Mødested giver
folk fra hele verden
en bedre hverdag
I Svendborg mødes 23 nationaliteter på tværs af kulturforskelle hos FTS,
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde, og projektet blev hurtigt
belønnet for sin succes. Svendborg Provsti står bag de mange tilbud som
f.eks. sprogcafé, mødregruppe og internationale gudstjenester.
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Der ligger en bygning på en skråning tæt på Svendborgs midtby. Det ligner en kirke, men det var engang et
missionshus. Lige så køligt det er udenfor denne råkolde vinterdag, lige så hjertevarmt er der inden bag den
store, grønne dør.
Huset er i dag et mødested for alverdens nationaliteter. De kommer fra Eritrea, Iran, Pakistan, Kina, USA,
Grønland, Afghanistan, Tonga. I alt 23 lande. Og de kommer, fordi FTS – Folkekirkens Tværkulturelle
Samarbejde – har åbnet dørene for en række aktiviteter. Sprogcafé, tværkulturel familiegruppe,
familiedage, børnekirke og gudstjeneste.
Uanset nationalitet eller religion bliver de budt velkommen med åbne arme og store smil af den daglige
leder Pernille Krohn Juhl Jensen, af præst Mai Bjerregaard Andersen og af de 20 frivillige danskere, der er
en grundsten i husets arbejde.
De nye brugere finder ud af, hvilke aktiviteter de gerne vil deltage i. Men. For der er et vigtigt MEN. De får
sjældent lov til ”bare” at deltage i husets tilbud. De bliver hurtigt spurgt, om de kan påtage sig en opgave
som frivillig. Det kan være at lave kaffe eller dække bord. At rydde op eller stille stole op.
-Da vi skulle afdække hvem, der ville bruge FTS, hørte vi igen og igen, at gruppen af flygtninge og
indvandrere var svære at mobilisere. De kan være traumatiserede og føler sig trygge i deres egen
minoritetsgruppe. Derfor har vi fra starten tænkt medinddragelse for at brugerne får et ejerskab, siger
Pernille Krohn Juhl Jensen.

Succes fra start

Der var fra starten en klar målsætning om, at alle skulle kunne komme i huset.
- Det skulle ikke kun være for dem med overskud. Det skulle også være for den enlige mor med tre børn.
Det er nok én af de vigtigste grunde til vores succes, men også den største udfordring. Det kræver nemlig
benarbejde, når vi skal finde ud af, hvad det er for barrierer, en udsat familie har, siger Pernille Krohn Juhl
Jensen.
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde har faktisk haft succes fra første dag. FTS blev i 2019 etableret af
Svendborg Provsti som et forsøgsprojekt, og allerede det første år var der mange gennem huset. Lige fra
deltagelse i sprogcafé, mødregruppe til samtaler og gudstjeneste.
Efter en to-årig forsøgsperiode besluttede Svendborg Provsti, at projektet skulle fortsætte som et led i
kirkens sociale arbejde, også kaldet diakoni. Allerede det første år som et permanent tilbud modtog FTS
Svendborg Kommunes FrivilligSocialPrisen som en anerkendelse af sin tværkulturelle indsats.

Støtte til en bedre hverdag
Mange af brugerne får hos FTS støtte til at få en bedre hverdag og får bl.a. hjælp til spørgsmål ift.
myndighederne.
-Vi siger til dem, der har det svært, at: ”Det godt kan være, at dit liv ikke føles så godt lige nu, men du kan
som frivillig gøre noget godt for andre, og det er også godt for dig selv”. Vi støtter dem i at finde det
meningsfulde i livet, siger Pernille Krohn Juhl Jensen, og Mai Bjerregaard Andersen tilføjer:
-Nogle har traumer med i bagagen, men de kan i mange tilfælde alligevel få et godt liv, og det er en opgave
for os at bære håbet for dem, som ikke selv kan bære det.
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde bygger på kristne værdier, og en gang om måneden er der
gudstjeneste, lige som der er en kristen familiegruppe, mens sprogcaféen, mødregruppen Mamma Mia,
den tværkulturelle familiegruppe og familiedagene er for alle – uanset religion og nationalitet.
-Det går fint. Alle nationaliteter kommer og kan være her. Faktisk er der mange, der spørger, hvad det er, vi
fejrer til jul og påske, og siger: ”Behøver vi at vente med at få det at vide, til børnene har hørt om det henne
i skolen? Vi skal jo også passe på, at vi ikke bliver for forskrækkede over vores egen kultur og tro, siger
præsten Mai.

