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Bevar roen og fortsæt
Keep calm and carry on, lød opfordringen til Londons ind-
byggere under nazisternes bombardement. Bevar roen og 
fortsæt. Uden sammenligning i øvrigt skal også vi bevare 
roen og årvågent fortsætte liv og arbejde. Mens menne-
sker på flugt fra krig og forfølgelser søger ly hos os og i an-
dre lande, og mens islamistisk terror igen har ramt Europa 
med stor kraft, drøfter vi hvordan vi sikrer vores kontinents 
frihed og fremtid. Bliver svaret samarbejde eller lukkethed?

Krig, flygtninge og terror er voldsomme forhold, som med 
fuld ret påkalder sig opmærksomhed. Imens ændrer vo-
res danske kultur sig til en konkurrencekultur, og det sker 
mere ubemærket. Men det anbringer kristne værdier som 
barmhjertighed, gæstfrihed og det enkelte Gudskabte 
menneskes værdi under et voldsomt pres. Tydeligt kan det 
høres i den offentlige debat. Og endog det gode jeg gør er 
motiveret af hvad jeg selv får ud af det. 

Derfor er der grund til at gøre som Jesus, der satte sig selv 
i de nederstes sted. Derfor har vi også brug for at gøre op 
med den opfattelse, at det er for vores egen skyld at vi bør 
gøre noget for andre. Som der står i Ordsp 3,27: Hold ikke 
et gode tilbage fra den, som har brug for det, når det står i din 
magt at yde det. Vi skal gøre godt og vise barmhjertighed 
fordi vores næste har brug for det. Af Guds nåde velsigner 
han os ved det.

Det tværkulturelle arbejde fortsætter. Karin Lund Gydesen 
er nu tværkulturel medarbejder i Aalborg. Stella Skov Meld-
gaard begyndte i IKC i København som tværkulturel med-
arbejder 1. november. Hun afløser Laura Pristed Iversen. 
Stella har engelskundervisningen i IKC og leder opstarten 
af et drop-in tilbud i Allerød. 1. januar begynder Lisa Pe-
tersen fra Hillerød som volontør ved IKC i København. Vo-
lontør Majbritt Tjørnemark flytter samtidig til IKC i Aarhus, 
hvor hun afløser Nadia Steiner Pedersen, der stopper. Tak 
til jer alle!

Vi skal arbejde årvågent videre. Ring og få en snak om 
hvad der sker hos jer.

Med venlig hilsen
Krista Rosenlund Bellows
Tværkulturel konsulent

Internationalt Kristent Center,  
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for det, der alligevel virker, er rygtet og en person-
lig invitation, fulgt op med et papir med oplysnin-
ger om tid og sted. Hanne minder sine kontakter 
om det kommende arrangement et par dage før.

Erfaringer
Arrangementerne begyndte i februar 2015 og 
har samlet mellem 15 og 75 deltagere. Det viste 
sig, at missionshusets komfur var for lille til 
madlavningen og derfor blev konceptet til sam-
menskudsgilder. Nu svarer mængden af mad til 
deltagerantallet. De gjorde sig også den erfaring, 
at når folk ikke har et fælles sprog, så må pro-
grammet også bestå af aktiviteter og lege. 

Opbakning
Det har betydet meget, at Horsens Indre Mission 
har villet det nye initiativ og bakker op om det. 
Ikke alle, men mange fra IM kommer. Det eneste 
man skal, er jo at have aftensmaden med, og 
ellers er der ingen forpligtelser. Alle hjælpes ad 
med opvask og oprydning. Uden at uddelegere 
på forhånd har Hanne aldrig skullet gøre opryd-
ningen færdig alene.  IM’s opbakning mærkes 
også når IM’ere har haft de deltagere, som vil 
vide mere, med til IM’s almindelige torsdagsmø-
der. Så har IM’erne været gode til at hilse på. 

