
Bevægende mindedag i Gylling  
Ca. 300 mennesker overværede afsløringen af det nye mindekors i 
Gylling.  26-04-2014 

Mindekorset, der er skænket af den armenske Armavir-region, er et mindesmærke for det armenske 
folkedrab i 1915, og med sin placering ved siden af den eksisterende mindesten for Karen Jeppe, har de 
armenske myndigheder ønsket at udtrykke dels deres taknemmelighed for den bistand, som Karen Jeppe 
ydede til det armenske folk, dels det tætte bånd, som armenerne føler til Danmark, netop på grund af 
Karen Jeppes indsats. 
 

 
Arkimandrit Tiran Petrosyan (tv) og en assyrisk præst forestod velsignelsen af det nye mindekors, dels 
gennem sang, dels gennem bønner. 
 
Bevægende stund 
Afsløringen af mindestenen var en bevægende stund for mange af de fremmødte, hvoraf de fleste 
er armeniere, bosat i Danmark. Flere lod tårerne få frit løb under ceremonien, der tog sin begyndelse i 
Gylling Kirke, hvor den armenske arkimandrit (kirkelig embedsmand lige under biskop-niveau) Tiran 
Petrosyan dels forestod en bøn, dels takkede for den hjælp, Karen Jeppes og en anden dansker Marie 
Jakobsen, ydede til det armenske folk for 100 år siden.   

 
Ambassadør Hrachya Aghajanyan holdt en stærk og bevægende tale. 
 
Hun er i vore hjerter 
Afsløringen af mindekorset blev foretaget af guvernøren for Armavir-regionen, Ashot Ghahramanyan, der i 



den efterfølgende tale sagde, at Karen Jeppes navn ikke alene er mejslet ind i tre mindesten (én i 
Danmark, én i Aleppo i Syrien og én i Armenien), men også i armeniernes hjerter. 
 
Armeniens ambassadør i Danmark, Hrachya Aghajanyan, understregede, at det rundt om i verden stadig 
forekommer, at folk bliver dræbt enten på grund af deres overbevisninger, etnisk oprindelse, religiøse 
holdninger og sågar af forretningsmæssige årsager.  
 
- Karen Jeppe og Marie Jakobsen hjalp folk til at overleve, fordi de selv repræsenterede to stærke 
værdier, nemlig tro og engagement.   
 

 
Borgmester Uffe Jensen: - Mindet om Karen Jeppe bør vare evigt.  
 
Karen Jeppes indsats er værd at mindes 
Borgmester Uffe Jensen overbragte en hilsen fra Odder Kommune og Odder Byråd, og han sagde i sin tale 
bl.a.:  
 
- Karen Jeppe stod først og fremmest for begrebet Næstekærlighed, og hendes gerninger er et lysende 
eksempel på, at det er muligt at hjælpe, at det er muligt at forandre, at selv en enkelt persons indsats 
kan få stor betydning. Hun rejste ud i verden i en tid, hvor Danmark og danskerne gennemlevede svære 
tider, 
 
- I 1931 – fire år før sin død – skrev Karen Jeppe: ”Der er ikke tvivl om, at Danmark ligesom alle andre 
lande har god brug for sine kræfter til at bære egne byrder; og dog kan det godt være, de bliver lettere at 
bære, når man udvider sin horisont så meget som muligt og tager aktiv del, også i andre folkeslags 
skæbne. Aldrig er livet så svært, som når man taber udsynet og blot stirrer på sit eget.” 
 
- Disse kloge ord bærer et budskab til os alle, og de er værd at huske på, når vi i dag hører om folkeslag, 
der lider. 
 
Uffe Jensen takkede de armenske myndigheder for samarbejdet om opsætningen af mindekorset, og han 
rettede især en tak til Lokalhistorisk Arkiv, der gør en stor indsats for at bevare mindet om Karen Jeppe.   
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Ca. 300 mennesker - de fleste armeniere, men også en del Gylling-borgere - overværede afsløringen af 
mindekorset. 
 
 
Efter afsløringen af mindekorset var der sammenkomst på skolen, ligesom der var mulighed for at se 
udstillingen om Karen Jeppe på Lokalhistorisk Arkiv.  
 
Det er i år 99 år siden folkedrabet mod det armenske folk blev indledt. Næste år vil der i Gylling blive en 
markering af 100-året, og her ventes endnu flere armeniere at deltage.  

 


