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- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Forfulgte kristne
Hver dag rystes jeg, når jeg ser, hvad der sker af overgreb mod kristne i mange lande. Man
føler sig så hjælpeløs. Frederiksborg Slotssogn har inviteret Kim Hartzner til at komme og
fortælle om, hvad der gøres af organisationen: Mission Øst. Vi er inviteret med til aftenen, så
mange kan høre det og måske blive lidt trøstet over, at der nogen, der hjælper.
Fra Slotskirkens program er følgende klip:
”- Vi gør alt, hvad vi kan for disse stakkels mennesker, der er flygtet over stok og sten, efter
at de har set deres kære blive skudt, voldtaget eller bortført!”
Det siger Kim Hartzner, læge og generalsekretær for hjælpeorganisationen Mission Øst, der
gennem et år har uddelt vintertøj, termotæpper, madrasser og kogegrej til kristne og yezidier
på flugt fra terrorbevægelsen Islamisk Stat.
Kim Hartzner er en engageret foredragsholder, tydeligt bevæget af sit direkte møde med
ofrene for Islamisk Stats forbrydelser. Omkring en halv million fordrevne kristne og yezidier
har søgt tilflugt i Nordiraks Dohuk-provins i de kurdiske bjerge, hvor Mission Øst arbejder. FN
vurderer, at der er én million fordrevne i de kurdiske bjerge og to millioner fordrevne i hele
Irak. De bærer alle rundt på ufattelige traumer:
”- En mor blev vidne til, at hendes datter blev bortført af IS. Otte mænd i hendes familie blev
skudt og dræbt. En dreng ledte efter sin far og sine brødre i bunker af lig. Deres gru, deres
skæbne, deres nød og deres tårer kan slet ikke beskrives.” Fortæller Kim Hartzner.
Hans foredrag er ledsaget af billeder og videoklip og giver et unikt indblik i de forfulgte
kristnes lidelser kun få flytimer borte.
Emne:

Forfulgte kristne

Foredragsholder:

Kim Hartzner, læge og generalsekretær for hjælpeorganisationen
Mission Øst

Sted:

Sognegården Frederiksværksgade 2B i Hillerød

Tid:

Tirsdag den 15. september kl.19.30

Pris:

Aftenen er gratis, men der vil blive lejlighed til at give et beløb til
Mission Øst, så tag penge med.

Alle er velkomne.
Spørgsmål om aftenen kan stilles til Bente Veileborg, tlf.22 48 29 93 eller mail
Bente@Veileborg.dk og Ida-Lykke Bang på bangogbang@mail.dk.
Mange hilsner Ida-Lykke Bang

Formand: Ida-Lykke Bang, Stenvænget 15, 3400 Hillerød,  3012 6260, email: bangogbang@mail.dk

