvis 
medlemmer var karakteri-
seret ved stålsat tro på at 
kvinder har en nødvendig 
opgave, og af  en impo-
nerende evne til at se nye 
veje og muligheder for at 

kvinder kan udfolde sig i kristen tjeneste. Og 
dertil af  en vedholdende stædighed.

I 1910 kan man læse følgende i en KMAudgi-
velse: »Jensine Ørz har i Malatia, en By paa ca. 
60,000 Indbyggere, faaet sit ’Stykke’ at arbejde 
paa, ved at læse Guds Ord for Kvinderne, samle 
dem til Bøn, give Enkerne og de unge Piger Ar-
bejde ved orientalsk Syning, saa de kan fortjene 
Brødet til sig og sine, og samle Børnene til ’Børne-
havens’ opdragende og udviklende Gerning.«

KMAs slogan var: ’Kvinder, der arbejder for 
kvinder’. Og det var vel at mærke kvinder som 
sådan, ikke kun kristne kvinder. I 1912 skriver 
Jensine en artikel med overskriften »Hvad der 
kan foregaa i de tyrkiske Haremer«. Den har en 

En særlig faktor i 
kulturlivet omkring 
århundredeskiftet 

var hvad man kunne
kalde »nyopdagelsen 

af  kvinden«
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stærk appel: »Lad os ikke glemme, at vore Muham-
medanske Søstre ogsaa har en udødelig Sjæl!«

»Missionsfeminisme« kalder historikeren Ma-
thias Bjørnlund dette fænomen. Han har ud-
forsket det i sin fremragende bog »På Herrens 
mark. Nødhjælp, mission og kvindekamp un-
der det armenske folkedrab«. 

I forhold til den feminisme, som vi har nutid-
serfaring med, er denne feminisme positiv i sin 
hensigt og kristen i sin begrundelse. Den er 
hverken antimandlig eller antikirkelig. Dagsor-
denen er ikke frigørelse, men fri udfoldelse af  
det specifikt kvindelige.

Maria Jacobsen er et godt eksempel. I 1925 
blev hun leder af  børne-
hjemmet Fuglereden i 
Byblos, Libanon, hvilket 
hun var til sin død i 1960. 
På hendes gravsten står 
»Mama for tusinder af  
armenske børn«. Lytter 
man efter, kan man høre 
hendes ekko endnu. 

I Armenien har jeg mødt 
mennesker, få og gamle 
var de efterhånden ble-
vet, der er vokset op på Fuglereden. Gennem 
dem kunne jeg mærke Maria Jacobsen. De tal-
te med barnlig ømhed om deres mama.

Selv fik hun aldrig børn. Men hun har udfoldet 
sit liv som kvinde og er blevet mor på en helt 
enestående måde. Hun har evnet at få hundre-
devis af  børn til at opleve sig set og elsket af  
deres mor. 

Samtidig, når man kører fra Beirut og stiger ud 
af  bilen i Byblos og ser hele det store kompleks 
af  bygninger, hører om de mange medarbej-
dere, om de svære tider og de vanskelige be-
slutninger, så er man ikke i tvivl: Nok har hun 
haft et kærligt hjerte, men hun har godt nok 
også haft en fast hånd! Det er en kæmpe virk-

somhed, hun har stået i spidsen for. Men intet 
tyder på, at hun har haft svært ved at træde i 
karakter som chef.

For den danske kirke har armeniermissionen 
været et lærings- og erfaringsfelt for kvindelig 
livsudfoldelse, hvis værdi er givet i og med den 
kristne tro. De har troet på, at kvinder skal, og 
de har vist os, at kvinder kan.

Magtløs mission
Mission kan opleves truende. Den kan udfordre 
tildelingen af  frihed og privilegier i et samfund 
og vende op og ned på magtstrukturer. I den 
fundamentalistiske muslimske mission i Dan-
mark er dette et fremtrædende anliggende. 

Tingene vender helt ander-
ledes i armeniermissionen. 
Et væsentligt vilkår for at 
denne mission overhovedet 
kunne lykkes, var missio-
nærernes mangel på magt. 

Netop magtløshed var 
grunden til, at de danske 
missionærer kunne for-
blive i armenske områder 
under det voldsorgie, der 

brød løs i Tyrkiet. Missionærer fra USA, Tysk-
land og andre stærke nationer, som gik med i 
verdenskrigen, blev trukket hjem, da urolighe-
derne begyndte. Kun kvinderne fra Danmark 
kunne blive. Udsendinge fra en afmilitariseret 
lilleputstat var ikke nogen trussel.

