
Bording: Kirken byder afviste asylsøgere velkommen 

Det startede med en sms 

 

Da de første afviste asylsøgere i april flyttede ind på det nyåbnede 
Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland som en del af udmøntningen af 
regeringens seneste Asylpakke, bippede en sms fra København ind på 
mobiltelefonen hos Lindvig Osmundsen, sognepræst i Bording syv kilometer fra 
det tidligere åbne fængsel. Flere af de nye beboere havde i længere tid haft 
deres gang i en kirke, hvor de havde deltaget i dåbsundervisning og var blevet 
døbt. Det var nykristne, der ønskede et kristent fællesskab. Kunne han tage 
kontakt? Siden er det gået stærkt i det lille midtjyske sogn, fortæller 
sognepræsten.  
 
     - De første var kristne iranere, der var blevet overflyttet fra et 
udrejsecenter i Sjælsmark i Nordsjælland. Jeg tog ud på centret og fik en snak 
med dem. De ville meget gerne i kirke, så vi hentede dem den næste søndag. 
Ved gudstjenesten havde jeg dem fremme og bød dem velkommen i kirkens 
fællesskab. Jeg præsenterede dem ved navn og fortalte, hvem de var, hvor de 
nu boede, og at de var vant til at komme i kirken. Siden har 10-15 asylsøgere 
deltaget i gudstjenesten. Menigheden har organiseret en frivilliggruppe, der 
henter dem i privatbiler, for de har ingen transport derude. Det er ikke noget 
problem at få frivillige. Folk gør det med glæde og entusiasme, for nu sker der 
noget med god mening i. Nogle har allerede inviteret asylsøgerne hjem til kaffe 
eller frokost. Vi er også begyndt med bibelstudium torsdag eftermiddag, hvor 
vi læser Lukasevangeliet. De læser på farsi og vi læser på dansk. Så taler vi 
om teksten, forklarer Lindvig Osmundsen, der tager opgaverne i den 
rækkefølge, de melder sig.  
 
     - Vi* har haft et møde med ledelsen på centret, der er positive over for 
kirken. De kan mærke, at beboerne bliver gladere, når de har været hos os. På 
centret har de meget stramme rammer. De beboere, der ikke skriver under på 
en kontrakt om frivillig hjemsendelse, har ikke mange muligheder.  De har et 
sted at være, får tre måltider om dagen  og kan komme og gå, som de vil. Men 
ingen lommepenge. Ingenting. Som kirke er vi velkomne til at lave aktiviteter 
for beboerne, så længe det sker uden for centret. Det gør vi så. Om vi med 
tiden kan løfte en større opgave, tør jeg ikke sige. Vi må se, hvad situationen 
kræver. Foreløbig har jeg 20 navne på kristne derude. Det er mennesker, der 
ikke har gjort andet, end at Danmark ikke vil have dem. Lige nu holder vi på 
med det, vi kan - at tage imod asylsøgerne i vores fællesskab og skabe små 
frikvarterer for dem. 
  
* Vi er Biskop Henrik Stubkjær, Provst Poul Erik Knudsen, Karin A. 
Vestergaard. Gert-Oluf Schwartz-Lausten Herning og Lindvig Osmundsen. 
 


