اطالعات بیشرت در اینوبسایتها قابل دسرتسی است
www.migrantsamarbejde.dk

www.km.dk

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﻮرای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
داﻤﻧﺎرک ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﺷﻮرا وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎﻤﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﻟﻮرﺗﯽ داﻤﻧﺎرک ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮان را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﻟﻮﺗﺮی دانمارک حکم فامرست.

www.tvaerkulturelt-center.dk

مرکز بینافرهنگی مسیحیان ،شبکه و مرکز تحت نظارت کلیسای
لوتری دامنارک است که بر نواحی دارای کلیسا ،اجتامعات
مهاجران و انجام امور مذهبی در میان پناهندگان و مهاجران در
دامنارک مترکز دارد.

www.folkekirken.dk

اطالعات مربوط به کلیسای لوتری دامنارک و فعالیت آن ،مبنای
ایامنی این کلیسا و آنچه باید برای اجرای مراسم تعمید ،پذیرش
در کلیسا ،ازدواج ،تدفین یا عضویت در کلیسای لوتری دامنارک
انجام دهید ،در این وبسایت قابل دسرتسی است .همچنین صفحه
اصلی این وبسایت حاوی پیوندهایی به کلیساهای محلی و آمار
مربوط به تعداد عضویتها است.

www.andretrossamfund.dk

این قسمت از صفحه اصلی وزارتخانه که در باال بدان اشاره شد،
حاوی اطالعاتی در مورد قوانینی است که برای دیگر جوامع دینی
در دامنارک برقرار است .همچنین اینجا فهرستی از جوامع دینی
تاييد شده وجود دارد.

با کلیسای لوتری دامنارک * در محله خود متاس
بگیرید
* Folkekirke

] [ Tilføj lokale kontaktoplysninger her

تاریخچه مسیحیت در
دامنارک
مسیحیت بیش از  ۱۰۰۰سال پیش به دامنارک وارد شد .امروزه
حدود سه ڇهارم از جمعيت این کشور عضو کلیسای لوتری
دامنارک یا سایر اجتامعات کلیسا هستند .حدودا ً هفت درصد
از جمعيت کشور ،عضو جوامع دینی دیگر همچون
مسلامنان ،یهودیان هندوها ،بوداییها و دیگر ادیان هستند.
ردپای مسیحیت به سال  ۷۰۰میالدی باز میگردد
مسیحیت به طور رسمی توسط شاه هارالد دندان آبى * در
سال  ۹۶۰مذهب رسمی دامنارکیها شد .به هر حال ،تحقیقات
نشان داده است که پیش از آن تاریخ و حدود سال  ۷۰۰نشانه
هایی از فعالیتهای مبلغان مسیحی وجود داشته است.کلیساهای متعدد کشور در رسارس این رسزمین گواه گسرتش
مسیحیت در قرنهای بعدی است .بالغ بر  ۲۳۰۰کلیسای
محلی در دامنارک وجود دارند که حدود  ۷۵درصد از آنها
قبل از نهضت اصالح مذهبی در سال  ۱۵۳۶ساخته شدند.
نهضت اصالح مذهبی
کلیسای دامنارک یک کلیسای لوتری پروتستان است و از زمان
نهضت اصالح مذهبی در سال  ،۱۵۳۶یعنی زمانی که شاه
کریستین سوم ** تصمیم گرفت که کلیسا دیگر نباید کاتولیک
رومی باشد ،تاکنون همواره پروتستان بوده است .در سالهای
پس از آن ،مسیحیت لوتری تنها مذهب مجاز در دامنارک بود.

