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CHURCH: Hver 
måned har Roskilde 
Domkirke gudstje-
neste på engelsk. 
Det er både en ser-
vice for udlændinge 
i byen og en måde 
for flygtninge at 
lære danskere at 
kende på.

Af Kristian Jørgensen

ROSKILDE: Det hele foregår 
på engelsk, men ellers går 
gudstjenesten sent søn-
dag eftermiddag stort set 
sin vante gang i Roskilde 
Domkirke. Bøn, prædiken, 
oplæsning, velsignelse og 
salmer ligner sig selv, mens 
fadervor og trosbekendelsen 
er ordret oversat.

Mens sneen daler udenfor, 
sidder godt 80 kirkegænge-
re i den dunkelt belyste kir-
ke. Det er en forskelligartet 
forsamling af almindelige 
danske kirkegængere, ud-
vekslingsstuderende og an-
dre udlændinge bosat i Ros-
kilde, måske et par turister 
og omkring 30 flygtninge fra 
Avnstrup Asylcenter, som 
domkirkens menighedsple-
je betaler en bus for. De fle-
ste er kristne, men indimel-
lem dukker der også musli-
mer op for oplevelsen og for 
at møde andre mennesker.

Præst Ulla Thorbjørn 
Hansen byder velkommen 
på skiftevis dansk og en-
gelsk. Den engelske guds-
tjeneste, som domkirken 
har holdt den anden søndag 

i hver måned siden decem-
ber 2013, adskiller sig på et 
par punkter fra den danske: 
Man står op under sangene 
og sidder ned, når der bliver 
læst, og undervejs kan alle 
gå op og tænde et lys ved al-
teret.

Ikke mindst er alle invite-
ret på en bid mad i Konvent-
huset efter gudstjenesten. 
Det er delvis et sammen-
skudsgilde, men frivillige 
har også lavet mad, for flygt-
ningene har ikke de store 
muligheder for at medbrin-
ge retter.

For flygtningene er guds-
tjenesterne en mulighed for 
at gå i kirke og forstå, hvad 
der bliver sagt, men også en 
måde at blande sig med an-
dre mennesker - at blive in-
tegreret.

Kirken er et mødested
Nigerianske Alexander 
Osita Nwibe er kommet til 
de engelsksprogede guds-
tjenester, siden han kom til 
Avnstrup Asylcenter for 20 
måneder siden. 

- Ulla (Thorbjørn Hansen, 
red.) kom til asylcenteret og 
uddelte sedler om, at der er 
gudstjenester på engelsk i 
Roskilde. Det var en god mu-
lighed for mig til at deltage i 
gudstjenester på engelsk og 
interagere med andre men-
nesker. Det var vigtigt for 
mig, for så kan jeg være tæt-
tere sammen med danskere 
og andre asylansøgere fra 
begge sider af krigen, siger 
han og forklarer, at han med 
krigen mener de konflikter, 
der er i både Afrika og Euro-
pa.

For Alexander Osita 

Nwibe er gudstjenesterne og 
sammenkomsterne i dom-
kirken også en måde at lære 
den danske kultur at kende 
og blive integreret. Han le-
ver i en uafklaret situation, 
men har ikke tænkt sig at 
leve isoleret imens.

- Jeg forlod mit land på 
grund af politisk forføl-
gelse. Uheldigvis ville de 
fængsle mig uden grund, 
og jeg var nødt til at flygte, 
men så snart min situation 
er forbedret, vil jeg gerne 
tilbage til mit land. Imens 
vil jeg gerne integreres, jeg 
vil gerne leve og blande mig 
med andre mennesker, siger 
Alexander Osita Nwibe, som 
også kunne gå i en dansk 
kirke, men det vil gøre det 
hele sværere.

- Denne her kirke giver 
mig mulighed for at forstå 
fuldt ud, hvad der bliver 
sagt, og det giver mig alt, 
hvad jeg har brug for. Når 
jeg går hjem, har jeg det bed-
re, siger han.

Kage til præsten
Ved Alexanders bord sidder 
også engelske Justina Cro-
nin, der kommer fra et helt 
andet udgangspunkt. Hun 
kom til Roskilde for 12 år 
siden, da ægtemanden Tom 
fik job som ingeniør på Risø. 
Nu arbejder hun i en børne-
have, og de har tre børn, som 
er vokset op som roskilden-
sere, og det bliver familien 
nu ved med at være.

De engelske gudstjene-
ster er vigtige for hende, 

fordi hun forstår sproget 
og kan have børnene med. 
Fra starten har domkirken 
slået hende som meget åben 
over for alle - især dens be-
tydning og historie taget i 
betragtning, hvilket man 
aldrig ville opleve i England 
- og selvom familien har et 
rigt socialt liv uden for kir-
ken, er gudstjenesternes ef-
terspil vigtigt.

- Vi kan møde andre men-
nesker og tale med andre en-
gelsktalende, men med børn 
synes jeg også, det er meget 
vigtigt, at de møder flygt-
ningene fra Avnstrup. At de 
byder dem velkommen og er 
et venligt ansigt, for det før-
ste indtryk kan være så vig-
tigt, siger Justina Cronin.

Og så får hun travlt, for 

Engelsk gudstjeneste er  
en integrationshøjborg

FAKTA

n Roskilde Domkirkes 
gudstjenester på en-
gelsk finder sted den 
anden søndag i hver 
måned klokken 17 
med undtagelse af juli 
og august.

n Efter gudstjenesterne 
er der fællesspisning 
i Konventhuset, hvor 
man medbringer en 
ret hver til bordet, 
mens menighedsple-
jen også sørger for 
mad, så flygtninge 
ikke skal medbringe. 

n Domsognets Menig-
hedspleje betaler en 
bus til Avnstrup Asyl-
center, hvorfra der 
kommer omkring 30 
mennesker til guds-
tjenesterne. Centeret 
på Sct. Hans er også 
blevet tilbudt en bus, 
men har foreløbig 
ikke taget imod, for-
mentlig fordi der er 
meget få kristne.

n Nogle grupper flygt-
ninge vil til danske 
gudstjenester for at 
lære sproget. Der er 
derfor overvejelser 
om at oversætte 
gudstjenester med 
tolk via lydanlægget, 
hvis kirken ved, der 
kommer en større 
gruppe.
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Alexander Osita Nwibe fra Nigeria er kommet til de engelske gudstje-
nester, siden han kom til Avnstrup Asylcenter i 2014. 

Familien Cronin fra England er faste gæster ved de engelske gudstje-
nester. For Justina Cronin handler det både om at kunne forstå præ-
dikenen og om det sociale efterspil. 

inden spisningen er omme, 
skal hun have kørt 50 ka-
ger med lys ind til at ære for 
præst Ulla Thorbjørn Han-
sen, der fylder 50 år på tors-
dag og er initiativtager og 
drivkraften bag de engelske 
gudstjenester.

De engelske gudstjenester i Roskilde Domkirke tiltrækker en blandet skare af udlændinge bosiddende i 
Roskilde, flygtninge og danskere, som bare gerne vil opleve noget andet. Ved en spørgeskemaundersø-
gelse blandt kirkegængerne viste der sig at være 12 nationaliteter.  Foto: Kristian Jørgensen

Sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen blev efter fællesspisningen over-
rasket af en fødselsdagssang i anledning af sine 50 år på torsdag. 
Hun tog initiativ til de engelske gudstjenester i 2013, da engelskspro-
gede ellers skulle tage til København for at få det tilbud. 