Det er samværet, der gør arbejdet
Arrangørerne gør det klart for deltagerne, at mis-
sionshuset er et kristent sted og arrangørerne er 
kristne. En aftens program rummer et bordvers 

Tværkulturelle aftener i IM i Horsens
 - Hanne Myrfeld fortæller

Initiativ, inspiration og lokalt netværk
Hanne Myrfeld fra Indre Mission i Horsens del-
tog i Tværkulturelt Centers efterårskonference i 
november 2014. Det gav hende gnist til at gøre 
noget i Horsens. Hun snakkede med sin bede-
gruppe: ”Det kan ikke passe, at vi ikke kan gøre 
noget her. Vil I være med til at se på sagen?”

Bedegruppen enedes om at lave en uformel 
sonderingsaften for alle interesserede. De ville 
afdække, hvem er vi og hvad kan vi? Hvad er 
behovene og hvem gør ellers noget? IM’s tvær-
kulturelle konsulent var med for at give initiativet 
vægt: ”der kommer også en udefra og er med.” 
Det blev en dejlig aften fordi folk bød ind med 
ideer og tog medansvar for resultatet. 

De blev enige om, at ”det, vi sætter i gang skal 
være noget, vi kan overkomme” og at de ville 
målrette deres initiativ. Det måtte ikke blive dif-
fust. Derfor drøftede de, hvem de havde kontakt 
med eller kunne få kontakt med og enedes om et 
målrettet tilbud til den gruppe.

Beslutningen
For Horsens vedkommende havde Hanne kon-
takt til sine kursister på sprogskolen, hvor hun er 
lærer. Mange af dem er syriske flygtninge. Mødet 
besluttede at indbyde til spisning og samvær i 
missionshuset hver sidste fredag i måneden. De 
gjorde ikke meget ud af at lave et trykt program, 



Et tværkulturelt tiltag 
for kvinder i Bethesda
Af Karin Lund Gydesen, Aalborg
    
Kvinder møder kvinder er et nyt 
tiltag i Indre Missions hus Be-
thesda i Aalborg. Det begyndte 
så småt før sommerferien i år. 
Vi havde Barsels Caféen, der 
efterhånden var lille og sårbar. 
Derfor faldt snakken på at æn-
dre konceptet til et tværkultu-
relt sted for kvinder. Vi tog kon-
sekvensen med det samme, så 
der de sidste tre-fire tirsdage 
inden ferien var mulighed for at 
invitere tværkulturelle kvinder 
med. Inden sommerferien nå-
ede vi at få kontakt med tre.

Den ene, en iransk kvinde, 
havde jeg fået kontakt til via en 
henvendelse fra IKC i Aarhus. 
En af deres kursister kendte en 
kvinde i Aalborg, der gerne ville 
møde danskere og lære dansk, 
da hun ikke kunne få lov at gå 
på sprogskole endnu. En an-
den, eritreisk, kvinde fik vi kon-
takt med via en sagsbehandler 
i kommunen. Kvinden havde 
udtrykt ønske om at få besøg, 
og hun ville gere inviteres med 
i Kvinder møder kvinder. Da jeg 
anden gang ville besøge hende, 
var hun ikke hjemme. Jeg vid-
ste, at hun havde en veninde 

på samme svalegang, så jeg 
kikkede på navnene og gæt-
tede på, at den sidste i rækken 
var veninden og ringede på der. 
Det var det rigtige sted: hende 
jeg kendte i forvejen var der, og 
hende der boede der inviterede 
mig gæstfrit ind på mad. Enden 
blev, at de begge kom med til 
næste Kvinder møder Kvinder. 

Vi prøver os frem
Efter ferien har vi ændret 
tidspunktet til torsdag. Pga. 
af ændringer i sprogskolens 
åbningstider og nye krav til 
flygtninge har vi ændret det til 
eftermiddag fra 14-16.
Der er kommet henholdsvis 
fem og syv kvinder de gange vi 
har haft det om eftermiddagen. 
Vi har indtil nu haft kontakt 
med 10, der ikke er født og 
opvokset i Danmark. De er fra 
Taiwan, Iran, Ukraine og Eritrea. 
Flertallet har enten gået meget 
kort tid på sprogskole eller er 
ikke begyndt endnu. 

