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Jeg hedder Ozra Khah. I Iran var jeg 
gift, men min mand blev fængslet un-
der den islamiske revolution. Jeg var 
tvunget til at fl ygte fra Iran og kom til 
Danmark i 1985. Efter 18 måneder fi k 
jeg asyl i Danmark og begyndte at lære 
dansk i Nykøbing Sjælland. Der var in-
g en iranere, men jeg havde heldigvis 
kontakt med mange søde danskere. I 
1991 fl yttede jeg til Århus og læste et 
år på en tekstilskole, hvorefter jeg arbej-
dede som tekstildesigner. Da mødte jeg 
min søns far, og fordi han skulle læse i 
København, fl yttede vi til hovedstaden. 
Her fødte jeg min søn, og jeg arbejdede 
i daginstitutioner frem til 2004, hvor 
jeg måtte stoppe pga. sygdom (senere 
diagnosticeret som fi bromyalgi). I 2010 
er jeg i virksomhedspraktik i IKC med 

hovedvægt på danskundervisningen og 
engelskundervisningen. Jeg er utrolig 
glad for IKC, hvor jeg møder mange 
forskellige mennesker og prøver at lave 
sjov. Den angst, jeg har haft, føler jeg 
ikke så tit mere!

Jeg er assyrisk kristen og går om sønda-
g en i kirke i den lokale folkekirke. Nogle 
lørdage går jeg samme sted hen (Ans-
garkirken), hvor der samles en migrant-
menighed, Gospel Church Internatio-
nal. Jeg tror på Jesus. Han hører min 
bøn og har opholdt mig indtil i dag.

Interview ved Thomas Høyer
 IKC, København 

Fokus på frivillige i IKC



Jeg hedder Adil Balizi, og jeg er født i 
Meknes, Marokko. Efter studentereksa-
men fl yttede jeg til London i to et halvt 
år. Derefter knap atten år til Auckland, 
New Zealand, hvor jeg videreuddan-
nede mig og arbejdede i luftfartsindu-
strien. I 2008 blev jeg gift og fl yttede til 
Danmark, hvor det meste af min familie 
rent faktisk bor. Min kone og jeg har en 
datter på halvandet år.

Jeg hørte om IKC i 2009 fra en dansk 
ven af familien, og jeg blev meget glad 
for at kunne lære dansk og møde nye 
venner. I IKC deltager jeg i danskunder-
visningen og i udfl ugterne til museer 
m.m. Birgit Olsen bad mig hjælpe med 
engelskundervisningen, og det var na-
turligt for mig at svare ja, for det var det 
mindste, jeg kunne gøre som tak til IKC 
for at hjælpe mig med at lære dansk og 
med at integrere mig her i samfundet. 
Jeg tror på, at Gud hjælper mig, når jeg 
hjælper andre. Alle har vi nemlig, på et 
eller andet tidspunkt, brug for hjælp. 
Derfor er det vigtigt for mig at hjælpe 
andre, for da vil Gud hjælpe mig, når 
jeg er i nød. I Marokko siger vi ”Gør en 
god gerning og glem det!”, for ingen 

af os kan jo vide, hvornår vi får brug for 
hjælp…

Sådan har jeg også altid gjort i luft-
fartsindustrien. Det er blevet en del af 
min natur. Jeg er muslim, og det er en 
del af vores lære, at vi skal hjælpe alle 
uanset deres religiøse eller etniske til-
hørsforhold. Vi muslimer tror jo på kri-
stendommen, så det er intet problem 
at hjælpe i et kristent arbejde.

Om fredagen deltager jeg i bønnen i 
moskeen, og det glæder mig, at ima-
mens arabisksprogede undervisning 
oversættes til dansk. Jeg kommer na-
turligvis oftere i moskeen end blot en 
gang om ugen. Jeg beder fem gange 
om dagen, og når det er muligt for 
mig, beder jeg i moskeen. Når vores 
datter bliver lidt ældre, vil vi gerne tage 
hende med til moskeens sprogunder-
visning og koranundervisning.

Alle ansatte i IKC er meget venlige og 
hjælpsomme og bidrager til at inte-
grere os i samfundet. De er fordoms-
frie! Og det er i skærende kontrast til 
landets nuværende politiske ledelse. 