* Harald Blåtand
** Kong Christian III

تالش برای آزادی مذهبی
پس از چندین سال ،به دیگر جوامع دینی امتیازاتی داده شد.
به سفارتخانه های خارجی آزادی دینی در محوطه خودشان
داده شد؛ بنابراین از سال  ۱۶۷۱مراسم عشای ربانی کاتولیک
ها در عبادتگاهی در سفارتخانه فرانسه برگزار میشد .در سال
 ،۱۶۸۲به یهودیان اجازه ساخنت یک کنیسه در شهر فردریکا
داده شد.
در ادامه امتیازات دیگری نیز داده شد ،اما آزادی کامل دینی
تا قبل از سال  ۱۸۴۹و به عنوان بخشی از قانون اساسی جدید
در دامنارک محقق نشد .در این زمان ،نظام مطلق پادشاهی
لغو و جای خود را به ساختار حکومتی دموکراتیک داد.
طبق منت قانون اساسی ،کلیسای لوتری پروتستان ،کلیسای
لوتری دامنارک است و از همین رو توسط دولت حامیت
میشود (ماده .(۴
امروزه در دامنارک ،عالوه بر کلیسای لوتری دامنارک ،جوامع
کلیسایی متعدد دیگری نیز وجود دارد .همچنین جوامع دینی
دیگری براى مسلامنان ،یهودیان ،هندوها ،بوداییها و دیگر
ادیان نیز وجود دارند .روی هم رفته ،بالغ بر  ۲۷۵جامعه
کلیسایی و دینی شناخته شده در دامنارک وجود دارد.

سالم قاضی* و زینا رسام**؛ پناهندگانی از عراق
سالم قاضی و خانوادهاش در سال  ۲۰۰۰میالدی از
حکومت صدام حسین در عراق فرار کردند .سالم قاضی
هامن سال به دامنارک آمد ،اما همرسش زینا رسام و
دخرتش مینا تا پنج سال بعد و پیش از آمدن به دامنارک
در اردن ماندند .این خانواده در سال  ۲۰۰۸پناهندگی
دریافت کردند .آنها در عراق عضوی از کلیسای کاتولیک
کلدانی در بغداد بودند .این خانواده چندین سال را در.
مرکز پناهندگی ساندهومل گذرانند و حضور در مراسم بین
املللی کلیساهای مختلف کپنهاگ را آغاز کردند.زینا و سالم که اکنون در شهر بیرکراد در شیلند زندگی
میکنند و هنوز در مراسم بین املللی در کپنهاگ رشکت
میکنند ،میگویند« :رفنت به کلیسا برای ما خیلی مهم بود.
ما آزادی را تجربه کردیم و دیدار و گفت و گو با دیگران
برایامن خوشایند بود .در خانه ماندن خیلی سخت است.
رابطه اخوت مفهوم واالیی دارد .این گونه ما موفق به
شناخت فرهنگ دامنارکی نیز میشویم«.
آنها از مدرسه آموزش زبان دامنارکی فارغالتحصیل شده،
اما هنوز شغلی پیدا نکردهاند .در عین حال ،دخرتشان
دبیرستانی است.
* Salam Ghazi
** Zina Rassam
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Af biskop Marianne Christiansen,
Haderslev Stift

کلیسای دامنارک
کلیسای لوتری دامنارک بزرگرتین جامعه کلیسایی در دامنارک
چهارجمعیت عضونآهستند.
است .حدود سه م
عضویت
غسل تعمید ،عضو کلیسای لوتری دامنارک
اسمدر مر
شام
اسم غسل تعمید را
شوید.ی اگر در کلیسای دیگیر نیز مر
م
عضو کلیسای ما شوید .برای
انیدم یتو
انجام داده باشید هم
دامنارباشید.
نیازنیست شهروند ک
عضو شدن ی