Hvad er målet med Kvinder mø-
der kvinder?   
Målet er at være med til at ska-
be relationer og at være et sted 
hvor flygtninge og indvandrere 
kan øve dansk og ikke mindst 

og en kristen sang. Der-
udover er det op til folk at 
spørge mere. Deltagerne 
er nye i landet og forstår 
ikke sproget og kulturen 
endnu. De skal ikke tages 
med ind i kristne aktiviteter, 
de ikke forstår. Men en del 
spørger selv til troen, fordi 
de kender kristne fra deres 
hjemland.

Kongstanken er, at dette er 
et sted, vi kan mødes. Der-
fra kan folk selv tage flere 
initiativer. Det er samværet 
der gør arbejdet. Arrangø-
rerne bruger ikke kræfter 
på at sætte folk sammen. 
Bekendtskaber bliver til i 
det fælles samvær.   



Johane Ettrup Larsen: 
Jeg får mere, end jeg giver
»Jeg hedder Johane. 
Hvad hedder du?« Så-
dan starter mange af 
mine samtaler i løbet af 
ugen. Siden august har 
jeg nemlig været ansat 
som volontør i IKC Aar-
hus, og jeg har slet ikke 
tal på, hvor mange nye 
mennesker, jeg har fået 
lov at lære at kende. Det 
er en fryd at tage på 
arbejde, når det betyder 
at være sammen med 
mennesker fra hele verden! Jeg underviser dem i dansk, 
og de underviser så mig i alt fra arabisk og farsi til spansk, 
portugisisk, russisk og thai. Jeg har aldrig før haft et arbej-
de, hvor jeg har grint så meget, hørt så mange forskellige 
livshistorier, været så sprogforvirret og elsket så meget at 
skulle af sted på min cykel om morgenen.

I sommer blev jeg færdig med min bachelor i teologi fra 
Menighedsfakultetet og de sidste tre år har jeg boet i Gel-
lerupparken og elsker livet blandt mine naboer. Gud har 
givet mig en helt særlig kærlighed til flygtninge og indvan-
drere, og nu kan jeg få lov til også at bruge min arbejdstid 
sammen med dem. Det er fantastisk at få lov til at være et 
lille lys, som skinner Guds kærlighed ind i menneskers liv. 
Men jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg selv ville få så 
meget ud af det!   

GAVER OG FORBØN 
Vi har brug for din forbøn, dit engagement 
og for din økonomiske støtte til IM’s tvær-
kulturelle arbejde. Din forbøn og dit engage-
ment hjælper os. 

Du kan støtte os at bruge dit dankort på 
imta.dk/gave eller ved at overføre din  
støtte til  

reg. nr. 7170 konto 22 12 631 

og mærke betalingen »tværkulturelt arbejde.« 

Du kan også 
bruge MobilePay
eller  
http://imta.dk/ 
gaver-til-arbejdet/ 

lære nogle at kende. Alle er velkomne 
uanset nationalitet eller religion. Vi 
kalder det ikke danskundervisning, 
men vi snakker og øver hverdagsord 
og sætninger, vi synger nogle enkle, 
danske sange og bruger spil som bil-
ledlotteri, vendespil, »Hvem er hvem« 
spil m.m. 

Hvordan inviterer vi?
Jeg har været hos kommunen og 
præsentere vores tilbud for kommu-
nens frivilligkoordinator, og vi har fået 
lov at have vores indbydelse liggende 
på Sprogcentret og på henholdsvis 
Job Integration og Social integration 
ved Aalborg kommune.

Vi blev inviteret til et møde, kommu-
nen holdt i Aalborgbydelen Skalborg 
for naboer og frivillige organisationer. 
Mødet blev holdt fordi der ville kom-
me et nyt »gennemgangscenter« for 
op til 12 kvinder/flygtninge i bydelen. 

Mødet gik ud på hvordan vi i Aalborg og lokalområdet kunne 
tage godt imod de kvinder der ville komme. 

1. oktober flyttede fire kvinder fra Eritrea ind på Sandtuevej. 
Et af tiltagene fra mødet var at holde en lille velkomstfest for 
kvinderne mandagen efter at de er flyttet ind, hvor også jeg 
var med fra Kvinder møder Kvinder. 

Vi oplever, at der fra flere af kommunens integrationsmed-
arbejdere er god opbakning og at de ser os som et relevant 
tilbud. Men det hele er stadig nyt og vi prøver frem!   