Dette objektive vilkår, manglen på magt, skab-
te et rum for menneskelighed. Den militære 
svaghed åbnede for godheden på et mellem-
menneskeligt og mellemkristeligt plan. Hjulpet 
på vej af, at det samtidig på det subjektive plan 
var parret med et uforfærdet mod og en robust 
kaldsbevidsthed hos missionærerne. 

Disse kvinder er helte. De har haft en tro på at 
godhed er den nødvendige vej. 

Da de oplevede, at 
de ikke blev mødt af  
vagter med våben, 
men derimod af  en 

lille kvinde, som bød 
på kaffe og cigaretter, 

skete der noget
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Karen Jeppes liv indeholder flere eksempler 
på, at det lykkes at gå godhedens vej. I bjer-
gene uden for Urfa, hvor hun var leder af  et 
børnehjem fra 1905, købte hun et stykke jord. 
Hendes plan var at drengene skulle lære at 
dyrke vindruer. Området var frygtet. Der gik 
rygter om at hele karavaner var blevet dræbt 
af  lokale røvere. Ingen vovede at rejse ad veje-
ne gennem bjergene. En sommer tog Karen og 
nogle få andre så derop og slog deres telt op. 
Det var synligt på lang afstand.

De lokale kom hurtigt på besøg. Da de ople-
vede, at de ikke blev mødt af  vagter med vå-
ben, men derimod af  en lille kvinde, som bød 
på kaffe og cigaretter, skete der noget. De tog 
hende under deres beskyttelse og sagde, at 
alle bare havde at lade 
Karen og alt, hvad der 
var hendes i fred!

Nu begyndte andre 
igen at færdes på ve-
jen gennem bjergene. 
Uden at blive røvet.

Dette er en helt lokal 
mikrohistorie, som 
peger på en typisk 
erfaring, der finder sted flere gange i arme-
niermissionen. At hvis man giver afkald på 
voldsparathed og dominansadfærd, men i ste-
det har modet til at gøre sig selv til et muligt 
offer, kan svaghed gøre fjender til venner og 
stifte fred. Det er en trosbåren adfærd, som er 
dybt inspireret af  Jesus’ historie. 

Karen fik også opstillet en cisterne ved vejen. 
En »barmhjertighedskilde« med køligt vand. 

Mogens Højmark fortæller, at her har de lokale 
standset og slukket tørsten og bedt Allah vel-
signe Karen og hendes far (!).

Erfaringen er, at når man er udsending fra den 
danske kirke, har man ingen militære og poli-
tiske muskler. Og at netop dette kan gøre de 

missionale muligheder større og gøre det krist-
ne vidnesbyrd stærkere og mere troværdigt. 

Hvilket hænger tæt sammen med det følgende:

Pengemanglende mission
Armeniermissionen har altid manglet penge. 
Der er holdt kollekttaler, sendt tiggerbreve, 
arrangeret basarer og solgt kniplinger. Både 
missionærerne selv og engagerede mennesker 
i Danmark har knoklet for at samle penge ind. 

Missionærernes artikler er fulde af  appeller: 
»Skaf  mig penge til dem! Vil De ikke nok!« (Ka-
ren Jeppe fra Urfa). Deres dagbøger er fyldt 
af  bekymringer: »Hvor skal jeg kunne sørge for 
alle de mennesker? Hvem skal finansiere det uhyre 

foretagende?« (Karen Jeppe i 
Aleppo).

Det objektive vilkår for ar-
meniermissionen har væ-
ret, at nøden har været så 
uovervindelig stor. Men på 
det praktiske plan har det 
givet armeniermissionen en 
særlig karakter og været en 
særlig læring til den danske 

kirke. Jeg vil pege på to ting:

For det første, når man ikke kan lindre nøden 
for andre, så må man bære den sammen med 
dem. Dette har været mange af  missionærer-
nes skæbne. Selv har de og de engagerede i 
den danske kirke oplevet det, som om de kom 
til kort og ikke kunne, hvad de burde. De har 
været fortvivlede. Og samtidig har de gjort 
en dybere erfaring: At være hos andre i deres 
nød og lide med dem er netop dér, hvor kirken 
når frem til opfyldelsen af  sin bestemmelse. 
At medsulte, medlide, medsørge, medgræde. 
Dette er den reneste form for kristen samhø-
righed. Og det har vide kredse i den danske 
kirke gjort til en del af  deres eget liv i og med 

At medsulte, 
medlide, medsørge, 

medgræde. 
Dette er den reneste 

form for kristen 
samhørighed
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armeniermissionen. Armeniermission har 
opøvet deres evne til at lide med de lidende. 

