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Smilende, glad
og fyldt af energi

Af Louise Kiilerich Breindahl
Missionær og tværkulturel konsulent, Region Nord

I ugerne op til 1. september, hvor jeg skulle 
starte som missionær og tværkulturel konsu-
lent, hjalp jeg til med sprogundervisningen i IKC 
i Aarhus tre gange om ugen. Jeg husker tydeligt 
den første dag. Jeg var flad for energi og gad 
ikke afsted, men tog nu engang afsted, fordi jeg 
havde lovet det. Jeg gik derfra smilende, glad 
og fyldt af energi, og så frem til at komme igen 
dagen efter!
Det er ikke første gang, at jeg er gået fra et 
sådant møde med denne følelse. Det er en op-
levelse jeg har haft, stort set hver gang jeg har 
været sammen med mennesker fra andre kultu-
rer både i og uden for Danmark. Jeg har været 
engageret i flere kristne organisationer, der 
arbejder med mission i udlandet. Senest har jeg 
været på praktikophold i Israel. Gud har givet 
mig en helt særlig kærlighed til mennesker med 
andre kulturer, og nu kan jeg få lov til at bruge 
meget af min arbejdstid sammen med dem!
Jeg er født og opvokset i det nordjyske, men har 
boet i Aarhus siden sommeren ’12, og i som-
mer blev jeg færdig med mit studie Kristendom, 
Kultur og Kommunikation (3K). Her i byen var 
jeg også så heldig at møde min mand Rasmus, 
som jeg har været gift med siden november ’15. 
Nu vender vi sammen tilbage til det nordjyske, 
for at jeg kan virke lokalt i det kald, som jeg er 
trådt ind i. Jeg glæder mig til at opleve, hvordan 
Gud vil bruge mig i dette arbejde. Jeg glæder 
mig til at se, hvilke mennesker jeg skal møde på 
min vej, og hvordan de vil berige mit liv - for det 
oplever jeg altid, at de gør! 
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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 ved 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/ 

Læs mere på IMTA.DK

Luthers lille 
katekismus 
er udkommet på arabisk og kan be-
stilles via Dansk Balkan Mission på 
www.balkanmission.dk - Bogen er 
gratis, og man betaler kun portoen 
for forsendelsen.

Bording: 

Vi begyndte med 
Lukasevangeliet
Af Krista Rosenlund Bellows
Kirkelivet omkring Bording og Ikast fik en stor opgave, 
da Kærshovedgård blev gjort til udrejsecenter for afviste 
asylansøgere. Mange kristne blev anbragt der, og Bording 
ligger tæt på. 

De begyndte med Lukasevangeliet i marts 2016, da bibel-
cafeen for beboerne på Kærshovedgård blev etableret i Bor-
ding. Nu er de nået til Johannesevangeliet kapitel 7, 37-53 og 
temaet: livets vand. Det fortæller Betty From Jensen. Hun og 
Kurt Frost skiftes til at undervise hver onsdag eftermiddag. 
For 1½ år siden kunne de være i præstens dagligstue med 
ca. 12 deltagere. De rykkede over i missionshusets lille sal, da 
de blev for mange. Samtidig begyndte Betty som underviser. 
Sognepræst Lindvig Osmundsen og hans kone Kirsten er bæ-
rende kræfter i arbejdet.

Arbejdet er fortsat med at vokse. Nu er der kontakt med om-
kring 60 af Kærshovedgårds beboere.  Der er nye med hver 
gang. Omkring 20 har undervejs fået genoptaget deres asyl-
sag og er blevet flyttet væk fra udrejsecentret. Så alt i alt har 
de haft 80 mennesker med i cafeen. 

Da jeg var på besøg, var der færre end sædvanligt. Nogle 
beboere på Kærshovedgård sultestrejkede for at prøve at 
råbe myndighederne op. Blandt dem er nogle, der kommer i 
cafeen. En af cafeens ledere havde været derude om formid-
dagen og mødt nogle af de strejkende. Han fik adskillige knus 



Julia og Johanna har 
international baggrund 

og beskeden ”Vi kan desværre 
ikke komme i dag. Vi sultestrej-
ker. Bed for os.”

