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Dette katalog er Tværkulturel Kirkes første katalog med tilbud 
til kirkerne i Gladsaxe-Herlev Provsti. Kataloget henvender sig 
primært til menighedsrådsmedlemmer, de ansatte og andre, 
som planlægger arrangementer i kirkerne. 

Kataloget indeholder en række udvalgte arrangementer, som 
I kan booke.

Arrangementerne har til hensigt at bringe anderledes og in-
spirerende oplevelser til kirken. Når I booker et arrangement, 
inviteres nogen ind i kirken, som ikke plejer at blive inviteret. 
Det kan fx være en oplægsholder, en praktikant eller et orke-
ster. I giver derved plads til deres stemmer, og I er derved med 
til at tage hul på den vigtige snak om, hvordan folkekirken skal 
møde de danskere, som har etnisk minoritetsbaggrund. 

Arrangementerne er forhåbentlig med til at vise, hvordan 
mangfoldighed i folkekirken kan se ud, hvorfor dette er vig-
tig, og hvordan det kan gøres uden at sætte den enkelte kir-
kes identitet over styr.

I kan ansøge Tværkulturel Kirke om økonomisk tilskud til af-
holdelse af arrangementerne. Læs mere om tilskudsmulighe-
der og deadlines på katalogets bagside.

Jeg håber, arrangementerne vil inspirere jer og gøre jer nys-
gerrige på, hvad en mangfoldig kirke kan være for jer.

Kataloget er et element i Tværkulturel Kirkes arbejde.  
Du kan læse mere om Tværkulturel Kirkes øvrige arbejde på  
www.tvaerkulturelkirke.dk.

God fornøjelse.

Venlig hilsen
Ida Tafdrup-Johansen

Projektkoordinator  
Tværkulturel Kirke 
Gladsaxe-Herlev Provsti
Tlf.: 92 43 06 66 · Mail: idt@km.dk
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hvordan er det at komme til danmark som kristen 
med en anden kulturel baggrund? 

Emile Djonga Samba og Merna Yousef er begge kommet til Danmark som 
kristne flygtninge og vil som foredragsholdere dele deres historier og for-
tælle om mødet med den danske kirke. De fortæller om at være fremmed-
gjorte, om ensomhed, men også om at genopdage sig selv, sin tro og 
venskaber på tværs af kulturelle grænser. 
Deres fortællinger illustrerer kirkernes vigtige rolle i forhold til integration – 
ikke kun integration ind i kirkelivet, men også ind i samfundet generelt.

Emile Djonga Samba er oprindeligt fra DR Congo, men kom til Danmark 
som flygtning i 2010. Til dagligt bor Emile i Haderslev og arbejder som 
 social- og sundhedshjælper. Emile mistede kontakten til sin kone og sine 
seks børn under flugten fra DR Congo, og han er stadig ikke genforenet 
med dem alle. Trods Emiles barske historie fortæller han med humor og 
krydrer sine fortællinger med hverdagsanekdoter fra livet i Danmark.

Merna Yousef flygtede som otte-årig fra Irak sammen med sin mor og 
søster, efter at hendes far var blevet dræbt. Hun kom til Danmark i 2001 
efter fems års flugt og bor idag i Gentofte, er HF-studerende og har en 
datter på 6 år. Merna berører sine tilhørere, når hun med Gud og håb som 
centrale holdepunkter fortæller om et ungdomsliv, hvor hun lærte at ven-
ner, hjem og penge kun var til låns.

F O R E D R A G M E D  F R E M M E D E  Ø J N E

pris: Transport + 1500 kr.  
som donation til Tværkulturelt Center

booking og ansøgning om tilskud:  
1. juni eller 1. november 2021 

Foredragsholderne kan bookes hver for sig 
eller samlet. Kontakt Tværkulturel Kirke for 
at høre hvilket format, der passer til netop 
jeres kirke 

som betaling for oplæggene ønskes 
en donation til tværkulturelt 
center

Tværkulturelt Center er et landsdækkende 
netværk, der bygger bro mellem folkekirken 
og nydanskere, og både Emile og Merna har 
fundet støtte i Tværkulturelt Centers arbejde 
i den lange proces, det har været at blive en 
del af kirkelivet i Danmark.

