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Internationalt Kristent Center,  
Aarhus  
i missionscenteret Stjernen 
Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov
Tlf.: 6178 9988
Danskundervisning, besøg, fælles-
spisning, sociale aktiviteter, sam-
taler, 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.

Status
Ved et årsskifte kan der gøres status. Behovet for tvær-
kulturelt arbejde vokser. IKC i København mødte mere 
end 1100 mennesker i årets løb, men måtte desværre 
sige farvel til to gode medarbejdere. Tværkulturel rådgiver 
Michael Urban stoppede i foråret, og i november tog IKC 
også afsked med Birgit Hald Olsen. Det skyldes besparel-
ser i Indre Mission. En varm tak til disse to gode kolleger 
for deres arbejde.

Majbritt Tjørnemark Olsen fra Egå er ansat som volontør i 
et år ved IKC i København fra 1. januar 2015. Dermed har 
IKC to fastansatte og to årsvolontører, og desuden et tæt 
samarbejde med missionær Thomas Høyer, der har tvær-
kulturelle opgaver, ikke mindst asylretlig rådgivning. 

I Aarhus IKC deltog omkring 250 i undervisningen i 2014, 
og der er kontakt med endnu flere. Her arbejder Peter 
Mikkelsen sammen med to årsvolontører og i fællesskab 
med tværkulturel evangelist, Wessam Youssef. 

Næsten 15.000 flygtninge kom til Danmark i 2014. Man-
ge steder i landet er kirkefolk og missionsfolk engageret 
i hjælp til flygtningene på asylcentre. Den næste store 
opgave for kirke og folk venter i 2015, nemlig den at tage 
imod de nye flygtninge, der får asyl, når de flytter ud i den 
kommune, hvor de skal bo. 

Et årsskifte er også en anledning til at gøre status i form 
af at spørge, om det vi gør i Danmark, nødvendigvis er det 
rigtige. Et eksempel: I fængslet Ellebæk ved Sandholm 
sidder flygtninge indespærret. De har ikke gjort noget kri-
minelt. Det, og andre forhold, kalder til eftertanke og til at 
spørge, som advokat Helge Nørrung gjorde i Berlingske 4. 
januar: Er det flygtningene eller os, der er »illegale«? Læs 
om asylfængslet Ellebæk på de næste sider. 

Med venlig hilsen
Krista Rosenlund Bellows
Tværkulturel konsulent

PS: Jeg håber, læserne kan lide vores nye layout.



Asylfængslet Ellebæk
Ellebæk har i mere end 20 år ligget ved Sandholmlejren i 
Nordsjælland. Det hører under Kriminalforsorgen. Selvom 
medierne undertiden fortæller om fængslede flygtninge i 
Ellebæk, er er det kun et fåtal, vi hører om.

Myndighederne berøver hvert år hundredvis af flygtninge 
deres frihed og anbringer dem i Ellebæk. Det sker når 
flygtningene efter endeligt afslag på opholdstilladelse 
ikke retter sig efter myndighedernes påbud om udrejse, 
fordi de frygter, hvad der vil ske dem, hvis de bliver sendt 
tilbage til hvor de flygtede fra. 

Mange europæiske lande har en grænse for hvor længe 
man må frihedsberøve flygtninge. Det har Danmark 
imidlertid ikke. En flygtning kan derfor være indespærret, 
uden at vide hvor længe. I en række tilfælde skilles fædre 
fra deres familier og indespærres. Familier, der allerede 
er voldsomt pressede, udsættes derved for endnu større 
pres. Nogle af de fængslede har været udsat for tortur, og 
mange er depressive.  

FN’s højkommissariat for flygtninge og Europarådets 
Retsudvalg har kritiseret Danmarks praksis. Amnesty 
International fremlagde for nogle år siden materiale om 
Ellebæk. Se http://www.amnesty.dk/ellebaek

Fængsling af flygtninge skal ses i sammenhæng med for-
valtningen af asylpolitikken i øvrigt. Thomas Høyer fra IKC 
i København har årelang erfaring med dansk asylpraksis. 
Han finder, at de mange langtidsanbringelser i Ellebæk er 
en forkert praksis. En konkret sag om en anbringelse på 
mere end 8 måneder er groft og uforsvarligt. De domme-
re, som måned for måned skal godkende frihedsberøvel-
sen, bør træde i karakter og kræve frigivelse, med mindre 
politiet kan stille med realistiske udsigter til at udsendelse 
af personen er umiddelbart forestående. Her mangler 
retssikkerhed. 