For det andet, når man ikke selv har noget at 
give, så må man spørge: Hvad har I selv, som 
vi kan bruge? Hvad kan I allerede, som vi kan 
udvikle sammen?

Netop dette spørgsmål ligger bag »Industri-
missionen«, som formede en væsentlig del af  
den danske kirkes armeniermission fra 1922 
og frem. Sloganet var ’Hjælp til selvhjælp’. 
Målet var at uddanne armenierne i forskelli-
ge former for produktion, 
der dels kunne anvendes 
lokalt, dels kunne sælges 
i Europa og dermed give 
dem mulighed for at gen-
opbygge deres nation og 
kirke efter folkemordet.

Det drejer sig om uspektakulære og meget 
praktiske ting som systuer, hvor ældre kvinder 
lærte unge piger at brodere. Sangklasser, hvor 
gamle sange og danse fik liv, snedkerværkste-
der, stenhuggerier, landbrug og planteskoler.

Armeniermissionen har været et succesfuldt 
erfaringsfelt for modtagerorienteret mission. 
Den har lært os, hvor hjælpsom hjælp kan 
være, når den tager udgangspunkt i, hvad 
mennesker allerede har og kan, og man så 
starter der. 

Modsætningen til industrimission er ’jule-
mandsmission’, som jeg har oplevet en del af  i 
min tid i Armenien, - og nu bliver jeg lidt syrlig: 
En velnæret mand kommer drønende i sin sto-
re »slæde« med firehjulstræk og lædersæder, 
dumper en imponerende gave og er kun til ste-
de så kort tid som muligt. 

Dette er den missionale praksis, der udøves af  
visse kapitalistiske, superprotestantiske kirker. 
Den slags har den danske kirke lært ikke at 
lade sig imponere af. Gud ske lov! Det er mere 
nedværdigende end udviklende. 

Fordi armeniermissionen har været magtløs 
og pengemanglende, har den været et erfa-
ringsfelt for ikke-kolonialistisk mission. Kritik-
ken af  mission har som bekendt ofte været, at 
man ikke kun overdrog evangeliet til tro, men 
også undertvang ikke-kristne nationer og trak 
fremmedkulturelle idealer og magtformer ned 
over hovedet på dem. Hvilket nok er mere 
sandt, end man ville ønske.

Det er ikke sket i armeniermissionen. Det bevi-
ses ved det faktum, at den danske kirke og den 
armenske, stadig står lige så fremmede over 

for hinanden som før, og 
at det er lige så krævende 
som altid at møde hinan-
den. Men samtidig er det 
en fortsat lykkelig erfaring, 
at det kan lade sig gøre. 

Økumenisk mission
Armeniermissionen har givet den danske kirke 
træning i at genkende en kristen bror og sø-
ster, også selv om vedkommende har et helt 
andet teologisk univers og en helt anderledes 
trospraksis. Det er en læring, som er mere re-
levant for os nu end nogensinde før, nu hvor 
alle mulige kristne fra hele verden er til stede 
i Danmark.

Martin Luther lagde basis med sin no-nonsen-
se-tilgang til spørgsmålet om hvad »enhed« 
betyder. Hans udgangspunkt var, at »til sand 
kristen enhed er det tilstrækkeligt med enighed 
om evangeliets forkyndelse og sakramenternes 
forvaltning«. Nul mere. Hvad angår teologisk 
tænkning og kirkelig fromhedskultur er Luther 
ikke bare udogmatisk, han er antidogmatisk. 
Man skal ikke pålægge hinanden noget, hverken 
hvad læresætninger eller livsudtryk angår, hvis 
ikke det udtrykkeligt er sagt i Bibelen. Gør man 
det, er det falsk og farisæisme.

På den måde har den danske kirke et stort 
åbent rum for tænkning og kristen praksis, og 

et erfaringsfelt 
for ikke-kolonialistisk 

mission
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i vores historie har vi gjort mange erfaringer 
med det. Særligt under vækkelserne i århun-
dredet før armeniermissionen. Vilhelm Beck 
og den missionske del af  vækkelsen var præ-
get af  en individualistisk og inderlig fromhed, 
N. F. S. Grundtvig og den grundtvigske vækkel-
se havde en liturgisk og folkelig form. Disse iøj-
nefaldende forskelligheder har siden dengang 
levet side om side i den ene, rummelige folke-
kirke. Ikke uden ballade og brok, men alligevel 
sammen.

