Taastrup Nykirkes Ydre Missions (YM)-projekt 2018-2019

Igennem Dansk Armeniermission (DAM) støtter vi et projekt, som går ud på at oprette og drive
søndagsskoler og børneklubber i afsidesliggende landsbyer i Armenien. Søndagsskoleprojektet startede i
2012. De der skal undervise børnene i kristendom har forinden gået på et kursus. Det er hovedsagelig
præstekoner, som er med til at drive søndagsskolerne. Man giver dem løn for deres arbejde, så det også
bliver en anerkendelse til dem. Man har også nogle teologistuderende fra universitetet i hovedstaden
Jerevan til at hjælpe med undervisningen. I børneklubberne laver man også kreativt arbejde, og man tager
på udflugter med børnene, så det er både undervisning i kristendom, kreativt arbejde og spændende
oplevelser for børn, som lever i landsbyer, hvor der ikke rigtig sker noget.
DAM driver også en børneklub for handicappede børn i Jerevan, og de tager sig også af deres forældre,
mens børnene er i klubben. I Armenien hersker der desværre langt hen ad vejen stadig et sovjetisk
menneskesyn, hvor man ikke gør noget for handicappede børn. De bliver bare gemt af vejen.
DAM er en lille organisation, der ikke har nogen lønnede medarbejdere i Danmark; man har nogle lønnede
armenske medarbejdere i Armenien.
DAM støtter den gamle armenske kirke i dens bestræbelser på at genkristne Armenien, som har verdens
ældste folkekirke, der blev grundlagt i 301. Den armenske kirke har haft meget trange kår i de 70 år med
kommunisme, da de var en Sovjet-Stat frem til 1991. Kirkerne var blevet lukket og brugt til andre formål, og
der blev ikke uddannet præster, så man skulle til at begynde forfra, samtidig med at landet på andre
områder også var i en forfærdelig forfatning.
Ønsker du at støtte projektet kan beløbet overføres til bankkonto 3129 (reg.) 9232613 mærket YM-projekt.
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til medlem af YM-udvalget kordegn Mona
Westh, tlf. 70 10 02 16 (tryk1.)