Jeg havde da aldrig drømt om…
Både hun og Pernille har en halvtidsstilling, og mens de taler med journalisten og viser rundt, må de flere
gange gå til siden for at tage telefonen. Nogle skal hentes inden dagens sprogcafé, og det kræver en del
koordinering og benarbejde.
Mai Bjerregaard Andersen, der også er præst ved Kirkens Korshær og Svendborg Arrest, havde da godt nok
aldrig drømt om, at hun skulle være præst på denne her måde.
-Jeg troede, jeg skulle være præst i 30 år i et landsbysogn! Men jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende at
få lov til at møde de mange forskellige, kristne traditioner, som folk kommer med her. Som når en person
fortæller om fasten i Eritrea og spørger, hvorfor vi ikke faster i Danmark.

FAKTA

FTS
FTS står for Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde. Svendborg Provsti står bag projektet, som efter tre års
forsøgsperiode fra 2021 er fast etableret.
Det begyndte med sprogcafé, mødregruppe og gudstjeneste. Siden er flere aktiviteter kommet til.
Kirkens Korshær ejer og bruger selv det gamle missionshus på Dronningsholmsvej, hvor FTS lejer sig ind og
kan åbne dørene mandag og onsdag eftermiddage og søndag.
20 danskere og en del med anden etnisk baggrund er frivillige hos FTS, hvor Pernille Krohn Juhl Jensen på
halv tid er daglig leder, mens Mai Bjerregaard Andersen er præst på halv tid. Derudover er hun præst hos
Kirkens Korshær og i Svendborg Arrest. Der findes også et FTS i Odense, som Svendborg har ladet sig
inspirere af.
www.fts-svendborg.dk
BILLEDTEKSTER:
087:
Ingen er i tvivl om hvem Mai Bjerregaard Andersen er, for det står med stort på ryggen af hende, at Mai er
præst.

093:
Alaimaluloa er fra Tonga og kommer ofte hos FTS. Hun boede i mange år på Tonga med sin danske mand og
deres børn, men da hendes man blev ældre, flyttede de til Danmark. Nu er hun alene, og hun er glad for at
komme og snakke med de andre i huset.

096:
FTS byder på mange aktiviteter alt afhængig af brugernes ønsker og behov. Lige fra at lave papirblomster til
store fester. Da FTS sidste år fejrede fødselsdag, var der over 100 deltagere.

Fatemeh fik hjælp
og blev frivillig
Både 49-årige Fatemeh og hendes 5-årige søn har fået støtte hos FTS.

Fatemeh har i ni år boet i Danmark, det meste af tiden i Svendborg, hvor hun bor med sin mand og søn på
fem år, mens deres datter på 24 år i dag bor i København. Familien flygtede af politiske årsager og tilhører
samtidig som kristne en gruppe, der er presset i Iran.
Fatemeh har haft det både psykisk og fysisk svært, og i 2019 besøgte hun for første gang det nystartede
FTS. Hun var blevet anbefalet af sin kontaktperson i kommunen at besøge FTS og fik en snak med daglig
leder Pernille Krohn Juhl Jensen.
For Fatemeh er både Pernille og præsten Mai Bjerregaard Andersen som familie. Det samme gælder Birthe,
tidligere børnehaveklasselærer, som hver søndag kommer hjem til Fatemeh for at læse og lege med sønnen
for at øve det danske sprog.
-Det har hjulpet mig at komme her, siger Fatemeh.
Hun kommer selv i sprogcaféen mandag og i familiegruppen om onsdagen. Men ikke nok med det. Fatemeh
er lige som mange andre brugere af huset nu også frivillig. Hver 14. dag kommer hun i mødregruppen
Mamma Mia, hvor hun laver kaffe og snakker med mødrene. Det passer fint til de kompetencer, som
Fatemeh har med fra Teheran, hvor hun var pædagog.
-Det er godt at komme her, og jeg er glad. Meget glad. Min søn er også glad, smiler Fatemeh.

BILLEDTEKST
088 eller 090:
Fatemeh, der her taler med Pernille Krohn Juhl Jensen, t.v., og Mail Bjerregaard Andersen, er meget glad
for at komme hos FTS i Svendborg.

