
 

Læs om Karin Gydesens møde med Sahar i 
”Kvinder møder kvinder” i Aalborg 
 

Sahar begyndte i 2015 at komme i Kvinder møder Kvinder i Bethesda i Aalborg for at lære 

dansk.  Hun var muslim men ikke praktiserende muslim. Sahar er intelligent, hun havde studeret to 

år på bygningsingeniørstudiet i Iran, men kunne eller måtte ikke fortsætte, blandt andet fordi hun 

var kvinde. 

 

Hendes mand var kommet til Danmark som ganske ung og havde klaret sig selv økonomisk siden, 

på nær det første halve år. Begge er kurdere fra Iran. Sahar kom til Danmark, efter de blevet gift. I 

begyndelsen var hun i Danmark på turistvisum, men senere, da hun blev 24 år, søgte de om 

familiesammenføring. 

 

Sahar fik afslag på familiesammenføringen, og sagen blev anket. En dag kom hun til Kvinder møder 

Kvinder og fortalte, at hun havde fået negativt svar fra Udlændingestyrelsen. Hun skulle rejse 

tilbage til Iran inden for en uge. Desuden måttet hun ikke rejse ind i Danmark i de næste to år. 

Da der var gået cirka to et halvt år, kom Sahar tilbage til Danmark og søgte om asyl. Hun boede hos 

sin mand samtidig med, at hun var tilknyttet asylcenteret. Sahar fik afslag på asyl, og sagen blev 

anket. Hendes asylsag skulle have været behandlet dagen efter, at statsministeren i marts 2020 på 

grund af corona lukkede landet ned. Af samme grund blev den udskudt. 

 

Inden sagen var afsluttet, var hendes advokat blevet opmærksom på, at første gang Sahar havde 

søgt familiesammenføring, havde parret fået udleveret et forkert skema. Skemaet, de dengang 

havde fået, var det, som man benytter, når den herboende ægtefælle er dansk. Sahar søgte derfor 

på ny familiesammenføring med det rigtige skema. 

 

Både Sahar og hendes mand var ved at være tyndslidte efter mange års usikkerhed om, hvorvidt 



de kunne komme til at leve sammen permanent. Manden, der tidligere havde klaret sig selv 

økonomisk, havde fået mavesår og var endt på en længere sygemelding. 

 

Min egen tro på at de ville opnå, at Sahar kunne blive i Danmark, var efterhånden lille. Sahars 

asylsag blev behandlet i efteråret 2020, og her fik hun det andet afslag. Denne gang skulle hun dog 

ikke rejse ud af landet, fordi hun nu havde en ny familiesammenføringssag. 

Jeg har løbende haft kontakt med Sahar. Et par gange har hun været med i Bethesda til møde. 

Sahar er et meget positivt og taknemmeligt menneske. Hun stiller spørgsmålstegn ved flere ting i 

den muslimske tro, og hun siger, at hun godt kan lide Jesus. 

 

Et ældre ægtepar fra missionshuset skrev til mig i januar i år og spurgte til, hvordan det gik med 

Sahar og hendes mand. Konen havde hjulpet til i Kvinder møder kvinder og også mødt Sahar 

efterfølgende i Bethesda. De skrev samtidig, at de hver morgen beder for parret. 

 

Den 2. februar skrev Sahar til mig, at hun havde fået en glædelig nyhed: Hun havde endelig fået 

familiesammenføring! I den forbindelse kunne jeg ikke lade være med at fortælle Sahar om, at 

ægteparret længe havde bedt for dem. Sahar blev glad. Hun skrev: ”Det var venligt af dem”. 

 

Jeg har fået lov af Sahar til at fortælle denne historie. Jeg glæder mig over, at de får en fremtid 

sammen, og jeg håber for dem, at bekymringerne ikke har sat varige spor. 

  

 

Karin Lund Gydesen var tværkulturel medarbejder og missionær i Region Nord fra 2008-

2016. 

 

”Kvinder møder kvinder” var et tilbud for kvinder to timer hver anden torsdag i 

missionshuset Bethesda. Det begyndte i 2015 men eksisterer ikke længere. Her kunne 

kvinder mødes for at øve dansk, lave kreative aktiviteter, synge, spille spil m.m. 

 