Læs mere om Tværkulturelt Center på  
www.tvaerkulturelt-center.dkcongo

ir
ak
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pris: 2.850 kr. + transport

længde: 2 × 45 minutter 

booking og ansøgning om tilskud:  
1. juni eller 1. november 2021

D I N  T R O  –  M I N  T R OD I A L O G A R R A N G E M E N T

gensidig forståelse og respekt for religiøs 
mang foldighed er essentiel i mødet med vores 
medmennesker og er en forudsætning for at leve  
i fredelig sameksistens. 

Til dette arrangement inviteres repræsentanter fra jødedom, kristendom 
og islam til at fortælle om deres religion. 

Ideen er ikke, at vi er eller skal være ens, men at vi kender til det, der 
 betyder noget hos hinanden. 

Intentionen er at skabe dialog og viden om de tre monoteistiske religio-
ners baggrund og traditioner, så der kan opbygges en gensidig forståelse 
for hinandens tro som en meningsbærende dimension i livet.

Ét af nedenstående fire emner kan vælges som udgangs  - 
punkt for arrangementets fortællinger og samtale:

 • Religiøs praksis
 • Mennesket og Gud
 • Gud og det onde
 • Fra vugge til grav

Arrangementet kan også bookes til  
brug i konfirmandundervisningen.
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K I R K E P R A K T I K A N TP R A K T I K A N T

vil i være med til at bane vejen til arbejdsmarkedet 
for et menneske med anden etnisk baggrund? 

Med en praktikant får I et ekstra sæt hænder i kirken samtidig med, at I 
får mulighed for at hjælpe et medmenneske tættere på arbejdsmarkedet. 
Ved at få en praktikant med anden etnisk baggrund er I med til at løfte en 
samfundsopgave og bidrage aktivt til integrationen. Når I tager dette so-
ciale ansvar, styrker I også kirkens sociale profil.

Tværkulturel Kirke har indgået samarbejde med Gladsaxe og Herlev kom-
mune med henblik på at skabe kontakt mellem kirkerne og mennesker 
med anden etnisk baggrund gennem praktikker. Der er altså ingen krav 
om ansættelse, men håbet er at give praktikanterne gode oplevelser i kir-
kerne, lære om dansk arbejdskultur og øve dansk sprog. 

Praktikopgaverne kan fx være inden for rengøring 
og afspritning, servering ved arrangementer, del-

tagelse i børneaktiviteter, praktisk arbejde eller 
udendørs arbejde.

pris: Gratis

periode: Forløb af 4-13 uger

ugentligt timetal:  
8-15 timer/uge afhængig af praktikantens 
øvrige arbejdssituation

ansøgning: Løbende

tværkulturel kirke tilbyder:
 • Kontakt med kommunen
 • Assistance med papirarbejdet
 • Løbende sparring med kirken gennem 

praktikforløbet
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R A D I A N T  A R C A D I AK O N C E R T

radiant arcadia er et multikulturelt orkester, 
hvis medlemmer har muslimsk, jødisk og kristen 
baggrund. 

Det er en solidt sammenspillet gruppe bestående af exceptionelt dygtige 
musikere og sangere fra Danmark, Tyskland og England.  
Genren kaldes world fusion og er en blanding af folkemusik, traditionelle 
sange og religiøse sange, som afspejler kunstnernes meget forskellige 
baggrund, og der synges på 14 sprog.

Gruppen ønsker at inspirere mennesker til at arbejde for lighed, tværkul-
turelle venskaber og et mangfoldigt lokalsamfund.

Medvirkende: Channe Nussbaum, Anne Eltard, Anja Præst Mikkelsen,  
Salam Susu Yamour, Maren Hallberg Larsen og Karen Jørgensen.