Fællesskabet med den armenske kirke har ud-
videt denne erfaring af  
’enhed der rummer for-
skellighed’ ud over vores 
egen kirkes grænser.

Maria Jacobsen var en 
af  de første, der fik det 
ind på livet. Hun regne-
de egentlig med at hen-
des mission ville forme 
sig som den hedningemission, hun allerede 
var bekendt med. Men hun havde ikke været 
på ret mange evangelisationsture på hesteryg 
med telt, før hun indså, at hun måtte revidere 
præmisserne for sin mission. Armenierne var 
ikke hedninger. De var kristne. Missionen var 
en anden end omvendelse. Den var genopbyg-
ning.

Armeniermissionen har været en læringspro-
ces for den danske kirke, som har drevet os i 
retning mod befrielse fra kulturel provinsialis-
me og lovisk horisontforsnævring. Om det helt 
er lykkedes endnu, skal jeg lade være usagt. 
Men i alt fald: Den har stillet os over for men-

nesker, som bruger røgelse, som slår korsets 
tegn, kysser kirkedøren, bruger velsignet salt 
i maden, og bøjer sig for hellige billeder. Og 
den har ladet os opdage, at disse praksisser er 
autentiske udtryk for kristen tro.

Da jeg arbejdede i klosteret i Etchmiadzin 
måtte jeg læse Luther. Simpelt hen for min 
egen overlevelses skyld. Mødet med det frem-
mede var så massivt, at jeg måtte finde mig 
selv på ny. Jeg kendte Luther vældig godt fra 
min uddannelse på Menighedsfakultetet. Men 
her, da jeg sad under vinrankerne og igen læ-

ste »Om koncilierne og kir-
ken« (fra år 1539), hoppe-
de jeg i stolen og udbrød 
højt »aha!«, da jeg fik testet 
den lutherske teologis po-
tentiale for at rumme og 
anerkende fremmedkul-
turelle kristne som brødre 
og søstre. Det var lykkelige 
stunder i Luthers selskab!

Ikke blot for mig selv, men for vide kredse i 
den danske kirke, har mødet med den armen-
ske kirke betydet en optræning af  evnen til at 
skelne centrum fra periferi i kirkens lære og i 
at kunne genkende fremmedkulturelle menne-
sker som kristne brødre og søstre. 

Dermed har vores kirkes armeniermission for-
beredt os på vores egen nutid, hvor et historisk 
stort antal kristne fra andre kirker og traditio-
ner findes her hos os, og hvor alt peger på, at 
fremtiden stiller os over for den opgave at være 
kirke sammen med hinanden. 

Armeniermissionen har 
drevet os i retning mod 

befrielse fra kulturel 
provinsialisme og lovisk 

horisontforsnævring
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fra samarbejdet 
i Armenien 
og Libanon

Den første gang, jeg skrumlede afsted i 
en bus ud til Nubarashen - den forstad til Je-
revan, som senere kom til at danne rammen 
om den allerførste søndagsskole i Armenien 
– vidste jeg ingenting om, hvordan søndags-
skolesamarbejdet mellem DAM og den Ar-
mensk-Apostoliske Kirke skulle udvikle sig. 
Det eneste, jeg vidste, var, at kirkens ledelse 
havde set behovet. De havde set, hvor vig-
tigt det var at oplære børn o

Jeg tror tiden og hjerterne var modne. Og 
jeg tror, den gensidige tillid, der var byggetg 
unge i den kristne tro, derude i et område 
med mere end 60 % arbejdsløshed og ab-

solut intet kendskab til basal kristendom. 
Vi kom med 120 års dansk praktisk-pæda-
gogisk søndagsskoleerfaring. De kom med 
1700 års armensk kirkehistorie og mange 
traditioner. Kunne det lykkes? op mellem 
os og dem, var en afgørende faktor. Det 
lykkedes. Gud har ladet velsignelse regne 
ned over søndagsskolearbejdet i Armenien. 
»Light to Kids« er for længst blevet den Ar-
mensk-Apostoliske kirkes eget arbejde med 
dygtige medarbejdere. Der er en stor glæde 
at være vidne til.

