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Volontør ved IKC, Århus startede en 
kvindeklub i et boligområde i Christians-
kirkens sogn. Læs her et uddrag af hen-
des artikel og læs det hele på imta.dk.

”… Som sagt tidligere holder vi vores 
kvindeaftner i et beboerhus, og ikke i kir-
ken. Det betyder også at vi ikke må holde 
andagt og bede. Samtidig er det heller 
ikke sikkert at de kvinder som kommer, 
muslimske somaliere, ville komme, hvis 
vi gjorde det. Men det vil ikke sige, at 
der ikke er mulighed for at fortælle om 
Jesus. For i samtalen med dem, i vores 
væremåde og ved at fortælle om vores 
eget liv, er der mange muligheder for at 
være et vidnesbyrd for Jesus. Og faktisk 
spørger de nogle gange selv til det.

Mens vi sad og pustede æg og grinte af 
hinanden fordi det var svært og vi var 
meget røde i hovederne, var der en der 
spurgte, hvad påsken egentlig var. Er det 
ikke fantastisk? Her fi k jeg mulighed for 
at fortælle om kristendommens centrale 
budskab. 

Mit arbejde som volontør i IKC inde-
holder mange aspekter, og det her er et 
af dem. Det har været rigtig spændende 
at være med til at opstarte og det er 
spændende at se hvordan det vil fort-
sætte også når der kommer en ny volon-
tør til sommer.”

Inge Hansen
Volontør ved IKC, Århus

Kvindegruppen i Kalmargade



Da jeg startede i frivilligt integrationsar-
bejde, var jeg noget reserveret – det var 
jo fremmede mennesker – så det pas-
sede mig fi nt, at det kunne foregå på 
neutral grund. Dansk fl ygtningehjælps 
gruppe i Christiansfeld startede med 
danskhjælp på skolens bibliotek og ud-
fl ugter og andre arrangementer. Men 
der er noget særligt ved at besøge hi-
nanden.

Vi forsøgte fra begyndelsen at knytte 
kontaktpersoner til de fl ygtninge-
familier, der ønskede det. Der var for 
eksempel en afghansk mor, der ikke 
kunne komme på Sprogcenter, fordi 
hun skulle passe et handicappet barn 
hjemme. Et par frivillige kom hver en 
gang om ugen og besøgte hende. 
Sådan startede hendes danskunder-
visning og kontakt til danskere, et halvt 
år før kommunen endelig fandt en in-
stitutionsplads til barnet i dagtimerne. 

I dag uddanner hun sig til tandklinik-
assistent. Og da deres frivillige ven for 
nylig skulle have hjælp med nyt tv og 
computer, sendte hun bud efter deres 
ældste søn, der går i 2.hhx.

Selv fi k jeg meget kontakt til en familie, 
da moderen var på sin første barselsor-
lov. Vi læste dansk og snakkede sammen 
i deres hjem. Senere læste jeg også HF-
dansk med hendes mand, da han skulle 
i gang med en ingeniør uddannelse. Og 
jeg var vildt stolt af ham, da han be-
stod med en god karakter. Nu arbejder 
han som ingeniør, hun i en viktualie-
afdeling, og de har købt eget hus. Når 
jeg nu kommer på besøg, er det for at 
nyde deres dejlige unger, hygge mig 
og diskutere verdenssituationen. 

Andre familier var så traumatiserede, at 
de ikke kunne koncentrere sig om lære 
sprog og ikke kunne få arbejde. Det var 
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især hårdt for de familier, der kom efter 
2002 og skulle klare sig med starthjælp 
(som er cirka det halve af kontanthjælp) 
i fl ere år, før de fi k førtidspension. Det 
betød undertiden, at de sparede på 
den dyre beroligende medicin med 
kede lige konsekvenser for hele familien. 
Her var det svært at acceptere, at det 
kun var lidt, jeg kunne gøre.

Noget af det, der motiverede mig til 
at blive frivillig, var, at jeg hørte om 
nydanskere, der havde været 8-10 år 
i Danmark og havde arbejde, uden at 
have været i et dansk hjem. Er dan-
skerne så ugæstfrie? Derfor inviterede 
jeg en afghansk familie med til min 
runde fødselsdag, og de fi k lov at bi-
drage med afghansk musik på harmo-
nium og tromme. Jeg får stadig et kort 
til min fødselsdag!

Det med danske hjem inspirerede os til 
i nogle år at lave ”damekom sammen” 
for de kvinder, der ikke havde arbej-
de. Nogle danske frivillige lagde hus 
til og gav formiddagskaffe og invi-
terede måske en dansk veninde eller to. 
Fordelen ved dette arrangement er, at 
det fungerer, selv om der måske kun 
kommer 2-3 fl ygtningekvinder. Men 
jeg husker også 10-12 kvinder snak-
kende om et bord, hvor det endte med 
demonstration af afghansk dans.

I år fejrede de afghanske familier i 
Christiansfeld for første gang deres af-
ghanske nytårsfest sammen, og de in-
viterede nogle af os med til deres ar-
rangement. Det betyder vel, at vi er 
godt på vej fra at være frivillige til at 
blive venner.

Hanne Thinggaard
Frivillig i tværkulturelt arbejde

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

Danskundervisning, besøgs-
tjeneste, 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. Eller brug dankortet på www.
imta.dk/gave. Giv gerne et fast beløb via 
siden www.imta.dk/fastgiver



MÅNEDENS MEDARBEJDER 
D. 1. april begyndte min ansættelse som barselsvikar for Majken Strømme Rokni. 
Jeg arbejder i IKC, København, hvor mine hovedopgaver er at undervise i dansk og 
at have kontakten til de frivillige danskundervisere.

Jeg er 22 år og bor i Landskrona i Sverige sammen med min honduranske mand. 
Jeg holder meget af at arbejde med mennesker fra andre kulturer, hvilket jeg har 
erfaring med gennem sammenlagt fjorten måneders ophold i Honduras, hvor jeg 
har arbejdet som frivillig på et børnehjem og i en børnehave. Jeg synes, det er 
spændende at møde mennesker, der tænker anderledes end jeg gør som dansker. 
Vi kan lære meget af hinanden.

Mit arbejde er både spændende og udfordrende. Jeg kan godt lide at undervise, 
men det er også meget udfordrende at undervise halvfjerds til fi rs mennesker på 
en gang, der er på vidt forskellige niveauer og har vidt 
forskellige baggrunde og kulturer.

Det bedste ved mit arbejde er samtalerne med fl ygt-
ninge og indvandrere. Jeg håber at kunne være med 
til, at de fi nder sig godt til rette i Danmark, selvom de 
ofte kan føle, at Danmark ikke ønsker dem. Mest af alt 
håber jeg at kunne lede dem et stykke tættere på at se, 
hvor de virkeligt er ønsket. Nemlig i Guds rige.

Miriam Kristensen  
Tværkulturel medarbejder ved IKC, København
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28. MAJ 
ForskelLighed – inspirationsdag i 
København med talere fra Finland og 
Tanzania. Arrangeret i samarbejde mel-
lem IKC, København og Tværkulturelt 
Center. Se mere på www.imta.dk

4.-8. JULI
Tværkulturel kristen sommerlejr 
på Dronninglund Efterskole

4.-8. JULI
Tværkulturel kristen sommerlejr 
på Luthers Missions Højskole

11.-15. JULI
Tværkulturel kristen sommerlejr 
på Hestlund Efterskole

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




