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Årsskiftets corona-vågeblus virker som fjern fortid.  

FTS-gudstjenesten i Sct. Nikolai i februar  mindede os om, hvor  givende det er  at mødes på tværs. Nico-

lais ansatte og menighed spillede med og stor var glæden hos FTS –folkene både for at få lov at holde  

gudstjeneste i et rigtigt kirkerum og for at indbyde til ”smage på verden” i sognehuset med mad fra bl.a. Iran, 

Syrien, Bangladesh og Kosovo.   

I marts var der igen gang i Mama Mia, den internationale mødregruppe, som nu ledes af Sheerin Møller, da 

Tove Eriksen ønskede at give stafetten videre. Og religionsdialoggruppens 4 medlemmer havde hver indbudt 

4 til at deltage i samtalen om tro. Den blev faciliteter af kristne Sebastian og muslimske Saliha fra Odenses 

”Din tro - min tro.” Vi arbejder på med tiden at kunne udvide dialoggruppen permanent.  

 

Familiegruppen er  FTS nye tværkulturelle familietilbud. Her  træner  mindre børn og forældre gennem 

sang og leg både dansk og hvordan man kan udtrykke sine følelser og dermed få en mindre konfliktfyldt  

hverdag. Tilslutningen og udbyttet har været stort, både fordi to søde pensionerede fagprofessionelle har ledt 

gruppen og fordi hele familien har kunnet deltage. Der har været aktiviteter for de mindste søskende og de 

ældre har lavet mad til hele flokken sammen med i en lille dedikeret gruppe ungefrivillige. Familiegruppen, 

som afsluttede sit første forløb først i maj, har overvejende været finansieret af midler fra Svendborg Kom 

mune og fra Trygfonden og vi håber, at vores fondssøgning giver penge til endnu et forløb i efteråret. 

 

Palmesøndag var  vi med Svendborg økumeniske Komité til påskevandring. Første station var  en  

andagt i Den katolske Kirke, andet stop var en FTS-andagt i vores lokaler og til sidste var der andagt i Vor 
Frue Kirke, som også var vært ved et kaffebord. Med i år var via FTS også ortodokse-kristne. Både dem fra 
Eritrea, som vi i FTS har kendt længe og nye ansigter fra Ukraine.  

De ortodokse fejerede i år påske en uge efter Folkekirken, og det blev markeret ved højmessen i Vor Frue  

Kirke. At Frue-præsten var med på den FTS´ ide og at menighed tog godt i mod den, det var de ukrainske 
familier, som deltog, meget glade for.   

 

Krigen i Ukraine sætter  selvfølgelig sit præg på FTS. Vi gør , hvad vi kan for  at tage godt imod de  
mange flygtninge, der kommer til Svendborg. Samtidig holder vi fast i, at FTS er et tværkulturelt projekt.  Det 
er indtil videre lykkedes, bl.a. fordi mange ”gamle” flygtninge genkender deres egen flugt-historie i  
ukrainernes og derfor har et stort ønske om at være noget for dem.  De gamle hjælper og støtter de nye, så 

godt de kan i Sprogcafeen og i andre FTS-sammenhænge.  De har blandt andet været med til at skrive bønner 
for fred i Ukraine og har deltaget i en andagt for fred. Vi har sorg men ingen sure miner over, at flygtningene i 
Danmark nu pludselig har meget forskellige vilkår. Det gav heller ingen konflikter overhovedet, da ukrainere 

sad side om side med afviste asylansøgere fra udrejsecenter Kærshovedgård, da Asylkoret derfra sang for og 
med os til gudstjenesten Store Bededag. Til opbyggelse for alle og til ekstra stor glæde for de farsitalende i 
FTS, fordi modersmålet nu en gang er hjertesproget.  



Nu står sommeren for døren.  

En gruppe FTS-unge har lavet flotte store træbogstaver – SVENDBORG L2022. De kan se på Frederiksøen til sommer.  

Et samarbejde med Svendborg Ungdomsskole. 

 

I den kommende tid står meget i Aktiv Sommers tegn. Egne aktiviteter - gudstjenester, fest, udflugt til Skarø og Christiansminde er 

aktiviteter, som kan scaleres op og ned alt efter resultatet af fondssøgning.  Sammen med ABIS (Svendborg kommune boligsociale 

helhedsplan) står FTS for to dage i uge 31 med masser af aktiviteter. De realiseres med støtte fra Broen Svendborg. Det bliver dage 

med masser af aktiviteter - kreative og sportslige – planlagt og udført af et team af FTS-frivillige flest med anden etnisk bagrund.  

Det har allerede nu givet dem en mini-projektledelsesuddannelse, masser af glæde og energi og mod på at gøre mere for Dan-

marks mange fællesskaber.  

 

Når sommeren er slut, håber vi at se jer til ”Smag på verden”  lørdag d. 17. september kl. 14 på Dronningholmsvej 61. I år har vi 

valgt at samle ind til at lave en dejlig aktiv dag for vores mange flygtningebørn.  

I kan følge os på Facebook: Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde - Svendborg. Der annonceres vores aktiviteter. I er altid  

velkommen til at kigge forbi.  

 

                       Med ønsket om en god sommer 

            Venlige hilsner 

                              Pernille Krohn Juul Jensen & Mai Bjerregaard Andersen   

                                                             Projektkoordinator                             Præst  

     

 

     

 

 

         

 

 

 


