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Navn: Indvandrerkoret 

Emne: Kultur- og religionsmøde gennem påskens budskab 

Målgruppe: Nydanskere, indvandrere, flygtninge 

Tid, sted og aktør: Bibliotekets mødesal, - Aars, Organist Jan Mygind, Kirke – og Kulturmedarbejder 

Marianne Klausen. 

Opnået støtte: 30.000,- 

Projektets formål: At give indvandrerne en chance for at møde vores kultur og identitet. Kirken kan 

være en vigtig medspiller i integrationen af nydanskere. Påskens budskab kan blive et centralt 

omdrejningspunk for forståelsen og dialogen mellem danskere og indvandrere. Indvandrerne har fået 

lov til at forme deres eget udtryk gennem den kristne musik og tekst. Projektet har skabt øget dialog 

mellem indvandrerne og det omgivne lokalsamfund. Projektet sandsynliggør en klar nyttevirkning for 

folkekirken, og er oplagt til at omsættes til andre dele af folkekirken samt danne inspiration for nye 

tiltag. Projektet vil fremme engagementet og oplysningen om påskens betydning som højtid og 

tradition særlig udenfor kirkerummet. Projektets ide vil kunne eksporteres til andre menigheder pga. 

dets brede relevans.  

Projektets indhold: Salmevalget har været to kernesalmer og to nye salmer, der ligger sig tæt op af 

emnet fællesskab.  

Salme valg: Skriv dig Jesus på mit hjerte, Las os bryde brødet sammen, Som korn fra mange marker, Hil 

dig frelser og forsoner. 

Formen på forløbene har været: 

At hilse og tale sammen 

At fortælle om salmernes indhold: Organist Jan Mygind fortalte om salmetraditionen. Korte og enkle 

sætninger blev brugt, da mange har svært ved dansk.  

Derefter samling i den ene ende af salen. Salmeteksten blev læst op fulgt af en bevægelse. Gruppen 

gjorde dette efter.  

Marianne havde lavet et billedmateriale til salmerne. Jan Mygind læste op og Marianne pegede. – En 

slags visuel læring af ordenes betydning. 

Melodigen blev herefter spillet igennem og verset bliver sunget igennem. 

Så skulle der synes og danses: Kvinder og børn ville gerne lege, så dem kunne man først få ud på 

gulvet, - Salmedansene blev gentaget mange gange – mændene kom efterhånden med, efterhånden 

som de blev mere trygge ved situationen. Alle sang med på melodien, mens de dansede. De var glade 

og grinede, og man kunne mærke, de gerne ville deltage og lære salmerne at kende. 

Salmedansken var en anden men god inddragelse af hele gruppen. Mange optog det på video på deres 

telefoner. Der blev afsluttet med saft og kage og en lang samtale med gestik og en fællesskabt 

sprogramme.  
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Påskemåltidet ligger stadig i fremtiden at få realiseret i selskab med gruppen, når vi kan finde et fælles 

tidsrammebegreb.  

Erfaringer og resultat: Udgangspunktet har været påsken. Selve målsætningen viste sig at få en 

anden karakter, da den gruppe vi kom til at arbejde med var meget bredere og så helt anderledes ud 

end først antaget. Vi har derfor måtte være omstillingsparate. Gruppen var også en sproglig uhomogen 

gruppe. Nogle har boet her i flere og nogle kun 14 dage. Dertil har der været et stort aldersspænd fra 

0-80 år i gruppen.  

Kirke og kulturmedarbejde Marianne Klausen har båret en Panjabi (en traditionel klædedragt) for at 

møde dem i deres miljø og på deres præmisser. At bære deres tøj er at vise accept og straks begyndte 

en dialog: ”Hvor har du fået den fra?”.  

Vi har forsøgt at skabe et rum, hvor de kommer som de er, og vi kommer som vi er – og så møde 

hinanden på de præmisser.  

En anden stor udfordring er, at de kulturer vi har været i kontakt med har en anden form for 

mødedisciplin, end vi forstår ved begrebet. Tamilernes tidsbegreb svinger f.eks. med et par timer. Man 

kan heller ikke nødvendigvis forvente at de mødte op, fordi vi havde lavet en aftale. Den gruppe vi har 

arbejdet med, har haft en helt anden tidsopfattelse, så at tale om at planlægge et særligt tilrettelagt 

forløb med dem efter vores præmisser, har ikke været realistisk. Projektet må så at sige forløse sig på 

sine egne præmisser. 

Mødekultur: Når vi i vores kultur har en forståelse af, hvordan man modtaget information i større 

forsamlinger, så har denne gruppe, vi har arbejdet med, også en anden begrebsforståelse. Gruppe 

sidder ikke nødvendigvis og lytter og tier, - men i stedet cirkler de ind og ud, - måske lig deres 

arrangementer i deres templer, hvor man også cirkler ind og ud. De snakker og er lydhør ”on and off”. 

Vores stramme formidlingskultur er meget forskellig fra deres rammer, og det har vi måtte indrette os 

på.  

Blandt nogle af de tilstedeværende har kastesystemet også spillet en rolle. Forskellige kaster spiser 

ikke sammen, ligesom at man ikke rører eller taler med en fra en lavere kaste. Den gruppe vi arbejder 

med, kan ikke gøres til en homogen gruppe. Dette var en ubekendt faktor, vi måtte forholde os til. Så 

berøring, som i salmedansen, kan være en betydelig udfordring kasterne imellem, og her og der opnået 

et meget smukt resultat ved at se dem danske sammen og være glade og deltage i et stort fællesskab, 

som også er et af påskens omdrejningspunkter. 

Læs om projektet her: 

Øvrige oplysninger: Se vedhæftede powerpoints med undervisningsmaterialet og powerpoint fra 

2korprøverne” med gruppen. I øvrigt kan Christine Hjort Bjerre kontaktes for erfaringsudveksling. Tlf. 

40 68 00 60 Mail: christinebjerre@gmail.com. 
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