Derudover medvirker gæstemusikere, hvis det er fysisk muligt  
i den enkelte kirke, og hvis musikerne kan rejse  
fra udlandet til Danmarks for covid-19- 
situationen.

 

pris: 20.000 kr. til orkestret uanset antallet 
af musikere og gæstemusikere

booking og ansøgning om tilskud: 
1. juni eller 1. november 2021 og helst 3-6 
måneder før koncerten ønskes afholdt

scan  
qr-koden og 

lyt til radiant  
arcadia

lyt til 
radiant 

arcadia på 
facebook eller 

youtube
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D E S T I N Y  G O S P E L  C H O I RK O N C E R T,  K O R  V E D  G U D S T J E N E S T E ,  W O R K S H O P

destiny gospel choir er et af danmark mest 
veletablerede og erfarne migrantkor. 

Koret ledes af Derek Acheampong og er en del af International City Bap-
tist Church i Hvidovre. Koret har eksisteret i 20 år og består af mennesker 
med forskellige afrikanske baggrunde. 

Repertoiret er opbygget gennem årenes løb, og koret skriver og oversæt-
ter selv sange og tekster ved forskellige lejligheder. Musikken er gospel, 
og der synges på ghanesisk, nigeriansk, sydafrikansk, engelsk og dansk. 

Koret afholder koncerter, kan medvirke som kor 
ved gudstjenester eller kan stå for en gospel-

workshop i konfirmandundervisningen.

pris: Transport + 5000 kr.  
som donation til International City Baptist 
Church

booking og ansøgning om tilskud:  
1. juni eller 1. november 2021

betaling: Som betaling for deltagelse ved 
et arrangement ønsker Destiny Gospel Choir 
en donation til International City Baptist 
Church
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pris: 4.500 kr. for bustransport af asylansøgerne

dato og tidspunkt kan ændres en smule 
27/6-21  kl. 14:30 (booking 1/5-21) 
26/9-21  kl. 14:30 (booking 9/8-21) 
19/12-21 kl. 14:30 (booking 9/8-21)

ansøgning om tilskud: 1. juni 2021

tværkulturel kirke tilbyder:
 • Planlægning af eller sparring omkring 

gudstjenesten
 • Salmer og tekstoplæsninger på farsi, arabisk, 

engelsk, dansk og andre sprog
 • Tolkning af gudstjenesten
 • Mulighed for at en anden præst fra provstiet 

står for afholdelse af gudstjenesten på engelsk 
i jeres kirke

den internationale gudstjeneste er et 
møde mellem asylansøgere fra avnstrup 
og sjælsmark, den almindelige menighed 
og andre, som er interesserede i det 
tværkulturelle møde.

Asylansøgere inviteres til at besøge jeres kirke til en gudstjeneste 
med fokus på glæde og håb, og gudstjenesten er et tiltrængt af-
bræk fra deres hverdag på centrene.

I sin form minder gudstjenesten om en dansk luthersk højmesse, 
men med ord og salmer på flere sprog, samt deltagelsen af men-
nesker med mange kulturelle baggrunde, får gudstjenesten sit helt 
eget udtryk, som skal opleves.
 
Arrangementets særpræg: Det foreslås, at gudstjenesten afhol-
des på engelsk, men den kan være på dansk, hvis dette ønskes. 
Derudover oversættes gudstjenesten til farsi og andre sprog af-
hængig af deltagerne. 

Det foreslås, at der gøres noget ud af kirkekaffen, så der er god 
mulighed for at tale på tværs, og så gæsterne får en ekstra ople-
velse med sig.

B E S Ø G  A F  A S Y L A N S Ø G E R EI N T E R N AT I O N A L  G U D S T J E N E S T E
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hvordan kan i være noget for de mennesker, som 
ikke kender til folkekirken?

Hvordan skaber I en mangfoldig kirke uden at miste det, som er særligt 
for jeres kirke?

