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Det lykkedes at lave tre tværkultu-
relle sommerlejre i år, så 300 del-
tagere i alt kunne være med imod 
de 230, der var plads til sidste år.

De to etablerede lejre i Bording 
og Hillerød kørte i fi n stil. Sær-
ligt fokus var der på den nye lejr 
i Dronninglund, som blev godt 
modtaget af mange nye frivillige. 
Samtidig fi k vi god økonomisk 
støtte fra kirker og Y – men, så vi 
allerede første år kan få økono-
mien til at løbe rundt. Både del-
tagere og frivillige udtrykte deres 
begejstring for den nye lejr, så vi 
satser på, at vi kan fi nde de rette 
uger i 2011 til tre lejre igen.

Der var asylansøgere med på 
sommerlejrene i år, men de fl este 
deltagere var FN-kvotefl ygtninge 
og andre, som har opholdstil-
ladelse i Danmark og er i gang 
med at etablere en ny tilværelse 
her. For dem betyder det meget 
at skabe netværk med danske 
kristne både på lejrene og lokalt, 
hvor de bor.

Tværkulturel konsulent
Daniel Ettrup Larsen

Tre tvær
kul turelle 
sommerlejre



Interview med Thomas Høyer

At livet foregår i et højere tempo øst 
for Storebælt bliver understreget, når 
man taler med Thomas Høyer fra In-
ternationalt Kristent Center i Køben-
havn. Ørerne skal holdes stive, og 
hjernen skal indstilles til at yde max 
for at få enhver detalje med, når den 
hurtigt – snakkende teolog fortæller 
om sit arbejde på asylcentre rundt 
omkring på Sjælland.  

Man får hurtigt det indtryk, at de man-
ge ord og begejstringen for arbejdet er 
een og samme sag. Thomas har nem-
lig, i sit arbejde, fået mulighed for at 
bruge mindre tid på det administrative 
og mere på det praktiske – deriblandt 
arbejdet på asylcentrene. 

Der er i øjeblikket 11 centre på Sjælland 
og fl ere er på vej. Men Thomas har pri-
mært sin gang på Sandholm og Avns-
trup. Her besøger han mennesker, der 
på den ene eller anden måde har været 
i kontakt med IKC. Han har dog ikke 
mulighed for frit at tage ind på cen-
trene, men kan kommer der, når han 
bliver inviteret af en af beboerne.

For det meste har asylansøgerne blot 
brug for at snakke med et medmenne-
ske og måske lufte nogle af deres fru-
strationer. Andre gange er det troen, 
det drejer sig om, eller måske giver 
Thomas gode råd vedrørende deres 
asylsag. 

Thomas er behjælpelig med alt det, 
han kan. Men som han siger: ”Behovet 
er stort, og der er brug for frivillige!” 
Der er brug for kristne, der ønsker at 
være en næste for asylansøgerne og 
måske bruge et par timer på et besøg. 
En af solstrålehistorierne, som Thomas 
selv formulerer det, handler om Verner 
og Lone, der boede tæt på et af centre-
ne. De inviterede hver uge beboerne til 
bibelstudie og tog selv ud og hentede 
dem på det aftalte tidspunkt. De hørte 
kaldet til at hjælpe og handlede på det.

Forholdene på asylcentrene er ikke altid 
en dans på roser. Selv om beboerne frit 
kan bevæge sig ud og ind, føler de sig 
ofte tilsidesat og pressede. Fremtiden 
er usikker, og nogle kæmper med fryg-
ten for at vende tilbage til deres hjem-
land. Derfor er Thomas´ arbejde af stor 
værdi for dem, han møder på sin vej. 

Teolog på asyl-besøg



Han er så privilegeret at kunne bruge 
sin arbejdstid på det. Spørgsmålet til os 
lyder nu: ”Hører du kaldet til at være 
næste for en fremmed?”.

Lidt ør i hovedet, men dog opmuntret 
lægger jeg røret på efter mit interview 
med Thomas Høyer. Han er en mand 
med en mission. Det må godt smitte 
lidt af!

Af Andreas Lind Pedersen

ASYLCENTRENE ER FYLDT 
TIL BRISTEPUNKTET
De seneste to år er der åbnet fl ere nye 
centre, så der kan blive plads til de 
mange nye fl ygtninge, der kommer til 
Danmark. Ifølge tal fra foråret befi nder 
der sig 3.306 mennesker på røde kors 
asylcentre, hvortil der skal lægges et 
par kommunalt drevne centre, så der 
tilsammen er ca. 21 asylcentre i Dan-
mark lige nu.

Der er behov for, at mennesker lokalt 
omkring centrene tager imod de nye 
fl ygtninge. Det har stor betydning at 
møde danskere udenfor asylsystemet. 
Der ligger en særlig opgave her til os 
som kristne. Frivillige kan henvende sig 
til os i IMTA og høre mere om mulig-
hederne.

Daniel Ettrup Larsen
Tværkulturel konsulent

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
Der er sket ændringer med kontoen, hvor 
du kan støtte IMTA. Du kan nu overføre 
penge til reg. nr. 7170 konto nr. 22 12 631. 
Du skal stadig mærke indbetalingen ”Tvær-
kulturelt Arbejde” for at målrette pengene 
til det tværkulturelle arbejde. Tak for din 
støtte!

Tak om du vil gøre brug af bedefolderen, 
som er med dette nyhedsbrev.



IKCafé SPROG- 
OG LEKTIEHJÆLP

Nu er det snart to år siden, jeg blev 
projektansat. Projektet er et tilbud 
om sprog- og lektiehjælp til voks-
ne, der er ved at lære dansk på de 
offi cielle sprog centre.  Der kom-
mer i snit 8 personer om dagen, 
men dagene er meget forskellige. 
Det er meget varieret, hvad der er 
behov for, hvilket fremgår af føl-
gende citat: 

”Der kommer rigtig mange forskel-
ligartede emner op, når man sidder 
og snakker til lektiehjælp. For lektie-

hjælp kan omfatte at hjælpe med at gennemgå sider i en opgavebog som forberedelse 
til danskundervisning, eller det kan være at læse en avisartikel sammen og snakke om 
det, der står - både overordnet, og ned i detaljer omkring ord og udtryk og udtale. 
Lektiehjælp kan også være ‘bare’ at sidde og snakke om løst og fast, hvilket kan føre 
til diverse vældig interessante emner, som man måske og måske ikke umiddelbart ved 
ret meget om. At være hjælper i lektiecaféen er oplysende og givende - og skulle man 
sætte nogle fl ere beskrivende ord på en eftermiddag, hvor der er lektiehjælp, kunne det 
være imødekommenhed, interesse og hygge!” Skrevet af en frivillig i IKCafè Sprog- og 
Lektiehjælp.

Jobbet er fantastisk ikke mindst fordi jeg dagligt møder folk der er nysgerrige på 
Danmark og danskere og på kristendom.

Ingelise Taulborg, Projektmedarbejder i IKC
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5.-7. NOV. 
Multietnisk Inspirationskonference i 
Århus – Sæt tid af til denne oplevelse, 
som du ikke vil fortryde. Temaet ”livs-
mestring” bliver belyst af mennesker 
fra forskellige kulturer. Se snart mere 
på www.imta.dk eller send bud efter 
program.

UGE 4, 2011 
Islamkursus afholdes i Århus den 24.-
28. januar 2011. For dig, der ønsker, at 
møde muslimer og få nogle redskaber 
til dette. Send bud efter program.

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


