
Bethlehem Chin Church 
– stiftelsesfest lørdag 20.08.11

Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen!
Og tusen takk for invitasjonen !

Jeg er glad for å være tilstede på stiftelsesfesten for 
Bethlehem Chin Church her på Moi.

I vinter hadde jeg gleden av å være tilstede på 
Internasjonalt hus i Stavanger da Chinfolket fra 
Burma markerte sin nasjonaldag 20. februar. (63 år)

Da fikk vi innsikt i folkets historie og kultur.
Mangel på frihet og demokrati i dagens Burma har ført 
til at mange har reist fra hjemlandet.

Norge har tatt imot tusenvis av burmesere siden 2002
Og her i Lund kommune er det flere familier som er bosatt
Det er vi glade for og de har glidd flott inn i lokalsamfunnet.
Og jeg håper dere har følt dere velkommen!

Personlig har jeg gjennom fotballturnering blitt kjent med burmesere.
I tillegg har jeg vært «fadder» til en jente som utdannet innen 
helsefaget og som i dag arbeidet ved omsorgsenteret.
Dette har vært hyggelig!

Ut fra folkets historien kan vi godt forstå behovet for
møteplasser for å utvikle sin kultur  fra hjemlandet.

Menneskerettighetene har en sentral plass i det 
norske demokratiske samfunn.

Og vi er opptatt av at alle skal få anledning til å uttrykke
seg fritt, og til å utvikle sin kultur og sitt livssyn.

Men disse rettighetene er ingen selvfølge. For i sommer har 
også vårt land opplevd grusomme angrep på de demokratiske 
verdiene.



Dette har ført til en sterkere bevissthet rundt vår frihet og det 
mangfold vårt demokrati ivaretar.

Å tilhøre et fellesskap har en stor verdi for den 
enkelte av oss og det bidrar til god livskvalitet.

Dette behovet er ikke minst viktig for mennesker som 
har blitt forfulgt, slik som Chinfolket.

I Norge,  og ikke minst i små lokalsamfunn  rundt omkring, 
som her på Moi, er det også viktig å ha møteplasser på 
tvers av kulturer og livssyn.
Det er med på å bygge fellesskap og  det blir lettere å 
forstå hverandre og vise hverandre respekt.

I kommunen vår har vi allerede flere menigheter, 
som av og til samles om felles arrangementer.

Vi håper at også Chin Church menigheten finner sin 
plass i dette fellesskapet til glede for medlemmene. 

Med disse ordene ønsker jeg menigheten lykke 
til med virksomheten!

Jeg vil overrekke en gave fra Lund kommune.
Det er to lysestaker med tilhørende lys.

Jeg håper disse kan være til nytte når den nye menigheten samles!

Takk!


