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Fællesskab på tværs af kultur
Ringive kirke var
onsdag aften vært
for et kulturelt og
kulinarisk møde
mellem lokale
beboere af forskellig nationalitet
Af Sophie Preisler Nørgaard
bola@vafo.dk

RINGIVE - Onsdag aften står
der afghansk suppe og afghansk æggesalat med kartofler og kylling på bordet i
konfirmandstuen ved Ringive kirke. Retterne kommer
familien Amiri med. Menuen står også på meget andet.
Kirken lægger nemlig lokaler til en multikulturel fællesspisning for anden gang.
Og selv om der er knap så
stor nationalitetsspredning,
som da arrangementet fandt
sted i november, så er der
blandt andet den afghanske
familie Amiri og to dansk
gifte kvinder fra henholdsvis Rusland og Filippinerne.
- Jeg har bagt en russisk
kage, fortæller Maria, der efter præsentationen tilføjer,
at det nok er bedst at stille
den lækre kage ud i køkkenet, så børnene ikke spiser
den før selve aftensmaden.

Sognepræst Jakob Legarth beder e
 n kort bøn, inden den multikulturelle ”middag på tværs” går i gang. 
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Grundbibelsk tanke

Jakob Legarth er sognepræst i kirken og har for anden gang taget initiativ til
”Middag på tværs”, som
foregår i konfirmandstuen
skråt over for præsteboligen, hvor han og hans familie bor. Han er glad for at
kunne samle mennesker
med forskellig kulturel baggrund.
- Målet er at skabe et fællesskab på tværs. Vi synes,
det er et vigtigt signal at sende som kirke, at alle er velkomne, forklarer han.
Ved det seneste arrangement i november var der i
alt seks forskellige nationaliteter til stede - mennesker
fra Moldova, Nigeria, Filippinerne, Rusland, Ukraine
og Danmark.
Selv om den nationale
spredning er knap så stor
denne onsdag, har signalværdien dog stadig betydning, mener Jakob Legarth:
- Selv om vi ikke har et
asylcenter eller en stor indvandrerandel i byen, kan vi

Faramarz og Mojgan Amiri kommer o
 prindeligt fra Afghanistan
og har fire børn. De valgte at konvertere til kristendommen, efter
de kom til Danmark. 
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Et væld af spændende retter kom p
 å bordet - lige fra pastaretter
til tunmousse, salater og suppe fra alverdens lande og selvfølgelig
Danmark. 
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stadig godt debattere åbenhed over for fremmede. Her
i sognet er der blandt andet
nogle østeuropæere i landbruget og andre udlændinge, som er dansk gift, fortæller han og understreger det
vigtige i at sende et signal
om åbenhed.
- Motivationen bag arran-

te, uddyber Jakob Legarth.
Familien Amiri er for første gang med til ”Middag på
tværs”. De er venskabsfamilie til præstefamilien og
har for nylig fået opholdstilladelse efter at have boet i
Danmark i fem år.
Alle børnene taler flydende dansk, mens forældrene

gementet er det helt grundbibelske i at byde den fremmede velkommen. Israelitterne levede som flygtninge,
og de vidste om nogen, hvad
det betyder at blive taget
godt imod. Derfor er der også love og regler for, hvordan man bør behandle fremmede i det gamle testamen-

Rettelse: Sogne opretholdes

Unge kvinder hevet i håret midt om natten
GIVE - En 21-årig kvinde fra
Give blev ved 3-tiden natten
til i går hevet i håret af en
ung afrikansk, oprevet kvinde, som kom gående bag
kvinden.
En 19-årig kvinde fra Snej-

bjerg, som gik sammen med
kvinden fra Give, blev også
hevet i håret bagfra af den
afrikanske kvinde. Hændelsen fandt sted på gågaden i
Herning og blev meldt til politiet.

Den afrikanske kvinde beskrives som 25 til 30 år gammel og 170-175 centimeter
høj. Hun havde bare ben i
ballerina-sko og i øvrigt let
klædt i forhold til årstiden.
Den afrikanske kvinde vir-

er i gang med at lære sproget. Især storebror Sajad er
god til at føre ordet.
Selv om arrangementet er
på tværs af religion, kommer næsten alle fra kristne
kulturer.
Familien Amiri har valgt
at konvertere fra islam til
kristendommen.

- Min far var den første af
os, der konverterede, fortæller Sajad og oversætter
det, far Faramarz fortæller.
- Det var på grund af de
mirakler, han havde oplevet. Vi har haft en hård fortid, og vejen herop var meget hård, fordi min mor var
meget syg. I 2012 valgte han
at skifte til kristendommen
på grund af de ting, han havde set, fortæller sønnen Sajad.
Flere af de danske familier
var ikke med i november.
Men familien Hansen har
valgt at komme i dag, fordi
det lød som et godt initiativ,
fortæller Lone Hansen:
- Vi kunne ikke komme
sidste gang, men vi bor ikke
ret langt væk og kunne godt
tænke os at møde nogle, vi
ikke har mødt. Vi regner
med, at det bliver nogle timer med hyggeligt samvær og måske får vi noget inspiration til nogle nye retter, vi
ikke har prøvet at lave før,
siger hun.

kede aggressiv og påvirket.
Politiet i Herning vil nu
holde øje med, om der kommer lignende anmeldelser
ind. Gør der det, vil sagen
blive undersøgt nærmere. 
-AST

GIVSKUD/GADBJERG - Menighedsrådene i Gadbjerg
og Givskud sammenlægges,
men samarbejdet har intet
at gøre med sognene, som vi
fejlagtigt skrev forleden.
Sognegrænserne forbliver

som de er, men i begge sogne har man altså nu sagt ja
til, at der etableres et fælles
menighedsråd.
Det bliver en realitet fra
og med menighedsrådsvalget til november. 
SPN
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