دارد .از این رو پیام لذت بخش ،بخشهای انجیل به همراه تفسري
آن ها در آوازخوانی ،شاخصه منحصربه فرد کلیسای ماست.
مراسم تعمید و عشای ربانی
برگزاری اين دو آیین مقدّس نيز در کلیسای لوتری از شاخصه های
ویژه ایامن ما هستند .مراسم تعمید و عشای ربانی بخشی
منسجم از مراسم روز یکشنبه هستند .مراسم غسل تعمید عهدی
بین خدا و انسان است که اساس و بنیاد باقی زندگیهایامن را
تشکیل میدهد؛ زندگی بامفهومی که توأم با حضور عیسی مسیح
است .شام تنها یک بار میتوانید غسل تعمید کنید.
مراسم عشای ربانی مراسمی دوره ای برای گرامیداشت مسیح و
آنچه او برایامن انجام داد ،است .اما این مراسم وسیله ای برای
پذیرش مشتاقانه کالم خدا/عیسی مسیح ،آن هم نه به صورت
منادین بلکه به صورت حقیقی است .ما در کلیسایامن قانون
مراسم آزاد عشای ربانی را داریم؛ این بدان معناست که الزم
نیست برای رشکت در این مراسم عضو کلیسای لوتری دامنارک
باشید.

ثبت احوال
جنوبی  -کلیسای لوتری دامنارک
دامنار به غیر ازندیوتال
در ک -
شهرو است .این امر بدان معناست
مسئوثبت احوال ندان
ل
موار تولد و مرگ در دفرت محلی کلیسابه* ثبت
که متامی د
ادان یا اشخاص
الدین نوز
نظر از اینکه و
میرسند؛ رصف
شدهتاعضای کلیسای لوتری ک
فو
دامنارهستند یا خیر.
کلیسا و محل دفن
ج
بسیاراز کلیساها ،خصوصاًدر نواحی حومه شهر،
خاراز ی
کسی،هرحتی اگر عضو کلیسای
حیاط كليسا وجود دارد.
تودر این حیاط ها دفن شود .در
اند
دامنارنباشد ،می
لوتری ک
بسیاری از شهرهای بزرگرت ،محل دفن از کلیسا جدا است .در
بر قبرو یهودیان ،مسلامنان
برخی از آن ها ،محلهای ویژهای ای
های مسیحی در نظر گر
و دیگر فرقه
فته شده است.
ﯾﺎزده اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻟﻮﺗﺮی داﻧﻢﺎرک از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎزده ﻗﻠﻤﺮو
اﺳﻘﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﺳﻘﻒ اداره
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻫﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺶ ﺣﻀﻮر دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
وﯾﮋه ای در ﻗﺒﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﱰ در ﻣﻮرد
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد
Kordegn

*
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باور ما چیست؟
هیدرسلو دایاسیز – )، (Haderslev Stift
نوشته شده توسط کشیش اعظم ماریان کریستیانسن
– )(Marianne Christiansen
کلیسای لوتری دامنارک باورهای بسیار متعددی را در بر میگیرد
و هر محله و کلیسا شکل و شیوه مخصوص به خود را دارد .تنوع
زیادی وجود دارد ،اما آنچه کلیساهای ما را یکی میکند باورمان
به خداوند تثلیث است که در عیسی مسیح پرس خدا و رهایی
بخش ،کامیابی و تجلی میکند.
ایامن به تنهایی ،شکل دهنده روابط ما با خداست
ما بهواسطه انجیل عیسی مسیح ،خدا را به عنوان خالق
میشناسیم؛ کسی که جهان و همه موجودات و انسانها را آفرید.
ما خدا را در قالب عیسی مسیح میشناسیم؛ وجودی که با رحمت
در دنیا عمل میکند و ما را موعظه میکند .و خدا را به عنوان
روح القدس میشناسیم که همیشه در این دنیا و بین ماست ،و
ایامن ،امید و عشق را به وجود می آورد.
مهمترین بخش کلیسا و ایامن ما ،درک مان از انجیل به عنوان
پیامی رهایی بخش و مرست بخش است .نیازی نیست شایستگی
محبت پروردگار را داشته باشیم؛ چراکه همین حاال نیز به خاطر
عیسی مسیح و آنچه او برای ما انجام داد ،از آن برخورداریم .این
یکی از باورهای اصلی کلیسای لوتری پروتستان است که خداوند
در قالب انسان عیسی مسیح به دنیا و زندگی ما پا گذاشته است
تا مشکالت آن را به دوش بگیرد.
او گناه و خطا و مرگ که از رشایط زندگی ما انسانهاست را
تحمل میکند .ایامن به بخشش خداوند  -عشق او و آمرزش
عیوب مان  -رابطه ما با خدا را به وجود می آورد .این چیزی
نیست که ما شخصاً باید به آن دست یابیم .ایامن به روحالقدس
هدیه ای به ماست.
در نتیجه همین باور که ما منیتوانیم هیچ کاری برای خدا انجام
دهیم تا به نجات برسیم است که ایده لوتری پروتستان از کشیش
بودن متام معتقدان ناشی میشود .همین باعث می شود که هر
یک از جامعت کلیسا ،خود یک کشیش محسوب شود .این بدان
معناست که هر کسی که مراسم تعمید برایش انجام میشود
کشیش ،کشیش اعظم و اسقف اعظم است! يعنى اين که ما نیز

