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Det begyndte efter 
sommerferien sidste år

Interview med Jonas Kristensen fra Give-Brande IMU. 

Mindst en håndfuld foreninger i Indre Missions Ungdom 
har unge flygtninge, migranter eller nydanskere med i de-
res fællesskab.

En af dem er Give-Brande IMU, som består af godt 20 
unge mennesker fra et stort geografisk område. De mø-
des hver tirsdag i et af områdets missionshuse. Som of-
test er de mellem otte og 15. Flokken er mellem 15 og 21 
år, de fleste mellem 18 og 21. 

Jonas Kristensen er formand. Han fortæller, at kontakten 
til flygtninge begyndte efter sommerferien sidste år. En 
IM’er fra Give satte ham i forbindelse med en ung mand 
på 17, som havde været i Danmark i 5 år. Det var noget 
nyt, for det var første gang, Give-Brande IMU gjorde sig 
tværkulturelle erfaringer. Men den unge mand talte dansk, 
så det var ikke så svært at inkludere ham i fællesskabet.

Omkring nytår ringede en sognepræst fra Fredericia og 
spurgte, om IMU ville tage imod nogle asylansøgere, der 
var blevet døbt i Fredericia. Nu var de flyttet til asylcentret 
i Thyregod. Kunne de begynde i Give-Brande IMU? Enden 
blev, at to af dem kom med. En af dem stopper nu fordi 
han bliver flyttet fra asylcentret.

Inspirationsmøder 
om flygtningearbejde
IM’s regioner og IM’s tværkulturelle 
arbejde inviterer alle interesserede til 
inspirationsmøder om flygtningear-
bejde. Slagelse 19. marts kl. 10-16. 
Silkeborg 1. april kl. 16-22. 
Aakirkeby 9. april kl. 13-16.30. 
Aalborg 16. april kl. 10-16. 
Fredericia 28. maj kl. 10-16. 

Programmer med tilmelding lægges 
på indremission.dk og IMTA.dk. 
Få mere at vide hos Krista Rosenlund 
Bellows på konsulent@imta.dk eller 
2131 3455.

Tværkulturelle 
sommerlejre
Datoerne for sommerens tværkultu-
relle lejre ligger på IMTA.dk 
– henvend dig til kontaktpersonerne 
for at få flere oplysninger om lej-
rene. Vil du være frivillig på en som-
merlejr? Ring til kontaktpersonerne!

Foto: Egon Nielsen.



To fra asylcentret i Thyregod har været med. De 
har i alt haft unge fra Iran, Afghanistan, Eritrea 
og Nigeria, og alle er kristne. De er der typisk kun 
i kort tid, før de flytter af forskellige grunde. Men 
siden sommer har der været nogle stykker med.

Hvilke tanker satte det i gang? 
”Da de ringede om det efter sommerferien tænk-
te jeg: fedt! Vi kan gøre en forskel for dem. Så jeg 
sagde ja og fik hurtigt kontakt. Vi snakkede om 
det, da vi havde møde i vores udvalg. Den første 
aften, de nye var med, viste os, at det kræver fæl-
les mål og meget energi. For hvor meget skal de 
fylde? Det bliver jo forkert, hvis danskerne så bli-
ver væk fra mødet. Så ville det være bedre at lave 
noget særskilt, der er skabt for de nye.

Vi oversætter de nødvendige ting fra dansk til 
dem, så vidt vi kan. Vi har gjort den erfaring de 
seneste tre tirsdage, at når der er to eller tre flygt-
ninge med i en gruppe på ca. 15, så kan vi rum-
me dem. Hvis der var flere danskere i foreningen, 
så ville vi kunne mere.”

IMU’erne har sammensat deres smågrupper 
sådan, at dem der er gode til engelsk er sam-
men med flygtningene. Jonas ved, at det betyder 
meget for flygtningene at være sammen med 
danskere. Samværet er vigtigere end at forstå alt 
hvad der bliver sagt. 

Jonas har besøgt asylcentret og fik et indtryk 
af dagliglivet der. ”Det gav næsten hovedpine at 
være der.” Mennesker fra mange kulturer lever 

meget tæt på hinanden. ”Sommetider er der en 
stank af mad og sved. Jeg kan godt forstå, at de 
længes efter at komme væk derfra og være sam-
men med andre.”

Har I gjort jer erfaringer?
”Som IMU-formand har jeg lært mange ting,” 
siger Jonas. ”Jeg fortryder ikke, at jeg sagde ja, 
og samtlige i udvalget sagde til det første møde, 
at det var den helt rigtige beslutning at sige ja. 
Men man kan ikke altid sige ja til alt. Man skal 
overveje, om de andre også gerne vil det her. 
Både udvalget og medlemmerne. For vi er en 
klub for os alle. Det er anderledes at være leder 
i juniorarbejdet. Dér bestemmer lederne. Men i 
IMU er man leder i det fællesskab, man er med 
i. Der er stor forskel. I IMU skal vi have en fælles 
målsætning.”

Jonas fortæller desuden, at det er en udfordring, 
at flygtningene pludselig kan være væk igen, for-
di de er blevet flyttet. Blandt andet derfor beder 
IMU ikke flygtningene om at betale kontingent.

