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Navn: Lyt til verden – Smag på verden 

Emne: Kultur- og religionsmøde  

Målgruppe: Folkekirkemenigheder og migrantmenigheder 

Tid, sted og aktør: August 2007 – juni 2008. Projektet er gennemført af Tværkulturelt Center i 
samarbejde med lokale kirker og migrantmenigheder.  

Opnået støtte: Projektet modtog 30.000 kr. i støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond i 2007.  

Projektets formål: Udvikling og afprøvning af en række lokalt forankrede kultur- og religionsmøder 
i folkekirkelige rammer med henblik på at styrke folkekirkens rolle som aktiv medspiller i 
integrationsprocessen.  

Projektets indhold: I samarbejde med lokale sogne ud over landet blev der udviklet fire modeller 
for Lyt til verden – Smag på verden arrangementer i tilknytning til en kirkelig højtid (jul og pinse), 
en national festdag (nytår), partnerskab med en lokal migrantmenighed og temadage om et 
aktuelt emne. I alle arrangementer er omdrejningspunktet samarbejde med nydanskere fra 
lokalområdet, der bidrager aktivt med mad fra hjemlandet, sange, musik, oplæsning, fortælling 
eller respons på oplæg. I projektperioden blev der afholdt i alt seks arrangementer.  

Erfaringer og resultat: Fællesskab omkring et måltid, hvor nydanskere serverer retter fra 
hjemlandet, skaber et positivt rum for kultur- og religionsmødet. Når spisefællesskab kombineres 
med nydanskeres aktive medvirken med sange, musik, oplæsning og fortælling m.m., tilføres 
mødet mellem etniske danskere og nydanskere nye og vigtige dimensioner. Projektet forudsætter, 
at nydanskere inddrages aktivt i planlægningen fra starten, så de oplever, at deres bidrag er 
nødvendige for gennemførelsen af det enkelte arrangement. Ved at tage udgangspunkt i 
nydanskeres medbragte ressourcer og erfaringer har de enkelte arrangementer været med til at 
tegne et positivt billede i lokalsamfundet af nydanskere som aktive medborgere, der spreder 
glæde og har noget interessant og værdifuldt at bidrage med. Mange kristne nydanskere har 
rødder i nogle af verdens ældste kirkesamfund, der med deres anderledes kirketraditioner og 
kristendomserfaring kan være med til at berige folkekirken. Der er samtidig eksempler på, at 
projektet har givet nydanskere med en anden religion en oplevelse af den lokale folkekirke som et 
sted, hvor de blev inddraget i et fælles projekt og mødt med interesse og positive forventninger. 
Hermed har projektet været med til at nedbryde fordomme på begge sider og givet lyst til at 
mødes igen.    

En række kirker har siden afholdt lignende arrangementer tilpasset til den lokale kirkelige 
virkelighed og sognets nydanskere.    

Læs om projektet her: Tværkulturelt Centers hjemmeside www.tvaerkulturelt-center.dk.   
Flere oplysninger om erfaringer med de enkelte modeller: Kontakt Tværkulturelt Center – tlf. 3536 
6535 / info@tvaerkulturelt-center.dk 

http://www.tvaerkulturelt-center.dk/

