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Karolin Keyghaldi-Østergaard på vej med te med rosenvand. Bag disken Karolins søster Janet, 
der står i cafeen til daglig. Foto: Anders Bentzon

14. juni 2016 - 10:57
Næstekærlighed hos Café Emmanuel

CAFÉ. Karolin Keyghaldi-Østergaard har virkeliggjort sin drøm om med sine søstre at åbne en 
café, hvor overskuddet skal gå til velgørenhed. Stedet byder på kaffe, te, kage og sandwich 
med et anstrøg af Iran, hvor søstrene stammer fra.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

SUNDBYØSTER: Café Emmanuel ligger på et solskinshjørne i Italienkvarteret, lige der hvor 
Milanovej skifter fra etagebyggeri til villakvarter – et stykke fra Amagers centrale caféstrøg.

Lokalet er lyst, i højttalerne spiller rolige jazz-standards og indretningen er romantisk og feminin.



Bag cafeen står Karolin Keyghaldi-Østergaard. Hun arbejder også i sikkerhedskontrollen i 
lufthavnen, men har længe haft en drøm om at åbne en café, og drømmen blev realiseret for et 
halvt år siden.

Nu tager hun imod Amager Bladet i døren sammen med sine søstre Janet, der til daglig 
arbejder i cafeen, og Jovavana, der mest hjælper Karolin i privaten – jobbet i lufthavnen skal 
nemlig stadig passes.

»I skal ikke bare høre om cafeen, men også smage, hvad vi byder på,« siger Karolin, der 
allerede har skænket ingefærlæskedrik til os.

Hun placerer os ved et dækket bord, hvor en fin opsats er fyldt med afternoon tea-lækkerier: 
Hjemmebagte kardemommeboller, små sandwich med tun og kalkun, frugt, hjemmelavede 
romkugler og små kager med flødeskum.

Flygtede fra Iran

Karolin fortæller, hvorfor cafeen hedder Emmanuel.

»Emmanuel er et hebraisk navn og betyder ’Gud er med os’ og det kommer fra Esajas Bog, 7 i 
Det Gamle Testamente. Vi tilhører den assyrisk kristne tro, som er en minoritet i Mellemøsten. 
Vores familie besluttede sig for at flygte efter shahens fald i Iran i 1979 – der var revolution, og 
alt begyndte at falde sammen, og krigen mellem Iran og Irak begyndte,« fortæller hun.

Som flygtninge ankom familien til Danmark for 30 år siden, lidt ved et tilfælde.

»Vi havde en mulighed for at komme til Tyrkiet og ville derfra emigrere til Australien eller USA. 
Min bror havde lyst til at tage til Tyskland, men tog et forkert tog. Han kom til Danmark, blev 
først fængslet, men fik med en tolks hjælp fortalt om vores familie, og så kom vi hertil. Så det 
var slet ikke meningen, at det skulle være Danmark, men i dag er vi virkelig glade for at være 
her og for at Danmark åbnede sin favn for os,« fortæller Janet og fortsætter:

»Nu er det vores tur til at åbne favnen for de, der trænger til kærlighed. Vores priser i cafeen er 
ikke så høje, og det er som udgangspunkt ikke meningen, at vi skal tjene på cafeen – motivet 
for at åbne den er, at vise næstekærlighed.«



I midten Karolin Keyghaldi-Østergaard, som har åbnet Cafe Emmanuel sammen med søstrene 
Jovavana (tv.) og Janet. Foto: Anders Bentzon

Vil give noget tilbage nu

Karolin nikker:

»Vi har selv været flygtninge, hjælpeløse og fremmede fra en kultur, man ikke kendte til. Vi 
glemmer aldrig, hvordan vi blev hjulpet af Røde Kors og gode danskere arbejdede frivilligt for 
vores skyld. Nu vil vi gerne give noget tilbage. Indtil nu har vi fået så mange drikkepenge, at vi 
gerne vil give dem videre til et projekt for hjemløse – først skal vi have undersøgt, hvad de 
præcis har brug for. Så vil vi også gerne med tiden hjælpe ensomme ældre, kræftramte børn, 
handicappede, som ikke har mulighed for at komme så meget ud. Dét er min drøm, vores 
drøm,« fortæller Karolin, der allerede som barn var med til at hjælpe dårligt stillede i Iran.

»Jeg er opvokset i den kristne tro og med, at man skal elske sin næste. Min mor og mormor 
samlede penge ind til dårligt stillede – og i Iran er der mange flere hjælpeløse end i Danmark. Vi 
samlede også ris, fødevarer og slik til børn i fattige familier. Jeg glemmer aldrig engang, da vi 
skulle ud til en familie med tre børn, der boede i en hule, og det var vinter og koldt. Da vi gav 
dem gaven, kunne vi bare se lyset i deres øjne. Vi har selv været igennem forfølgelse, krig og 
ødelæggelser i Iran, som jeg slet ikke kan sætte ord på. Hvis ikke gud havde været med os, 
havde vi ikke haft mulighed for at være her. Vi havde ingenting, da vi kom til Danmark – to 
kufferter og et æble, ville min mor have sagt.«

Rosenvand i flødeskum

Hjertet sidder på rette sted, og cafeens varer fejler heller ikke noget.

Ud over klassisk cafékaffe som latte og cappuccino byder Café Emmanuel også på specialiteter 
med en snert af Iran. Her bruger man ofte rosenvand, blandt andet i madlavningen, og cafeen 
serverer te med rosenvand, og flødeskummet på de små kager har også fået et behersket strejf 
af rosenvand, som giver en meget delikat smag.

De hjemmebagte boller er tilføjet kardemomme, og så har Jovavana selv lavet sukkerknalder i 
blomster- eller hjerteform med smag af vanilje, lakrids og jordbær.

»Vi overvejer også, om vi skal have is i cafeen, som vi selv laver. Måske også med rosenvand,« 
siger Karolin. Og haster af sted til sit andet job i lufthavnen.

Café Emmanuel ligger på Milanovej 9. Der er åbent tirsdag, onsdag samt fredag-søndag 
klokken 13.00-19.00. Lukket mandag, torsdag samt helligdage
Cafeen huser gerne forskellige arrangementer – fx kommer en strikkeklub og en skriveklub her