Har I gode råd til andre?
Jonas giver den opmuntring videre, at man skal 
huske, at det er nok for flygtningene at være 
med. De behøver ikke forstå alt hvad der bliver 
sagt for at det har været en god aften for dem. 
Bare det at komme ud fra asylcentret er godt, 
sammen med det at møde danske unge, som vil 
give tid til dem, for tid er det bedste vi kan give 
hinanden.   

Give-Brande IMU. Foto: Stine Østerlund Ravn



Nye volontører

Vi hedder Lisa og Amanda, og 
vi har efterhånden været vo-
lontører i IKC København i godt 
en måned. En meget begiven-
hedsrig måned at tilføje, for her 
sker mange ting, hver dag. De 
sker i et kærligt fællesskab, rigt 
på diversitet, som virkelig har 
fået os til at føle os velkomne. 
Nu er vi også en del af det fæl-
lesskab.

Lisa på 25 år, der inden hun 
kom her, har rejst meget og 
elsket mødet med forskellige 

kulturer, har blandt andet stu-
deret kinesisk et par måneder, 
og været frivillig på et asylcen-
ter, hvor hun fik et stort hjerte 
for flygtninge. Til september 
starter hun på Friluftvejlederud-
dannelsen, som hun vil sup-
plere med den internationale 
læreruddannelse senere. 

Amanda er 21 år og fik øjnene 
op for andre kulturer, da hun 
boede med 350 kristne fra 
60 forskellige lande, som den 
eneste dansker, på et missions-

IKC i København har fået nye volontører. Lisa Petersen og Aman-
da Hagelskjær Sjursen præsenterer sig. 

skib, der hedder Logos Hope. 
Hun har læst teologi i 3 måne-
der, men valgte at stoppe og 
følge Guds kald til denne stil-
ling, der lyder 50 % IKC og 50 % 
IMU – og hun lærer fortsat Gud 
bedre at kende i mødet med 
folk i IKC. 

Vi er enige om, at der er noget 
meget givende i at få lov til 
at hjælpe andre, være lys for 
dem – mens vi samtidig bliver 
overøst med deres livserfarin-
ger og andre perspektiver på 
livet. Tænk, at Gud vil bruge 
os til at så frø i de folk, han 
sender hertil, og at vi får lov til 
at se, hvordan folk spirer og 
vokser! Gud har virkelig givet 
os gode gerninger at vandre i. 
Det er arbejdsopgaver i form af 
dansk- og engelskundervisning, 
madlavning, opvask, kor, samt 
kulturelle ture, og sidst men 
ikke mindst – samtaler, som 
Gud orkestrerer. 

De færreste ting går helt efter 
planen, men netop i dette 
smukke kaos, er vi tydeligvis 
afhængige af Gud, der overle-
gent viser at han har styr på 
det hele. Dette har blot været 
starten på vores IKC-vandring.  
We love it!   



Tværkulturel 
konsulent 
Stella Skov 
Meldgaard
Efter bare to uger i 
Bethesda var jeg dybt 
fascineret af al aktivi-
teten i det kæmpestore 
hus. I dagtimerne mø-
der jeg folk, der gør 
rent, rydder op, laver 
mad og spandevis af te 
og kaffe og ikke mindst taler med hinanden og er op-
rigtigt interesserede i andre menneskers liv på kryds 
og tværs af kulturer, religion, uddannelse og social 
status. Dét er gæstfrihed i allerbedste forstand. Og 
alt det får jeg lov at være en del af og lære af. En af 
mine opgaver er at stå for engelskundervisningen, 
mandag og onsdag, og her får jeg god hjælp af de 
7-8 frivillige, der trofast møder op. 

Alle disse erfaringer og indtryk tager jeg med hjem 
til Allerød, hvor jeg bor sammen med min mand, 
Lars Meldgaard, og vores tre dejlige børn. I Allerød 
Menighedshus er jeg i gang med at opbygge et mini-
IKC, hvor vi hver mandag tilbyder bibelundervisning 
for asylansøgere og flygtninge i Center Sandholm 
og Sjælsmark. Det er frivillige fra Menighedshuset, 
der underviser og ligeledes frivillige, der vil hjælpe 
mig med engelskundervisning, kaffestue, lovsang og 
andagt om torsdagen. Vi har en masse idéer, som 
vi gerne vil realisere, bl.a. reparation af cykler, gratis 
aftensmad og internationalt gospelkor. Tiden vil 
vise, om vi har kræfter til det hele. Jeg føler en stor 
taknemmelighed for at være en del af arbejdet og 
er dybt afhængig af, at Gud baner vejen ind til men-
neskers hjerter, så vi kan dele tro og hverdagsliv med 
hinanden.

Jeg har arbejdet i 13 år som lærer på Blovstrød 
Skole, er uddannet cand.mag. i musik/dansk og tog 
meritlæreruddannelsen i 2012.   

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
til telefon 
30 50 80 19
eller  
http://imta.dk/ 
gaver-til-arbejdet/ 

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.

Tværkulturel medarbejder 
i Region Nord, 

Karin Lund Gydesen: Tlf. 2016 3675