رصف نظر از وضعیت کلیسايی و اجٺماعى خود روابط مشابهی با
خدا داریم .این تفکرات در ساختار کلیسای ما معنای مختص به
خود را دارند .کلیسا توسط اعضای آن اداره میشود .این جمعیت
حارض در کلیسا است ،که از کشیش درخواست خدمت میکند.
انجیل مایه شادمانی است
مارتین لوتر* ،راهب و اصالحگر آملانی انجیل را یک خرب خوش
میدانست و معتقد بود که ما قادر به خوددارى از خواندن آن
براى دیگران نيستيم ،مى خوانيم تا مردم بتوانند آن را بشنوند و
شاد باشند .این توجه به شادمانی که انجیل به انسان میدهد بر
شیوه انجام مراسم کلیسای لوتری پروتستان تأثیر گذاشته است.
هنگام عبادت ،بسیار آواز میخوانیم .لذتی که میبریم بهواسطه
رسود خواندن و ایجاد موسیقی معنای بیشرتی پیدا میکند.
حین اجرای مراسم ،تعدادی از بخشهای انجیل با صدای بلند
خوانده میشود و تعبیر و تفسیر آنها نیز در موعظه اهمیت
* Martin Luther، 1483-1546

سوگند به رعایت سکوت ،مقید به رازداری است؛ .بنابراین شام
میتوانید راز دل خود را با او در میان بگذارید .همچنین می
توانید از او بخواهید برای شام دعا کند یا نزد او اعرتاف کنید.جلسات و فعالیتهای ویژه
مراسم کلیسا نقشی محوری در پیوند میان اعضای اجتامع ایفا
میکند .در بسیاری از مکان ها ،برنامه های ویژهای هم وجود
دارد .جلساتی برای ساملندان ،خواندن رسودهای مذهبی برای
والدین صاحب نوزاد و یا مراسم اسپاگتی * برای خانواده های
صاحب فرزندان نوجوان که با دادن یک وعده اسپاگتی ادامه
مییابد برگزار می گردد.
به عالوه گاهى گروه کُر هم رسود های مذهبی مى خوانند.
برخی کلیساها مجموعه ای از جلسات گفت وگو با مراجعه
کنندگان برگزار میکنند .در بسیاری از کلیساها ،کنرستهایی
برگزار میشود و ممکن است فعالیتهای دیگری نیز در برنامه
باشد .این فعالیتها بسته به هر کلیسا و با توجه به نیازها و
منابع متفاوت است.
مراسم تعمید ،ازدواج و خاکسپاری
کلیسای لوتری دامنارک همچنین مکانی برای انجام مراسم تعمید،
ازدواج و خاکسپاری است .این مراسم باید از پیش توسط کشیش
مورد موافقت قرار بگیرد.

