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Høst
De sidste afgrøder skal i hus, og jeg plukker jævnligt 
brombær ved hønsehusets gavl. En smertefri indsats, for 
busken er forædlet og uden torne. Til gengæld smager 
bærrene ikke af så meget som de vilde. Man kan komme 
nemt til sin høst, men udbyttet er sommetider derefter. 
Det rigtige skal plantes. Måske gælder det også i tværkul-
turelt arbejde?

På de næste sider fortæller Wessam Youssef om arbejdet 
blandt arabisktalende nydanskere. Læs også om en ny 
tilgang i bibelundervisning for arabisktalende muslimer. 
Igen kan vi præsentere en tværkulturel årsvolontør. Denne 
gang er det Signe Falden Offersgaard, som har afløst Lisa 
Petersen i IKC i København.

Der er andre ændringer blandt medarbejderne. I Region Aar-
hus er tidligere volontør Johane Ettrup Larsen begyndt i en 
toårig projektstilling som tværkulturel medarbejder. I Region 
Nord stopper Karin Lund Gydesen, og hun afløses af Cecilie 
Sønderby Christensen, der bliver konsulent for tværkulturelt 
arbejde og IMU. Årsvolontør Laura Johannesen er for tiden 
kontaktperson for ’Kvinder møder kvinder’ i Aalborg. 

Hen over sommeren har mere end 1000 mennesker væ-
ret på tværkulturelle sommerlejre og bibelcampings! Vi 
er meget taknemmelige for væksten og for den glæde, 
mange har af at være med. På en af lejrene fulgtes jeg 
med en iransk mor og hendes barn i formiddagspausen 
før samlingen i samtalegrupper. Moderen havde fart på. 
”Vi skal ned og snakke om Jesus” som hun sagde med 
travlhed i stemmen.  

Bed for de mange, der søger Gud! De som er blevet 
kristne har også brug for forbøn. Nogle af dem betaler 
en høj pris for deres nye tro, når deres familie og venner 
chikanerer eller slår hånden af dem. De har brug for ny 
familie og nye venner, og det er os. Må Gud velsigne dem 
og os i det.  

Med venlig hilsen
Krista Rosenlund Bellows
Landsleder i Indre Missions Tværkulturelle Arbejde 

Region Nord:
Kontaktperson for Kvinder møder 
kvinder i Aalborg:
årsvolontør Laura Johannesen. 
Tlf.: 2783 2798, 
regionnord.volontoer@gmail.com

Region Midt:  
Årsvolontør Martin Lundbak Traantoft. 
Tlf. 2236 9665 Email martin@imta.dk



Nogle af IM’s tværkulturelle medarbejdere kan 
nu undervise arabisktalende om den kristne tro, 
med udgangspunkt i et nyt materiale fra den 
britiske organisation Al Massira – et arabisk ord, 
der betyder rejse.  
 
En håndfuld asylansøgere og folk fra bl.a. Indre 
Mission og Luthersk Mission tog i september et 
kursus hos Al Massira. Kurset gav de godt 20 
deltagere adgang til at bruge Al Massiras mate-
riale, der består af 13 DVD’er. Materialet besvarer 
spørgsmål, som muslimer typisk har til kristen-
dommen. Man får forklaret centrale emner som 
synd, profeterne, frelsen, korset og treenigheden. 
Materialet er på arabisk og blandt andet engelsk. 
Hver DVD varer ca. 35 minutter.
 
Materialet er beregnet til grupper sammensat af 
kristne og søgende. Den kristne tro bliver præ-
senteret gennem en kronologisk oversigt over 
Bibelen, fra Adam til Kristus, og dermed placeret 
i sin oprindelige mellemøstlige sammenhæng. 
Materialet lægger op til diverse aktiviteter som 
at se og diskutere filmene og i øvrigt mødes om 
bøn, mad og venskab.
 
Læs mere på http://almassira.org/ og få flere 
oplysninger hos IKC i København, Aarhus eller 
landslederen – telefonnumre findes på 
http://imta.dk/medarbejdere/.   

Flygtninge 
spørger efter 
sandheden 
om Gud 

Undervisning  
i kristendom 
for arabisktalende  
fra Al Massira

Wessam Youssef har i flere år arbejdet 
blandt arabisktalende i Danmark med ud-
gangspunkt i Region Aarhus og et lokalt 
arabisktalende kristent fællesskab. Wessam 
tilbyder undervisning og personlige samtaler, 
og han støtter arabisktalende i deres integra-
tion og bidrager til at opbygge netværk. Han 
holder også gerne møder for at inspirere 
andre til en indsats for syriske flygtninge og 
andre arabisktalende.

Hvordan går det så?  Gruppen, der kalder 
sig Den Glade Nyhed, samles fortsat i 
Christianskirken i Aarhus. Der kommer 
folk langvejsfra. En af dem er en iraker der 
blev kristen i sit hjemland og senere døbt i 
Tyrkiet. Nu har han fået asyl i Danmark og 
bor på Fyn. Et helt år havde han ledt efter et 
kristent fællesskab. ”Han græd af glæde da 
han var med første gang til vores møde,” for-
tæller Wessam. ”Han er så sulten efter mere! 
Han er døbt, men han savner at læse i Biblen 
sammen med andre.” 

