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Kort efter sin fødsel blev Guds Søn et 
flygtningebarn. Lykkeligvis tog Ægyp-
ten imod den fremmede lille familie, 
så de var beskyttede mod overgreb 
fra hjemlandets magthaver mens de 
skabte sig et nyt livsgrundlag indtil det 
var sikkert for dem at vende tilbage 
igen.
Flygtninge er altid på Guds dagsorden. 
Hans mission har sat kirken i verden 
for at forkynde evangeliet for alle, 
også flygtninge og andre alleryderst i 
samfundet.
Hans løfter om frelse til dem, der søger 
tilflugt hos ham, gælder også de flygt-
ninge, der forfølges og som endnu ikke 
er blevet beskyttet mod overgreb.
Årets sidste nyhedsbrev skrives mens 
advent går mod jul og opmærksom-
heden fanges af så forskellige forhold 
som Islamisk Stats mord på kristne og 
yezidier, flygtninges dødsensfarlige 
færd over middelhavet, tilblivelsen af 
Udlændingestyrelsens eritrea-rapport, 
chikane mod kristne i asylcentre og en 
truende udvisning af to unge kristne 
brødre til Afghanistan, et land de ikke 
kender. 
der er forhold, vi hver især kan gribe 
ind i med vore ord, handlinger og 

penge. der er forhold, hvor vi alene 
kan gribe ind gennem bøn. der er for-
hold, hvor myndighederne skal mindes 
om deres ansvar for at gribe ind. 
mange missionsfolk og kirkefolk har 
engageret sig i at tage hånd om de 
flygtninge der er kommet til danmark. 
På de næste sider fortælles en inspire-
rende historie om en festaften i Frederi-
cia missionshus.

GAVER OG FORBØN 
Vi har brug for din 
forbøn, dit enga-
gement og for 
din økonomiske 
støtte til Im’s 
tværkulturelle 
arbejde. Uden 
finansiering kan 
vi ikke yde råd-
givning eller drive 
IKc. brug mobilePay 
eller støt via  
gave.indremission.dk/imta
med tak for støtte, engagement og 
medleven i Indre missions tværkultu-
relle arbejde ønsker vi 
Glædelig jul og et godt nytår
Krista Rosenlund Bellows 
Tværkulturel konsulent

Gud glemmer  
ikke flygtninge 



en torsdag aften i december var Fre-
dericia missionshus fuld af syrere og 
palæstinensere fra byens asylcenter. 
Indre mission havde inviteret, og over 
100 kom. der kom også danskere nok 
til at alle gæster fik en dansker eller to 
at snakke med ved bordene. Gæsterne 
var begejstrede for at komme i byen 
og stemningen var høj og festlig fra 
starten. 
man begyndte med nogle små lege 
ved bordene for at få snakken i gang. 
derefter bød Im’s lokale formand, ceci-
lie Thams Nord Hansen, velkommen og 
fortalte om huset og dets aktiviteter. en 
arabisktalende kristen var tolk hele afte-
nen. Så fulgte et afvekslende program 
med lege, sange og musik - alt fra klas-
sisk klavermusik, over julesalmen Silent 
Night, til 100 arabisktalendes bedste 
medvirken i Ole sad på en knold og sang 
på dansk med bevægelser til. I pausen 
gik man begejstret til det store kage-
bord. Otte syrere bidrog spontant med 
en dans. en ældre mand kom op, bad 

om ordet og sagde tak til arrangørerne.
”Vi sluttede af med at bede fadervor på 
både dansk og arabisk, og da jeg sagde 
amen lød der et massivt amen tilbage 
fra salen” fortæller Jens Ole Jespersen, 
som var mødeleder og sammen med 
andre stod for planlægningen. 

Optakten
Jens Ole Jespersen fortæller, at asylcen-
tret kun har været i byen siden oktober. 
centret lejer den nedlagte kaserne, der 
ligger flot ned til vandet. 
Im’s bestyrelse fik ideen til en fest 
og drøftede den. er det en god idé? 
Hvordan skal det gå? er flygtninge 
oplagt til fest? Vi kan ikke snakke meget 
med dem, for kun få kan engelsk. man 
besluttede at gå videre med ideen, og 
Jens Ole meldte sig.
Han besøgte asylcentret og mødte dets 
daglige leder og medarbejdere. de 
bakkede op om Im’s forslag, at invitere 
alle asylsøgerne til fest i missionshuset. 
det er omfattende at organisere besøg 

Fuldt missionshus 
i Fredericia



hos private, men en invitation til en 
fælles fest for alle var de helt med på 
– og missionshuset har plads nok.
På et møde med asylcentret ugen efter 
præsenterede Jens Ole og hans medar-
rangør deres ideer, og så blev indbydel-
sen gjort færdig og hængt op alleveg-
ne på asylcentret, hvor der bor 140.