تسفو گربو*؛ پناهندهای از اریرته
تسفو گربو در سال  ۲۰۱۰میالدی در دامنارک
پناهندگی دریافت کرد .او در خانوادهای ارتدکس و
قبطی در اریرته پرورش یافت و از سیزده سالگی
حضور در کلیسای پروتستان را آغاز کرد.
تسفو گربو اندکی بعد به مرکز پناهندگی ساندهومل
در دامنارک آمد و دعوت نامه ای برای جلسات
عبادت به زبان انگلیسی در کپنهاگ را دید .او به
همراه پناهجوی دیگری از اریرته به تالشش ادامه
داد؛ چون آنها میخواستند کلیسایی را پیدا کنند
که بتوانند در آن با مسیحیان دامنارک ارتباط
برقرار منایند.
تسفو گربو که ساکن شهر نستود است و در یک
انبار در رینگزتد جزیره شیلند کار میکند میگوید:
«رفنت به کلیسا ارزش و معنای بسیار زیادی برای
ما دارد؛ این کار را فقط برای ستایش خداوند انجام
منیدهیم ،بلکه در کلیسا شاهد نوعی دوستی و
اخوت اجتامعی نیز هستیم که باعث میشود همه
مانند خواهر و برادر یکدیگر باشیم«.
او هنوز هم یک هفته در میان برای رشکت در
جلسات عبادت بین املللی در کپنهاگ به کلیسا
میرود.
* Tesfu Ghebru

* Spaghettikirke

کلیسای لوتری دامنارک
چه عرضه میکند؟
کلیسای لوتری دامنارک هر یکشنبه مراسمی در یک کلیسای محلی
برگزار میکند که جمعیت عبادت کنندگان کلیسا برای عبادت
و دعا به محرض پروردگار جمع میشوند .خواندن انجیل ،دعا،
موعظه کشیش و خواندن رسود مذهبی موارد ثابت هستند و
مراسم عشای ربانی ،به عنوان یک رسم ،اجرا می شود .در برخی
مکانها ،موسیقی ا ُرگ با آهنگهای موزون مدرن همراه می
شود .تعداد اعضای کلیسا متغیر است .در برخی موارد ،افراد
دیگری به جای کشیش در اجرای رسودهای ستایش ،رسو نان و
رشاب در مراسم عشای ربانی ،خواندن بخشهایی از انجیل
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با صدای بلند و خواندن دعاها نقش دارند .در بقیه کلیسا این
کشیش است که در رأس اکرث امور مراسم قرار دارد .همچنین
ممکن است در روند مراسم ،غسل تعمید نیز اجرا شود.
صحبت کردن با کشیش
شام همیشه میتوانید با کشیش گفت وگو کنید .این گفت وگو
میتواند در مورد مسائل اساسی مانند زندگی و مرگ و یا معنای
زندگی باشد .میتواند در رابطه با بحران روحی ،عزاداری برای
مرگ عزیزان ،طالق ،بیامری یا افرسدگی باشد .کشیش بهواسطه

چگونه میتوانید از
کلیسای لوتری دامنارک
استفاده کنید؟
در سالهای اخیر ،تعداد قابل توجهی از پناهندگان و مهاجران به
دامنارک آمدهاند .بنابراین ،تعدادی زیادی از کلیساها برنامههایی
ترتیب دادهاند که به طور خاص برای کمک به این افراد طراحی
شدهاند .این موارد شامل مراسم کلیسا ،آمادهسازی برای غسل
تعمید و برنامههای اجتامعی و فرهنگی میشود.
مراسم شکرگزاری کلیسا و کالسهای غسل تعمید به زبان
انگلیسی و دیگر زبانها
برخی از کلیساها مراسم خود را به زبان انگلیسی اجرا میکنند.
در سایر کلیساها ،مراسم مربوطه برای مثال به فارسی و دیگر
زبانها ترجمه میشود .برخی از محله های دارای کلیسا کشیش
هایی را ب ه طور خاص برای ارائه خدمات به پناهندگان و مهاجرانتعیین کردهاند .تعدادی از کلیساها برای افرادی که پیشینه
مذهبی دیگری دارند و خواهان آگاهی بیشرت در مورد مسیحیت
و مسیحی شدن هستند ،اقدامات آماد ه سازی برای مراسم تعمید
را در نظر گرفتهاند .این اقدامات تضمین میکند که این افراد قبل
از آنکه در نهایت تصمیم به مسیحی شدن بگیرند ،آشنایی کامل و
جامعی از مسیحیت به دست آورند.