Wessam er fornylig også begyndt at under-
vise arabisktalende i kristentro baseret på 
materiale fra Al Massira. Han mødes med to 
grupper. De er kommet godt i gang, og han 
er begejstret for undervisningsmaterialet, 
som er på arabisk og opbygget sådan at det 
er særlig relevant for muslimer.

Hvad rører der sig blandt  
de arabisktalende flygtninge? 
Wessam mærker, at særligt kurdiske flygt-
ninge viser interesse for kristendom og Je-



sus. De henviser til, at de hjem-
mefra i Syrien var klar over, at 
der var noget særligt ved de 
kristne. Nu har borgerkrigens 
rædsler vækket dem af deres 
traditionelle overbevisninger. 
De er skuffede over det, de 
før troede på, og der er meget 
tvivl hos dem. De leder efter 
sandheden og har masser af 
spørgsmål. Hvem er den sande 
Gud? Osv.

Det er Wessams indtryk, at 
borgerkrigen har givet kurder-
nes tro et chok som har åbnet 
deres øjne, så nogle af dem nu 
spørger efter sandheden. Sun-
nimuslimerne er i chok på sam-
me måde. Men de er stadig 
lukkede og prøver at absorbere 
chokket ved at holde sammen 
i deres traditionelle identitet 
og tro. Der er med andre ord 
to grupper. Nogle er åbne fordi 
deres tro har fået et chok. De 

andre vil absorbere chokket og 
holde sammen i deres egne 
cirkler. De er også rystede 
indvendig, men det giver dem 
trøst at holde sammen. Noget 
i dem er slået i stykker, men 
det tager længere tid at vække 
dem og få dem til at give ud-
tryk for deres tvivl.

Vore trosfæller tog  
ikke imod os
Wessam mærker, 
at noget er gået i 
stykker for mange 
muslimer. Sun-
nimuslimerne er 
rystede over hvad 
de har oplevet. De 
er skuffede over 
imamernes vejled-
ning, og de er cho-
kerede over den 
sunnimuslimske 
arabiske verdens 
reaktion på krigen 

i Syrien. ”Hvorfor tog de ikke 
imod os, da vi måtte flygte? 
Europa og den vestlige verden, 
som vi havde fået præsente-
ret som vores fjende – den 
har åbnet sig for os mens de 
arabiske lande lukkede deres 
døre for os. Da vi så ankom 
her til Europa fandt vi venlige 
mennesker, der tog imod os. Så 
hvorfor skulle de ikke komme 
i Paradis? Dem, der regner sig 
for gode muslimer, men har 
været efter os og dræbt mange 
af os – får de virkelig en plads i 
Paradis? Hvad er sandheden?” 

Sådanne spørgsmål lever i 
mange muslimer. Kurderne 
er mere åbent spørgende end 
sunnimuslimerne, der som 
gruppe endnu ikke har åbnet 
sig.

Hvad kan vi kristne gøre for 
dem? Wessam opfordrer til 
at være åben og gæstfri og til 
at invitere hjem og i kirke og i 
missionshus. Bed for dem, der 
bliver kristne og møder store 
problemer fra deres omgivel-
ser. Mange af dem betaler en 
høj pris for deres nye tro.   



Studierne 
blev udsat et 
år til fordel 
for IKC
Da IKC slog dørene op 
efter sommerferien var 
Stine Falden Offersga-
ard fra Skovlunde med 
til at tage imod folk.  
Hun har udsat studie-
starten for at blive årsvolontør i IKC. ”Det har været 
både spændende og overvældende at møde så 
mange mennesker. En ordentligt mundfuld – af den 
gode slags. Mine kolleger er gode til at hjælpe mig 
i gang. Og jeg får mere og mere øjnene op for hvor 
mange der kommer til Danmark og har brug for at 
lære dansk, møde danskere og blive integreret” siger 
hun. ”De vil gerne gøre en indsats, og derfor kommer 
de her.” 

Bag sig har Stine allerede en studentereksamen, 
et volontørophold i Honduras og fem måneder på 
bibelskole i Hillerød.  Om et år vil hun kunne begynde 
studietiden også med erfaringerne fra kontakt midt 
i København med mere end 1000 mennesker fra 
næsten alverdens lande. ”Det har overrasket mig, at 
der kommer så mange, og at der sker så meget her 
i huset,” fortæller hun. ”De kommer med gå-på-mod 
og lyst til at lære, på trods af de udfordringer de hver 
især har. Vi vil gerne give Jesus videre til dem i form 
af kærlighed, omsorg og evangeliet.” 

Hvad tænker du, at du vil kunne huske fra din tid i 
IKC? Stine giver et tankevækkende svar: ”Det at jeg 
bliver kaldt en ven og betragtet som en ven, som 
man har tillid til og gerne vil snakke med.”   

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.

Læs mere på IMTA.DK