Tværkulturel Kirke er kirkernes fællesprojekt i Gladsaxe-Herlev Provsti og 
dette oplæg henvender sig specifikt til menighedsrådene og de ansatte i 
kirkerne.

Ida Tafdrup-Johansen, koordinator for Tværkulturel Kirke, giver et indblik i 
jeres sogns etniske sammensætning og perspektiverer til provstiet og det 
øvrige Danmark. Med ord og billeder fortæller Ida om det tværkulturelle 
arbejde i provstiet, og om hvorfor det er så vigtigt.

I bliver klogere på, hvordan I kan bruge Tvær-
kulturel Kirke, og I får ideer og inspiration til,  
hvordan I tager imod folk i menigheden  
med udenlandske rødder, og hvordan  
I kan række ud og skabe nye  
relationer i jeres sogn.

pris: Gratis

længde: 30-90 minutter, afhængig af 
arrangementets karakter

booking: 1. juni eller 1. november 2021

mission
mangfoldighed tro

kultursprog tradition brobygning
naboskab

B Y D  V E L K O M M E N ,  S Å  D E T  H Ø R E SO P L Æ G  O G  D E B AT  til menighedsrådsmedlemmer og ansatte i kirkerne
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dato: 10. juni 2021

pris: Gratis

målgruppe: Menighedsrådsmedlemmer, 
kirkeligt ansatte, andre med interesse for 
tværkulturelt, kirkeligt arbejde

hvor: Brøndby Strand Kirke

vil du vide mere?  
Skriv til Ida Tafdrup-Johansen, koordinator 
for Tværkulturel Kirke på idt@km.dk.  
Så modtager du direkte besked, når det 
endelige program foreligger

den største gruppe indvandrere og efterkommere i 
danmark og i gladsaxe-herlev provsti har tyrkiske 
rødder, og det er en gruppe, som folkekirken har 
meget lidt kontakt med. 

Det kan være nærliggende at tro, at årsagen skal findes i, at de er musli-
mer. Men dette er ikke hele forklaringen. Til sammenligning med andre 
muslimske indvandrergrupper er befolkningen med tyrkiske rødder særlig 
vanskelig at nå ud til. 

På denne temadag ser vi på, hvordan dette kan være og spørger, hvem er 
danskerne med tyrkiske rødder? Hvad er deres forhold til kristendommen, 
og hvordan kommer vi i kontakt med dem?

Temadagen byder på faglige oplæg og personberetninger om både  livet i 
Danmark med tyrkiske rødder, om forholdet mellem kristendommen og 
tyrkisk identitet, og om tværkulturelt kirkeligt arbejdet i en arena, hvor 
stærke transnationale bånd dominerer.

T E M A D A G D A N S K E R E  M E D  T Y R K I S K E  R Ø D D E R
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B O O K I N G  O G  T I L S K U D

tværkulturel kirke
Haraldskirken 
Høje Gladsaxe Torv 3 
2860 Søborg

projektkoordinator 
Ida Tafdrup-Johansen 
Tlf.: 92 43 06 66 
Mail: idt@km.dk

www.tvaerkulturelkirke.dk

booking
Du booker et arrangement ved at sende 
en mail til idt@km.dk

Arrangementerne tilpasses de gældende 
covid-19- restriktioner og kan naturlig-
vis aflyses uden omkostninger for den en-
kelte kirke, hvis retningslinjerne forhindrer 
afholdelse af arrangementerne

tilskud 
Ansøgning om tilskud til afholdelse af 
arrange ment erne kan søges ved at sende 
en mail til idt@km.dk med oplysninger 
om, hvilket arrangement I ønsker at holde, 
og hvor mange penge I ansøger om

tilmeldingsfristerne 
for booking og tilskud 
1. juni 2021 og 1. november 2021

Tværkulturel Kirke vil behandle indkomne 
ansøgninger efter fristen og alle får 
direkte besked

samarbejdspartnere
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