دوست رابط
داشنت یک دوست رابط ,یک فرد و یا یک خانواده برای دوستی,
به منظور برقراری ارتباط هنگام پیگیری کسب پناهندگی و
همچنین حین روند تطابق با جامعه ,میتواند کمک بسیار بزرگی
باشد .در محفل ما امکان پیدا کردن یک دوست رابط برای شام
وجود دارد.
این دوستی ارتباط مناسبی به دیگر افراد به بوجود می آورد,
بنابرین شام در جامعه جدیدتان تنها نخواهید بود و احساس انزوا
نخواهید کرد .همچنین این رابطه میتواند راه خوبی برای یادگیری
نسبی چگونگی عملکرد جامعه دامنارکی باشد.
از طریق همین رابطه دوستی میتوانید پاسخ به سواالت مفید
خود را دریافت کنید و همچنین در مورد تعطیالت ملی و سنت
های خاص در دامنارک بیاموزید .در نتیجه میتوانید در کنار
فرهنگی که با خود از وطنتان به همراه دارید ,در خصوص
مواردی که اینجا متفاوت هستند درک بیشرتی حاصل منایید.
همچنین دوست رابط شام میتواند در توضیح محتوای نامه های
دریافتی از شورای محلی ،خدمات مهاجرت دامنارک و دیگر مراکز
مسئول کمک کننده باشد.

کمکهای غذایی و کمک در انجام تکالیف
برخی از کلیساها ،شب ها شام را به مراسم ضیافت شام دعوت
می کنند .این ضیافت ها اغلب « شام همراه با ملیت های
مختلف» یا فقط شام و رسود نامیده میشوند .اغلب یک گروه
از مهاجرین مسئول آماده کردن غذا است و این غذا هم فرصت
خوبی برای شناخنت یکدیگر به صورت شخصی و هم برای یادگیری
در مورد سنت ها و فرهنگ یکدیگر است.
برخی از کلیساها در انجام تکالیف مدرسه به بزرگساالن ،و برخی
به نوجوانان برای آمادگی و جذب به مدارس دامنارکی کمک
می کنند.
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به کلیسای لوتری
دامنارک خوش آمدید

در این بروشور میتوانید درباره کلیسای لوتری دامنارک * ،که حدود سه ڇهارم از جمعيت دامنارک در آن عضویت
دارند˛اطالعاتی کسب کنید.
میتوانید در مورد چگونگی عملکرد کلیسای لوتری دامنارک و تاریخچه این کلیسا و دین مسیحیت در دامنارک مطالعه کنید.
میتوانید در مورد مراسم شکرگزاری کلیسا و فرصتهای موجود برای صحبت با کشیشان یا سایر مسیحیان بخوانید.
میتوانید در مورد نحوه غسل تعمیدتان ،کارهای الزم برای ازدواج و برگزاری مراسم تدفین خویشاوندان متوفی از طریق
کلیسا اطالعاتی کسب کنید.
همچنین میتوانید در مورد فعالیتهای متعدد کلیسای لوتری دامنارک در رسارس کشور مطالعه کنید .این فعالیتها در هر
کلیسا متفاوتند ،بنابراین ممکن است همه این فعالیتها در کلیسای نزدیک به محل زندگی شام انجام نشوند .در برخی از
کلیساها ،جلسات و برنامههایی شکل میگیرد که به طور خاص برای پناهجویان ،پناهندگان و مهاجران در نظر گرفته
شدهاند.
در پشت این بروشور آدرس و شامره تلفن کلیسای محلیتان وجود دارد؛ میتوانید اطالعات بیشرت در مورد پیشنهادها و
فرصتهای موجود در محله تان را از آنجا کسب کنید.
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