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Det betyder rigtig meget for os i det 
tværkulturelle arbejde, at der er man-
ge, som følger arbejdet med forbøn og 
medleven. Lige nu er vi hele 10 ansatte, 
fordi det er lykkedes at fi nde fi re volon-
tører til arbejdet i henholdsvis Århus og 
København. Det har allerede skabt stor 
udvikling i arbejdet i IKC, Århus, at der 
nu er tre ansat frem for to. I IKC, Køben-
havn var det svært at fi nde en volontør 
efter ferien, men nu er det lykkedes at 
fi nde hele to, så det er et stort takke-
emne.

Vi har brug for jeres forbøn for arbejdet. 
Der er rigtig mange glæder i det tvær-
kulturelle arbejde og rigtig mange dej-
lige mennesker, som kommer til at be-
tyde noget for ansatte og frivillige. Der 
er også udfordringer, når man møder 
asylansøgere, der bliver sendt hjem el-
ler arbejdsløse indvandrere, der er ved 
at miste håbet om arbejde i Danmark. 

Tak for forbøn og tak, fordi mange af jer 
tager imod de fl ygtninge eller indvan-
drere, der kommer til jeres by. Jeg har på 
det seneste fået opkald fra både Frede-

ricia og Lemvig fra nogle, der ønsker at 
begynde et tværkulturelt arbejde ud fra 
deres IM. Som I kan læse på midtersider-
ne er Randers IM kommet godt i gang.

Tværkulturel konsulent 
Daniel Ettrup Larsen

TAK FOR FORBØN 
OG MEDLEVEN…



Vi er draget til Randers for at snakke 
med missionæren Hanus Poulsen om 
den nystartede sprogcafé. Meningen 
med samtalen er, at få et indblik i, hvor-
dan man starter en sprogcafé. Dermed 
vil vi gerne inspirere andre til at starte 
noget lignende. 

Hanus er missionær i Randers IM, 
og han fortæller, at kravet for at starte 
et lignende projekt først og fremmest 
er, at man har et diakonalt hjerte. Det 
kræver ikke de store sproglige evner, 
da man kan komme langt med lidt en-
gelsk og lidt fagter og smil. Mange ind-
vandrere går på offentlige sprogskoler, 
men Hanus mener, at IM kan tilbyde 
deltagerne noget mere, da der er mere 
vægt på det sociale i missionshuset. Her 
møder deltagerne nogle etniske dan-
skere og får muligheden for at danne 
netværk med dem. Forkyndelsen er 

ikke i centrum, men der opstår lejlighe-
der til at fortælle om kristendommen, 
når folk spørger hvorfor dette projekt er 
startet, eller når de spørger, hvad det er 
for et hus, det foregår i. Nogle af del-
tagerne er meget interesserede og vil 
gerne snakke, mens andre er udeluk-
kende fokuseret på undervisningen.

Jawad, en af deltagerne på sprog-
caféen, fortæller, at han er meget glad 
for at komme i IM’s sprogcafé. Han er 
blevet mødt af mange søde mennesker, 
og han synes, han har nemmere ved at 
lære dansk her, end han har på de of-
fentlige sprogskoler. Her er der bedre 
tid til hans spørgsmål, og han får øvet 
meget dansk ved at snakke med de an-
dre deltagere. Jawad hørte om sprog-
caféen fra en af de andre deltagere. Der 
er blevet uddelt ”fl yers” og visitkort på 

SPROGCAFÉ I 
MISSIONSHUSET



biblioteker og hos kommunen i Ran-
ders for at fortælle om den nye sprog-
café med gratis danskundervisning. Der 
ud over spredes nyheden fra mund til 
mund, og deltagerne fi nder selv, som i 
Jawads tilfælde, andre de kan tage med.

Hanus fortæller videre, at de også har 
fået henvendelser fra folk, der har brug 
for lektiehjælp. Nogle familier med 
ind vandrerbaggrund har svært ved at 
hjælpe deres børn med lektierne, når de 
kommer i de højere klasser. Det er en 
udfordring, der måske også tages op.

Udover en stor hjælp til byens ind-
vandrere og fl ygtninge er det også en 
gevinst for Randers IM at starte et sådant 
projekt. En af deltagerne på sprogcaféen 
har allerede deltaget i et aftenmøde og 
et IMU-møde. Folk bliver begejstret, når 
der kommer nye udefra, og sprogcaféen 
er et fast bedeemne. Det er også med til 
at åbne folks øjne for diakonalt arbejde. 

Derudover kan det være et spændende 
projekt som IM og IMU kan arbejde 
sammen om. 

Randers IM har fået stor hjælp fra Pe-
ter Mikkelsen som er ansat i IKC, Århus. 
Han vil også meget gerne hjælpe med at 
starte et lignende projekt i din IM eller 
IMU. Han har stor erfaring og ved, hvor-
dan man kan takle de startvanskelighe-
der, der måtte være. Har du et hjerte 
for at nå de fremmede i din by, har du 
mulighed for at starte en sprogcafé eller 
lektiehjælp. Det er en oplagt måde at 
skabe en kontakt og møde et behov, 
der er i alle byer. Du er velkommen 
til at kontakte Peter – peter@imta.dk
eller 6178 9988, hvis du allerede nu har 
lyst til at starte et projekt, men mangler 
hjælp og inspiration til at tage det første 
skridt.

Stud. Theol.
Christoffer Olesen

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



VOLONTØRER 
I IKC, ÅRHUS
Når hverdagens skolebøger og lektielæsning skiftes ud med dan-
skundervisning og folk fra hele verden, er det dømt til at blive 
en spændende omvæltning! Det kunne Sara og jeg ikke stå for, 
hvorfor vi med liv og lyst kastede os over opgaven som volontør-
er i IKC, Århus i august. Og som forventet byder det på mange 
spændende udfordringer!

Udover danskundervisningen og den ugentlige fællesspisning – 
hvilket uden tvivl må anses for at være en af de bedre arbejds-
opgaver – har vi udvidet med sjov og ballade hver tirsdag. Dette 
består i, at vi underviser i ordsprog for at undgå forvirring, når 
de møder udtryk som ”så er den ged barberet”. Derefter synger 
vi børnesange, hvor især ”Du er dig, og du duer” er et stort hit, 
stærkt efterfulgt af ”Bro Bro Brille” og ”Puff”! Det er en skøn op-
levelse at grine, synge, danse og lege med eleverne, og især at vi 
kan synge kristne sange sammen.

Vi nyder i den grad at være volontører i IKC og ser frem til mange 
spændende og forskelligartede udfordringer i de kommende må-
neder!

Volontør ved IKC, Århus
Camilla Jensen
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23.-27. JAN.
Islamkursus på Menighedsfakultetet i 
Århus i samarbejde mellem fl ere orga-
nisationer. Se programmet på www.
imta.dk

Find programmer på www.imta.dk
eller send bud efter programmer på 
daniel@imta.dk og del ud af dem.

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


