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Vi oplever for tiden en stor søgning til 
IKC – både i Aarhus og København. Det 
giver udfordringer til vore lokaler, men 
det er jo kun dejligt. 
Som en del af Guds samlede kirke i 
Danmark, har vi i IKC blandt andre fået 
den særlige opgave at byde nye til lan-
det velkomne. Vi har et bibelsk mandat 
til på en særlig måde at drage omsorg 
for de, der ikke er danske. Med sprog 
og lektiehjælpstilbud, med rådgivning 
og med mulighed for at danne netværk 
i et nyt og fremmed land, er vi med til 
at række et sprængbræt videre ud mod 
samfundet og kirken. 
Det er selvfølgelig en kæmpe ud-
fordring at falde til i et nyt land, det 
kræver både omstillingsparathed og 
visdom. Vi oplever, at mange kommer 
og spørger om råd; mange mennesker 
kommer og søger lykken i et nyt land. 
Her er ordet fra Salme 119 v105 vigtig: 
”Dine ord er en lygte for min fod, et lys 
for min sti”. Vi ved, at lykken er at følge 
den treenige Gud. Denne lykke over-
skrider enhver landegrænse, tungemål 
og kulturbaggrund. 

Derfor gør vi i IKC også et stort arbe-
jde med at uddele bibler på mange 
forskellige sprog. Den egentlige hjælp, 
trøst og vejledning er at hente i Guds 
levende ord. Hvis vi lader Guds ord lyse 
ind over de næste skridt og beslutnin-
ger i dagligdagen og i livets store øjeb-
likke, vil Guds ro og fred komme til os. 
til stor glæde har vi bogstavelig talt 
modtaget kassevis af bibler fra Dansk 
europamission, der skulle flytte i nye og 
mindre lokaler og ligeledes har vi mod-
taget kassevis af illustrerede engelske 
bibler fra Scandinavia forlag. Derfor 
kan vi i øjeblikket tilbyde enten en bibel 
eller det ny testamente på 54 forskel-
lige sprog til vore elever. 

Guds levende ord på 
54 forskellige sprog

TAK til Dansk Europamission og Scandinavia Forlag for BIBLER



22. oktober 2012 er en skelsættende 
dato, for på den dag gav flygtnin-
genævnet efter for et årelangt pres fra 
blandt andre Indre Mission, så konver-
titter nu kan få asyl. Det har konvertit-
ter (hvilket i denne sammenhæng vil 
sige kristne, som tidligere var muslimer, 
og som stammer fra Iran, Afghani-
stan og andre lande med forfølgelse 
mod frafaldne muslimer) også kun-
net før, men kun hvis det lykkedes at 
overbevise flygtningenævnet om, at 
myndigheder eller ekstreme grupper-
inger i hjemlandet var bekendt med 
konversionen. Lykkedes det ikke, gav 
flygtningenævnet almindeligvis afslag 
på opholdstilladelse med besked om at 
skjule deres tro.
Det er imidlertid i strid med flygt-
ningekonventionen og en hel stribe 
andre internationale konventioner og 
har da også været genstand for kritik 
fra blandt andre UNHCr. På baggr-
und heraf valgte flygtningenævnet at 

genoptage sagerne for to afghanske 
konvertitter, der i begyndelsen af 2012 
havde fået afslag på opholdstilladelse. 
Med stor spænding så vi derfor frem til 
21. september 2012, hvor den første 
afghaner skulle i flygtningenævnet. 
Han fik asyl, men begrundelsen var 
alene, at det pga. den megen medie-
omtale ikke længere kunne udelukkes, 
at hans konversion var kommet til de 
afghanske myndigheders kundskab.
Men 22. oktober 2012 fik også den 
anden afghaner asyl. Hans konversion 
havde ikke været omtalt i medierne 
med navns nævnelse, og flygtnin-
genævnet valgte at begrunde hans 
opholdstilladelse med, at Danmark 
ikke kan kræve, at han skjuler sin tro. 
Vi er begejstrede og taknemmelige til 
Gud, og vi imødeser med fortrøstning, 
at de øvrige verserende sager må få et 
lignende positivt udfald inden længe!