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen,  
tidligere missionær i Armenien

Det var som om vi havde kendt hinanden 
altid. Mødet med det armensk evangeliske 
præstepar i Beirut, Karineh og Hrayr Chola-
kian og deres to skønne børn var hjerteligt. 
De satte meget til side for at vise os Liba-
non, et sammensurium af  et land, der trods 
uoverstigelige modsætninger fortsat eksiste-
rer. De syriske flygtninge prægede gadebil-
ledet. Skudhuller i bygninger var påmindel-
ser om forfærdelige krige. Stor fattigdom. 
Det blev vi mindet om i mødet med lederen 
af  den armenske skole i det meget tæt be-
folkede område Borj Hammoud. Vartoug 
hed hun. Hun var og er på en svær opgave, 

fordi mange ikke har råd til at betale de nød-
vendige skolepenge, og hvordan skal hun så 
betale løn til lærerne? Men hun og præste-
parret stod midt i det hele med en stærk tro 
på Gud, en tro på at Jesus lever, og det går 
an at satse på ham. Det var også den røde 
tråd ved gudstjenesten, hvor vi bagefter fik 
mulighed for at møde en, der var vokset op i 
børnehjemmet Fuglereden. Han talte varmt 
om dette sted, som har betyder så meget for 
mange mennesker. 

Peter Legarth, tidligere medlem  
af  bestyrelsen for Dansk Armeniermission

Glimt
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KOLOFON

DAM ville gerne renovere en landsbykirke, og 
katolikos Karekin I havde udpeget Byurakan som en 
landsby, der havde hårdt brug for at få en fungeren-
de kirke og en præst. Det var fantastisk at følge med 
i udviklingen. Først at se ruinen af  den lukkede kirke, 
hvor nabokonen Susanna fortalte, at nogle kvinder op 
igennem årene regelmæssigt var kommet for at bede. 
De havde haft vokslys med, som de havde tændt og 
trykket fast på kirkemuren, og der var tydelige spor 
efter de udbrændte vokslys. Susanna havde selv en 
drøm om, at hendes tre børn en dag måtte blive døbt 
i kirken. Siden at følge med i byggeriet og se den fær-
digrenoverede kirke. Indvielsen var med deltagelse af  
præster fra DAMs bestyrelse. Der blev stænket indviet 
vand i alle kirkens hjørner, og 12 børn blev døbt – også 
Susannas tre.  Derefter at følge med i pastor Mampres 
arbejde med at undervise og genindføre kirkegang og 
starte børne- og ungdomsarbejde op. 

At komme igen år efter år med en gruppe fra Felixrej-
ser og vise dem kirken og høre præsten fortælle om 
kirkelivet i landsbyen med dets velsignelser og udfor-
dringer – og at glæde sig over, at beboerne selv tager 
ansvar og er med til at vedligeholde kirken og området 
omkring den.

Mona Krøgh Westh, tidl. udsending  
for Dansk Armeniermission 1994-2003

Sct. Johannes Kirke 
i Byurakan, 
rester af  vokslys 
på kirkemuren

Pastor Mampre 
i kirken i Byurakan
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Afsender: DAM, Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N

Fejring af  
Dansk Armeniersmissions 100-års

Jubilæumsmøde
I anledning af  100-året for Dansk Armeniermissions  
oprettelse inviterer vi til et festligt årsmøde, hvor vi  
vil sætte fokus på nogle af  de vigtigste begivenheder  
i Dansk Armeniermissions historie.

STED: Kingos Kirke, Bragesgade 35, 2200 København N

TIDSPUNKT: Lørdag 10. september kl. 14.00

TILMELDING: Til Anna-Kathrine Pedersen, senest 1. september 2022, 
så vi har en ide om, hvor mange, der deltager. 
mail: anna-kathrinetp@hotmail.com. Telefon: 2634 08 94

FORELØBIGE PROGRAMPUNKTER:

• Festgudstjeneste ved sognepræst Per Damgaard Pedersen

• Musikalsk indslag ved herboende armensk pianist

•  Foredrag ved historiker og forfatter Svante Lundgren, samt andre per-
soner, der enten selv har taget del i Dansk Armeniermissions arbejde 
eller har særligt kendskab til Dansk Armeniermission

• Fotokavalkade

• Festmiddag

Det endelige program vil blive tilgængeligt på armenien.dk  
og på Dansk Armeniermissions hjemmeside på Facebook.
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ER GRATIS


