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Den netop afsluttede konference i Århus 
blev et tilløbsstykke, så rammerne blev 
fyldt godt ud. Mindst 120 danskere og 
nydanskere fra 24 lande var med på kon-
ferencen, der strakte sig over tre dage. 
Heraf havde 34 tilmeldt sig privat ind-
kvartering ved kristne familier i Århus, 
hvilket i sig selv gav en oplevelse for både 
værter og gæster. Programmet gav ind-
blik i emnet ”livsmestring i et nyt land”, 
hvor nyankomne og erfarne nydanskere 
gav deres erfaringer videre. Desuden var 
der syv seminarer, to multietniske guds-
tjenester, fantastisk lovsang på mange 
sprog, spændende mad fra forskellige 
kulturer og meget meget mere. 

En vigtig ting var pauserne, hvor der 
blev snakket, skabt nye relationer og ud-
videt horisonter. En dejlig oplevelse af at 
være kristne sammen fra så mange for-
skellige nationer i fællesskab, lovsang og 
spændende foredrag. 

Konferencen var arrangeret af en række 
organisationer og migrantmenigheder i 
Århus. Næste år i november foregår det 
i København. 

Daniel Ettrup Larsen
Tværkulturel konsulent

Multietnisk 
inspirationskonference



Dialogen er langt bedre i dag end for 
bare ti år siden, fortæller den tyrkiske 
muslim Yasar Kanber, der kom til Dan-
mark for 22 år siden for at arbejde som 
ingeniør hos A.P. Møller. Førhen var der 
af fl ere årsager mindre samtale mellem 
tyrkere og danskere. De sproglige bar-
rierer er væk i de nye generationer og 
Yasar oplever danskere som mere åbne 
i dag end tidligere.

Det er ofte de små ting, der gør en stor 
forskel. Bare det, at den 70 år gamle 
nabo bankede på og bød velkommen, 
da de fl yttede til et nyt sted i landet, 
åbnede op for muligheden for at lære 
hinanden at kende. 

Yaser Kanber fortæller om sin søn Da-
niel på 19 år, der er kæreste med en 
dansker, går i 3. g og er i gang med 
at fi nde ud af, hvordan han skal se sig 
selv i det danske samfund. Han er vok-
set op her, men har en far, der er fl yt-
tet til Danmark som voksen. Det kræver 

af ham, at han selv fi nder sin identitet. 
Han har nærmest to modersmål, tyrkisk 
og dansk.

De unge tænker ikke så meget på re-
ligion som de gamle, fortæller Yaser 
Kanber. For eksempel har hans søn et 
neutralt syn på både kristendom og is-
lam, ligesom hans danske kæreste, der 
er medlem af folkekirken, men heller 
ikke praktiserer sin tro særlig meget.

Yaser Kanber fortæller om en nabokone 
gennem 12 år, der nærmest blev ”bed-
stemor” for deres søn. I begyndelsen 
diskuterede de lidt, om der var religiøse 
eller hygiejnemæssige årsager til, at 
man ikke går ind i lejligheden med sko 
på. Gennem de år, de var naboer, kom 
de til at betyde meget for hinanden og 
den ældre dame kom hvert år med fød-
selsdagsgaver til deres søn.

Det er vigtigt, hvem der tager det før-
ste skridt. Når man fl ytter, betyder det 

Tyrkere i 
Danmark



meget, at blive budt velkommen. Så 
hans opfordring skal være; ”Tag skrid-
tet – gå i dialog med hinanden”

Yaser Kanber og undertegnede mødte 
hinanden ved Kristen Muslimsk Samta-
leforum, som man kan søge fl ere op-
lysninger om på internettet. De seneste 
fi re år har kristne 
og muslimske le-
dere mødtes i dette 
forum for at skabe 
større forståelse 
mellem kristne og 
muslimer i det dan-
ske samfund gen-
nem større kend-
skab til hinanden. 
Desuden giver det 
mulighed for at drøfte nogle af de ud-
fordringer både kristne og muslimer 
står overfor i dag. Fordi der efterhån-
den er opbygget relationer, er det mu-
ligt at diskutere ømtålelige emner som 
ytringsfrihed, frihed til at skifte religion, 
og synet på både intern og ekstern kri-
tik blandt kristne og muslimer.

Konferencen varer to dage om året, 
hvilket er i underkanten, hvis man skal 

lære hinanden godt at kende. Derfor 
har der også været arrangeret ture til 
både Istanbul og Cairo, hvor kristne og 
muslimer rejser sammen og derfor har 
meget mere tid til samtale undervejs. 
Billedet er fra et dialogarrangement 
med over 50 muslimer i Cairo i oktober 
2010.

Theodor Jørgensen 
var en af foredrags-
holderne under 
mødet. I en pause 
talte vi om det 
med at mødes på 
tværs af kulturer og 
besøge hinanden 
og han udtalte: 
”frygten for at blive 

afvist holder os tilbage fra at tage det 
første skridt”. Det synspunkt noterede 
jeg mig og spurgte i en senere pause 
om frygten var begrundet, hvortil han 
uden at tøve svarede; NEJ. Vi kan altså 
roligt tage initiativet til en tale sammen. 
God fornøjelse!

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
Vi har brug for din støtte til IMTA. Du kan 
hjælpe os ved at overføre penge til reg. nr. 
7170 konto nr. 22 12 631. Du skal mærke 
indbetalingen ”Tværkulturelt Arbejde” for 
at målrette pengene til det tværkulturelle 
arbejde. Tak for din støtte!

Der er over 59.000 men-
nesker i Danmark med 
større eller mindre rødder 
i Tyrkiet. Du kender ikke 
deres forhold til kultur, reli-
gion og alt muligt andet, før 
du har talt med dem.



MÅNEDENS MEDARBEJDER
I går blev jeg gjort opmærksom på, at 
jeg faktisk allerede har ”3 måneders jubi-
læum” for IKC i København. Det er ikke 
noget, man decideret fejrer med stor 
fest, men for mig er festen at få lov til at 
have en hverdag her i IKC. IKC er et sted, 
hvor der sker utrolig mange spændende 
ting, som jeg bare får lov til at blive en 
del af og kastet ud i. Hver dag er jeg fuld 
af forventning til, hvad der møder mig, 
og hvem jeg får lov til at være noget for 
i kraft af Gud. 

I IKC ønsker vi at række en hånd ud og 
hjælpe fl ygtninge, indvandrere og asyl-
ansøgere - først og fremmest foregår det 
ved at dække deres umiddelbare behov 

indenfor sprogkundskab. Men mennesker har forskellige behov og står i forskellige 
livssituationer. Derfor er det også meget individuelt, hvad de kommer til IKC for. 
Nogle har brug for et socialt fællesskab, et par lyttende ører, et venskab eller prak-
tisk hjælp til at leve i Danmark. Andre ønsker en snak om tro og religion. Alt dette 
gør min hverdag utrolig spændende.

Derudover nyder jeg at arbejde i et internationalt miljø, hvor jeg stifter bekendt-
skab med alverdens sprog og kulturer. Det er inspirerende at møde mennesker, 
som tænker og gør ting helt anderledes, end vi danskere er vant til. Noget af det 
helt fantastiske er også, jeg får så meget igen ved at være her. Arbejdet i IKC giver 
bare mening! 

Jeg kan kun være taknemlig for, at virke som volontør her i IKC i København. Og 
jeg ser meget frem til, hvad der venter i de næste 9 måneder!
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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.

DECEMBER
Julefest i IKC, København 
– ring til IKC og hør mere.

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