Konvertitter 
kan nu få asyl

Ny tværkulturel konsulent i Indre Mission!
Hjertelig velkommen til fagkonsulent i Danmission Krista 
rosenlund Bellows, Hellerup, er kaldet til en tjeneste som 
tværkulturel konsulent i Indre Mission fra 1. marts 2013.  
Krista er 53 år og gift med Lee.



for 10.000 kr. til indkøb af 4 
iPads. I lektiecafeen er det ideelt 
at kunne benytte en iPad. Her er 
alverdens ordbøger tilgængelige 
via internettet. Herudover er der 
downloadet flere gode og lære-
rige danskprogrammer, hvor 
både ordforråd og udtale kan 
øves via interaktive små børne- 
og sprogspil som gør læringen 
sjov og tilgængelig på en helt ny 
og spændende måde. 

TAK til

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 Arbe-
jde“ for at målrette pengene til det tværkulturelle arbejde. eller brug dankortet på 
www.imta.dk/gave. 

Internationalt Kristent Center, 
Aarhus i missionscenteret Stjernen, 
Vejlby Centervej 46, 8240 risskov  
tlf.: 6178 9988.

Danskundervisning, besøg,  
fællesspisning, sociale aktiviteter, 
fællessange med mening,  
samtaler, forberedelse til  
indvandringsprøve, kvindegruppe 
og tværkulturel sommerlejr.

Internationalt Kristent Center, 
København i missionshuset Bethesda, 
rømersgade 17, 1362 København K
tlf.: 3332 5939.

Danskundervisning, lektiehjælp, 
engelskundervisning, kreativ 
workshop, rådgivning, udflugter, 
bibelstudie, gudstjenester og 
tværkulturel sommerlejr.
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Mit navn er Michael Urban. Det har 
længe været et ønske for mig at be-
skæftige mig med mennesker. Igennem 
13 år var jeg malermester. De fleste 
af årerne fandt jeg ingen glæde ved 
arbejdet, men sad fast i, at der alligevel 
var en tryghed i, at jeg kva min erfaring 
kunne lave det meste med “næsten” 
lukkede øjne. Gennem alle årene bad 
jeg Gud om at vise mig hen til et sted, 
hvor jeg kunne være til gavn for andre 
mennesker og forhåbentligt finde 
glæde ved arbejdet. 
Det arbejde jeg får lov til at udføre i 
IKC giver mening og indhold, fordi jeg 
mærker varmen fra mennesker, der 
brænder mere for en sag end for en 
karriere og penge. Min daglige kontakt 
med dem som bruger IKC er et vidnes-
byrd om, hvor vigtigt det er at være 
der for mennesker. Det er skønt at se, 
hvor taknemmelige eleverne er for at 
blive undervist og i det hele taget blive 
hørt i en udfordrende verden. Jeg er 
meget taknemmelig for at være en del 
af dette store arbejde. 

Mit navn er Nikolaj Thormann 
Nielsen. Jeg kommer oprindeligt 
fra Herning, men det var på Børkop 
Højskole I efteråret 2011, at jeg blev 
interesseret i jobbet som volontør i 
IKC. Mit ophold var ved at være slut, 
og jeg ville gerne bruge det jeg havde 
lært på højskolens discipellinje til noget 
– jeg ville gerne bruges af Gud. Da jeg 
så læste om stillingen, så jeg det som 
en perfekt mulighed for at kombinere 
min interesse for sprog, mennesker og 
evangeliet.
Mine opgaver i IKC består af dansk- og 
engelskundervisning for grupper, for-
skellige praktiske opgaver og så er jeg 
med i vores internationale bibelstudi-
egruppe.
Gennem de tre måneder jeg har været 
ansat indtil nu har jeg oplevet IKC 
som et sted, hvor vi har mulighed for 
konkret at give nogle mennesker – fly-
gtninge og indvandrere – den hjælp 
de trænger til gennem sprogundervis-
ningen. Jeg oplever, at vi gør en masse 
mennesker glade og taknemmelige, og 
at vi ved denne taknemmelighed også 
skaber rum for at danne relationer og 
fortælle dem om Guds kærlighed.

Kvartalets medarbejdere