Hvilke tanker havde I gjort jer?
man skal se det som en prioritering. 
men man tænker frem og tilbage – og 
det bliver en gave bagefter! man kan 
ikke sige andet, end at når man er 
sammen med dem, så er der så meget 
liv over dem. de er taknemmelige, og 
det varmer. Hvis man gør det, så vil 
det lykkes. de uger, der er gået med at 
få det i stand gør, at man møder dem 
som mennesker.  der er så mange der 
miskrediterer flygtninge, men det er 
vigtigt at vise flygtninge respekt. 
det viste sig at være unødvendigt at 
bekymre sig om, hvor meget man 
skulle stå på hovedet for at skabe 
stemning, for deltagerne havde glædet 
sig til at skulle i byen, og de gav meget 
igen. 
”Når man tænker på hvordan deres 
hverdag er på asylcentret. en fra cen-
tret var med og sagde, at det var første 
gang at hun havde set dem grine og 
smile så meget. de var glade, nød at 
være inviteret i byen og komme væk 
fra den gamle kasernes rammer, hvor 
de sover i køjer på fællesstuer. der er 
ikke meget privatliv, og mange af dem 
er jo modne voksne mennesker. 
99% af dem er muslimer, men de 
havde ingen fordomme mod at blive 
inviteret i missionshuset. de fik at vide 
at huset er en del af kirkens arbejde.”

Hvad sker der så nu?
”Arrangementet var en åbning for 
kontakten, og ca. 25 danskere var med. 
det må gerne munde ud i forskellige 
initiativer. der skal flere kontakter og 
tilbud til. Til sommer kan vi måske grille 
ved stranden” fortæller Jens Ole. 

Gode råd
Han giver fem gode råd videre.
Hvor der er flygtninge vil de sætte pris 
på at blive inviteret ud, for ellers er de 
jo kun på asylcentret. Så hvis man vil 
arrangere noget, så kommer de! 
man skal have et godt samarbejde med 
de ansatte på asylcentret. det kom som 
en gave ovenfra at vi simpelthen fik lov 
til at invitere.
man behøver ikke bekymre sig om 
noget at snakke om, for de skal nok 
snakke.
det visuelle, en masse lege og konkur-
rencer er godt. 
det fungerer godt at have en arabiskta-
lende tolk med, som går ind i opgaven 
og forstår at aflæse stemningen. Indre 
missions tværkulturelle konsulent kan 
formidle kontakt til en kristen tolk, der 
gerne medvirker til tilsvarende arrange-
menter.
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Internationalt Kristent Center, 
Aarhus i missionscenteret Stjernen, 
Vejlby centervej 46, 8240 risskov  
Tlf.: 6178 9988.
Danskundervisning, besøg,  
fællesspisning, sociale  
aktiviteter,  samtaler,  
kvindegruppe og  
tværkulturel sommerlejr. 

Internationalt Kristent Center, 
København i missionshuset bethesda, 
rømersgade 17, 1362 København K 
Tlf.: 3332 5939.
Dansk- og engelskundervisning, 
lektiehjælp og café, opholdsretlig 
rådgivning, bibelstudie,  
udflugter, gudstjenester, fester 
og tværkulturel sommerlejr.

Mød årsvolontørerne i IKC i Aarhus

mit navn er Nadia Steiner, jeg er vok-
set op i en kristen familie i Hinnerup, er 
20 år gammel og er på femte måned 
ansat som volontør i IKc Aarhus. Jeg 
startede fluks ud af gymnasiet, så det 
tværkulturelle arbejde var meget nyt 
for mig. det bedste ved arbejdet er at 
få lov til at få disse mennesker, med 
mange forskellige baggrunde, til at føle 
sig velkomne og som en del af det fæl-
lesskab vi har, og på den måde afspejle 
Jesu kærlighed. Ydermere er jeg lidt af 
en grammatiknørd, så jeg nyder i fulde 
drag at få lov at forklare reglerne for ad-
jektiver, modalverber og præpositioner.

Jeg hedder Anju Skovenborg, er 20 
år gammel og ansat som volontør i 
IKc i Aarhus. Jeg kommer fra en kristen 
familie. de sidste par år har jeg rejst 
rigtig meget og jeg har nydt at opleve 
og udforske de kulturer jeg har mødt. 
derfor er jeg også meget glad for mit 
arbejde i IKc, som involverer mødet 
med mange forskellige mennesker fra 
hele verden. Jeg synes, der er mange 
udfordringer ved mit arbejde, og det 
er spændende at løse dem på forskel-
lige måder. det er rart at være en del 
af dette fællesskab og bare møde folk 
som de er og hvor de end er i livet.


