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Initiativtageren
Hanne Myrfeld er lærer på sprogskolen i Horsens og kommer i Indre Mission. Hun har 
mange års erfaring med tværkulturelt kirkeligt arbejde. De seneste 10 år har hun drømt
om at få gang i kristent tværkulturelt arbejde i byen. Men sommetider rakte tid og 
kræfter ikke, og andre gange fandt hun ikke lydhørhed for ideen. 

Inspirationen udefra og det lokale netværk
Tværkulturelt Centers efterårskonference i november 2014 gav hende stødet til at 
prøve igen. Derfor er Hanne en varm fortaler for Tværkulturelt Centers to årlige 
konferencer. De giver ideer og gnist til at gøre noget. Vi talte sammen dagen før hun 
igen er på vej til efterårskonference. ”Jeg har faktisk lige tænkt på at det netop er et år 
siden jeg fik gnisten til at gøre noget. Det er inspirerende at høre hvad de gør andre 
steder.”

Hanne tog hjem fra efterårskonferencen og snakkede med sin bedegruppe: ”Det kan 
ikke passe, at vi ikke kan gøre noget her i Horsens. Vil I være med til at se på sagen?”

Bedegruppen enedes om at lave en brainstorming aften for alle interesserede. De lod 
det være åbent hvem der gerne ville være med. Det skulle være en uformel aften hvor 
de ville tænke højt sammen: Hvem er vi og hvad kan vi? Hvad er behovene og hvem 
gør ellers noget? De inviterede IM’s tværkulturelle konsulent med for at give initiativet 
den pondus at ”der kommer også en udefra og er med.”

Afklaring
Det blev en dejligt aften fordi folk bød ind med ideer og tog medansvar for resultatet. 
Flere deltagere var på efterløn og havde tid at give. Der var folk med kontakt til 
indvandrere og flygtninge fra forskellige steder. De kunne bidrage med erfaringer. 

Deltagerne var enige om, at ”det, vi sætter i gang skal være noget, vi kan 
overkomme.” Den tilgang var Hanne glad for. 

Der var også enighed om at man skal man målrette sin aktivitet, for ellers bliver det 
diffust. Hanne giver det råd, at man afklarer, hvem har man kontakt med, eller 
mulighed for at få kontakt med, og så målretter sit tilbud til dem. På den tværkulturelle 
konference havde hun hørt, at den tilgang havde været brugt andre steder, og at det 
førte til forskellige typer aktivitetstilbud.

Beslutningen
For Horsens vedkommende var Hanne fortaler for at bruge sine kontakt til sine kursister
på sprogskolen. Flertallet af dem kan ikke engelsk. Sådan blev det, og på mødet 



besluttede de at indbyde til spisning og samvær i missionshuset hver sidste fredag i 
måneden. 

De gjorde ikke meget ud af at lave et trykt program, for det der alligevel virker, er 
mund til øre og en personlig invitation, fulgt op med et papir med oplysninger om tid og
sted. Hanne har kontakterne og spørger et par dage før, om folk kommer. Det fungerer 
som påmindelse.

Arrangementerne begyndte i februar 2015. De har samlet mellem 15 og 75 deltagere. 

Erfaringer
Langs ad vejen blev der gjort erfaringer, som førte til justeringer. Når for eksempel 
missionshusets køkken kun har et lille komfur kunne man ikke lave mad til så mange. 
Derfor blev konceptet ændret til sammenskudsgilder. Det har vist sig at fungere rigtig 
godt. Mængden af mad svarer til deltagerantallet. Det er ikke nødvendigt at vide på 
forhånd hvor mange der kommer. At alle har mad med, betyder ikke, at man ikke bliver 
lukket ind uden! Der er altid mad nok! 

De gjorde sig også den erfaring, at når nu folk ikke har et fælles sprog så må der 
aktiviteter og lege til. 

Nu har de har besluttet at flytte arrangementet fra fredag til mandag aften, fordi det 
passer deltagerne bedre. Blandt de danske deltagere er der ikke mange under 60. De 
fleste ikke-danske deltagere er fra sprogskolen. Mange er syriske flygtninge.

Opbakning

Det har betydet meget, at Horsens Indre Mission har villet det nye initiativ og bakker op
om det. Det betyder meget, selvom ikke alle fra Indre Mission kommer. Opbakningen 
kommer til udtryk ved at mange IM’ere kommer til arrangementerne. Til en aften kan 
der være for eksempel 20 voksne fra IM. Det eneste man skal, er jo at have 
aftensmaden med, og ellers er der ingen forpligtelser. Man kan tage af sted uden 
forberedelse og uden pligter. Derfor har mange været med. 

IM’erne tænker at huset er deres, så de hjælpes alle ad med opvask og oprydning. 
Flygtningene hjælper også til. Uden at uddelegere på forhånd har Hanne aldrig skullet 
gøre oprydningen færdig alene. 

Hanne mærker også IM’s opbakning når IM’ere har haft de deltagere, som vil vide 
mere, med til IM’s almindelige torsdagsmøder. Så har IM’erne været gode til at hilse på.

Det er samværet, der gør arbejdet
Det er vigtigt for Hanne at arrangørerne gør det klart for deltagerne, at missionshuset 
er et kristent sted og arrangørerne er kristne. En aftens program rummer et bordvers 
og en kristen sang i løbet af aftenen. Derudover er det op til deltagerne at spørge om 
mere. Deltagerne skal vide hvad der foregår. De er nye i landet og forstår ikke sproget 
og kulturen endnu. De skal ikke tages med ind i noget, de ikke forstår. Men en del 
deltagere spørger til kristendom, fordi de kender kristne og kristendommen fra 
hjemlandet Syrien.



Nu er der nogle, der har bedt om kristendomsundervisning. Det er ved at blive 
arrangeret.
 
Kongstanken er altså, at dette er et sted, vi kan mødes. Derfra kan folk selv tage 
initiativer til flere tiltag. Det er samværet der gør arbejdet. Alle der er med, arbejder 
frivilligt, og hverken Hanne eller andre har tid til at være matchmaker og sætte folk 
sammen én til én. Ideen er, at venskaber og bekendtskaber bliver til i det fælles 
samvær.
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