EN VERDEN TIL FORSKEL
når dalby KirKe sPørger, hvad den Kan gøre for sin vensKabsmenighed i bagdad,
får den altid to svar: ”bed for os, så vi ved, vi iKKe er glemt.” og ”støt vores arbeJde
for at bevare vores KirKe og dens initiativer for fred og forsoning.”
jens Chr. Bach iversen, sognepræst Dalby Kirke

I

foråret 2011 valgte vi i Dalby Menighedsråd ved Kolding at
knytte venskabsbånd til St. George Kirke i Bagdad. Det gjorde
vi med åbne øjne, selv om vi vidste, at traditionelle venskabsmenighedsaktiviteter som besøg næppe kunne komme på tale,
når den anden kirke er omgivet af høje sikkerhedsmure og
bevæbnede vagter, og kontakten må gå via emails og de sociale
medier. Dengang var der ikke den store opmærksomhed på
Irak. Det er der nu.
For siden er situationen kun blevet værre med rædselsvækkende forfølgelser af kristne i Irak, forhåbentligt dog kulminerende i disse måneder.
At være kirke i Irak er en verden til forskel fra at være kirke
i Danmark. Og dog har St. George Kirke forbindelse til Danmark. Ved kirken er der nemlig et mindesmærke for de danske
soldater, der er faldet i Irak. St. George Kirke lægger ikke skjul
på sine bestræbelser på at fremme sameksistens på tværs af
religiøse forskelle. Mest iøjnefaldende i den sammenhæng er
kirkens veldrevne hospital og dens værested også for andre end
kristne.
Kirkens præst, Andrew White, har i øvrigt i flere omgange
været involveret i freds- og forsoningsbestræbelser i Mellemøsten. I dag kan han ikke engang med bodyguards bevæge sig
rundt i Bagdad.
HVAD KAN EN DANSK MENIGHED GØRE?
Håbet og engagementet i St. George Kirke er af uimodståelig
kraft og bør kalde os ud af resignationen over, at det da vist
er alt for lidt, vi kan bidrage med. Selv en lille indsats fra en
dansk menighed kan gøre en forskel.
Vi har selvfølgelig spurgt, hvad vi konkret kan gøre. Der
kommer altid to svar: “Bed for os, så vi ved, vi ikke er glemt.”
Og “støt vores indsats for at bevare vores kirke og dens initiativer for fred og forsoning gennem praktisk handling.”

I Dalby beder vi for vores venskabsmenighed og samler ind
til den ved gudstjenester året rundt, og vi informerer sognets
beboere om forholdene i den lokale sogneavis.
Med gode samarbejdspartnere stod vi bag en konference i
Kolding i sensommeren 2012 om kristnes forhold i Mellemøsten
efter det arabiske forår, hvor blandt andet daværende udenrigsminister Villy Søvndal og daværende biskop Niels Henrik
Arendt deltog. Der er plads til, at andre også støtter arbejdet.

Læs mere på www.dalbykirke.dk
eller på www.frrme.org/whatwedo

Når menigheden i St. George Kirke i Bagdad mødes
til gudstjeneste og samles bagefter, må det være i
selskab med bevæbnede vagter.
ØNSKER DU ...
at støtte den store indsats for fred og forsoning, som
Dalby Kirkes venskabsmenighed i Bagdad yder under
uhyre svære betingelser, kan det ske til:
REG.NR. 9874, KONTONR. 3050 174 955
HUSK AT MÆRKE INDBETALINGEN: BAGDAD
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