Adil Balizi

Hjælpsom muslim



Den holdning, jeg møder i IKC, svarer 
heldigvis til den holdning, jeg møder 
i den danske befolkning. Men mange 
danskere har ingen anelse om, hvad 
landets nuværende politiske ledelse ud-
sætter nyankomne, som mig, for. Hvis 
de vidste det, ville de aldrig stemme på 
dem.

Der er sørgeligt mange eksempler på 
familier, der splittes af lovgivningen. En 
af mine venners afslag på opholdstil-
ladelse hører vel til kategorien af me-

get umenneskelige afgørelser. Hans 
kone, der har boet i Danmark i mange 
år, faldt og behøvede operation, mens 
hun var højgravid, og få dage efter fi k 
han afslag og skulle forlade Danmark. 
Det var ikke muligt for ham at råbe 
myndighederne op og få udsat udrej-
sefristen. Han var altså ikke til stede ved 
fødslen. Det var også lovgivningen, der 
forhindrede mig i at være til stede ved 
min datters fødsel.

AKTIVITETER
Internationalt Kristent Center, Århus
i missionscenteret Stjernen, Vejlby Center-
vej 46, 8240 Risskov. 6178 9988. 

Danskundervisning, besøgstje-
neste, internationale aftener og 
forskellige sociale aktiviteter.

Internationalt Kristent Center, 
København, i missionshuset Bethesda. 
Tlf.: 3332 5939.

Danskundervisning, lektiehjælp, 
engelskundervisning, kreativ 
workshop, udfl ugter, band og 
bibelstudie.

GAVE OG FORBØN
Tak for din støtte til det tværkulturelle arbej-
de. Du kan sende et beløb til reg. nr. 3205 
konto nr. 100 0764 og mærke indbetalin-
gen: Tværkulturelt Arbejde. 

Og du kan altid fi nde vores nyeste bedefol-
der på hjemmesiden www.imta.dk, så du 
kan være med i forbøn for det tværkultu-
relle arbejde, samt for lønnede og ulønnede 
medarbejdere.

Vi i IKC er meget taknemmeli-
ge for Adils og mange andre 
frivilliges indsats i vore tilbud, 
ikke mindst fordi arbejdet 
dermed tilføres sprogkompe-
tencer, som vi lønnede slet 
ikke har!

Interview ved Thomas Høyer
 IKC, København



MÅNEDENS MEDARBEJDER

Jeg hedder Kiumars Masrour og kommer fra Iran. Jeg 
kom til Danmark i 1997, men står i en situation, hvor jeg 
ikke har opholdstilladelse. Jeg har dog holdt mig aktiv 
ved at arbejde som frivillig i Røde Kors og, siden i som-
mers, i IKC.”

Jeg hjælper både i køkkenet og i sprogundervisningen. 
Det bedste ved IKC er de fantastisk spændende menne-
sker, både de ansatte, de frivillige og eleverne! Og det er 
et godt sted at yde frivilligt arbejde, som jeg har interes-
seret mig for hele livet, idet det herigennem er muligt 
at vise næstekærlighed. Jeg tror på Jesus, for Jesus har 
forandret mit liv, selv om jeg er muslim (sufi ). Jeg interes-

serer mig meget for religionsvidenskab og teologi.

Interview ved Thomas Høyer
 IKC, København
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28/6-2/7 
Tværkulturel kristen sommerlejr på 
Luthersk Missions Højskole i Hillerød.

5.-9. JULI 
Tværkulturel kristen sommerlejr på 
Hestlund Efterskole i Bording.

3.-7. AUGUST 
Tværkulturel kristen sommerlejr på 
Østvendsyssel Ungdomsskole ved 
Dronninglund.
 
5.-7. NOVEMBER 
Multietnisk Inspirationskonference i 
Århus – skriv det i kalenderen nu.

UGE 4, 2011 
Der er ikke Islamkursus i august i år. 
Det næste kursus afholdes i Århus den 
24.-28. januar 2011

Find programmer til lejre og andet på 
vores hjemmeside www.imta.dk, når 
de er klar.  

Ønsker du at modtage nyhedsbrevet, 
så send en mail til redaktør Daniel 
Ettrup Larsen, daniel@imta.dk