Men kvaliteten af sagsbehandlingen hos Flygtningenæv-
net er det primære problem. Det sker, at Flygtningenæv-
net giver afslag til flygtninge der er berettigede til asyl, så 
mennesker får afslag og sendes til hjemlandet hvor de så 
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forfølges. Det gælder f. eks. iranske konvertitter. Alligevel 
bliver konvertitter frihedsberøvet, når de naturligvis ikke 
ønsker at medvirke til en frivillig hjemsendelse. Flygtnin-
genævnet skal kaldes til besindelse.   

Hvad bliver der gjort for flygtningene i Ellebæk? To præ-
ster giver kirkelig betjening, og nogle frivillige har adgang 
til at besøge folk. Jens Kennet fra Farum er en af dem. 
Han bruger ordene tvang og kaos for at beskrive stedet. 
»Mange bliver jo hjemsendt med tvang. Nogle kommer 
derfra i håndjern, blandt andre afghanere. De kristne 
blandt dem er skrækslagne for hvad der vil ske dem i Af-
ghanistan.« 

Jens Kennet taler med mange. »Dem, der har en stærk 
tro på Jesus, har en slags bølge at surfe på, og andre er 
urolige. Ellebæk er som en banegård, med den uro og in-
dre kaos, det giver, at folk hele tiden skiftes ud. Venskaber 
bliver brudt op, netop som de er etableret. Kaos og tvang 
giver dårlige drømme om natten. De der tror på Jesus, 
klamrer sig til ham, og er depressive den ene dag og har 
mere ro den næste.«

Jens Kennet og andre prøver at bringe håb. Der er guds-
tjeneste hver torsdag. Folk har brug for forbøn. »Også 
muslimer beder om forbøn. Mange har aldrig haft en bibel 
og beder om at få en, og får det så.« For én blev Ellebæk 
en væsentlig tid – » her fik jeg min første bibel.« Det er 
så centralt at dele ud af ordet, for det giver lys i mørket til 
folk, der virkelig trænger til det,« fortæller Jens. 

Ellebæk kalder til eftertanke og forbøn.   



Det er vildt positivt
IKC i København har fra januar fået endnu en årsvolontør, 
Majbritt Tjørnemark Olsen. I telefonen ved frokosttid en 
torsdag i januar fortæller hun, at hun har travlt:

Jeg har lavet mad sammen med en anden, for vi har lige 
haft fællesspisning, og vi blev ikke helt færdige med det. 
Derefter skal jeg forberede engelskundervisning. Her i 
starten springer jeg på forskellige opgaver. Men jeg har 
et overordnet fast skema, for eksempel står jeg for fæl-
lesspisning hver torsdag. Jeg underviser hovedsagelig i 
engelsk og er også tilkaldevikar i danskundervisning. Men 
der sker faktisk så meget i løbet af dagen at det næsten 
kniber med at nå at forberede mig.
 
Hvorfor IKC? Jeg gik på Luthersk Missions Højskole i ef-
teråret. Der var mange integrationselever. Jeg kunne se, 
at deres udadvendthed og formåen i dansk voksede, og 
det tiltalte mig meget at følge med i. Da jeg så opslaget 
fra IKC tænkte jeg, dét bliver jeg nødt til at søge! Det giver 
så meget at kunne hjælpe folk. Det er også en udfordring, 
for jeg har ikke erfaring med at undervise. Jeg er ansat 
året ud. Derefter vil jeg gerne læse til sygeplejerske. Det 
med at hjælpe mennesker tiltaler mig meget.

Jeg kan mærke, at det i høj grad er op til mig selv at byde 
ind på opgaverne, og det er anderledes, end jeg er vant 
til. Der er ingen, der står med en pisk, men der er opgaver 
nok. Jeg mærker en meget positiv stemning. Folk virker 
glade og imødekommende. Det er nemt at være her. Jeg 
glæder mig til at skulle på arbejde om morgenen! Det er 
spændende, at man aldrig ved, hvad der kommer til at 
ske i dag. Jeg har mødt så mange søde mennesker, som 
brænder for at lære noget. Det er vildt positivt.   