Cafeen er åben hver onsdag fra 
14-17. Den har efterhånden fun-
det sin form. Deltagerne får en 
introduktion til nogle spørgsmål 
til dagens bibeltekst. Lokalet 
summer af farsi, mens der 
snakkes om bibelteksten ved de 
mange runde borde. Tyve minut-
ter senere er teksten inde under 
huden, og folk lytter opmærk-
somt til Kurt eller Betty, som 
underviser på engelsk og tolkes 
til farsi af Omid fra Kærsho-
vedgård. Der er spørgsmål og 
engageret samtale efter under-
visningen. Efter kaffepausen er 
der lovsang på farsi, med klaver, 
bas og trommer. 

Cafeen slutter med bedemøde. 
Afviste mennesker bøjer hovedet 
og lægger deres liv og håbløshed 
og usikre fremtid i Guds hænder 
sammen med den flok danskere, 
der hjælper i cafeen. Det er frivil-
lige fra Bording og omegn, der 
henter og bringer deltagerne. Der 
er ingen andre transportmulig-
heder fra Kærshovedgård. Det 
samme foregår om søndagen til 
gudstjenesten i kirken.

Kirkefolk i Bording, Ikast, Ham-
merum og Herning tilbyder de 
afviste undervisning i Biblen og 
et kristent fællesskab om møder, 
gudstjenester og andre aktivite-
ter. Deres hjælp og fællesskab 
med Jesustroende og Jesus-
søgende asylansøgere står i 
voldsom kontrast til fortvivlelsen 
og den udsigtsløse tilværelse 
på Kærshovedgård. Jeg forstår 
ham så godt, når Bordings sog-
nepræst siger om Kærshoved-
gård: ”Luk det sted.”   

Indtil juli næste år er Julia Crellin og Johanna Møberg Lauritzen 
volontører i IKC i København. Julia har en mastergrad i sprog og 
oversættelse. Hun er englænder. Johanna er netop kommet til 
Danmark efter 13 år i Nigeria. Jeg mødte dem til en snak. 

Guds omsorg for sårbare og udnyttede mennesker har altid været 
centralt for Julias tro. Hun søger måder at hjælpe dem på. De se-
neste par år har hun arbejdet med flygtninge og mærket, at det er 
der, Gud vil, at hun skal være. Men i London fandt hun ikke mange 
kirker, der var engageret i flygtninge. Derfor blev hun glad, da hun 
fandt ud af, at kristne i Danmark engagerer sig.

Hun arbejder i IKC og i Apostelkirken på Vesterbro og er glad for 
den diakonale tilgang, hun finder her. Hjemme i England savner 
hun den tætte sammenhæng mellem socialt engagement og 
aktivt kristenliv, hun ser hos os. I Danmark taler man om diakoni. 
Alene det er sigende, forklarer hun. I England taler nogle om social 
retfærdighed, men hos os er diakoni et rodfæstet ord. 

Julia er glad for missionshuset Bethesda og IKC. Her er dét at 
hjælpe mennesker fusioneret med at gøre evangeliet tilgængeligt 
for dem. Der er også en rigdom af 100 kulturer i Bethesda! Hvis vi 



Region Nord
Konsulent for tværkulturelt arbejde
Louise Kiilerich Breindahl. 
Tlf.: 6154 2658. Mail
louise.kiilerich.breindahl@indremis-
sion.dk

Internationalt Kristent Center  
Aarhus  
i missionscenteret Stjernen 
Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov
Tlf.: 6178 9988
Danskundervisning, bibelstudie, 
besøg, fællesspisning, sociale 
aktiviteter, samtaler 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.

Husk at bede for 
Anker Nielsens arbejde blandt tyrkere
anker.b.nielsen@gmail.com

deler alle de gode ting, så skaber vi noget endnu 
bedre. Det er ikke nødvendigt at blive en kopi af 
danskerne for at bo her.

Julia underviser i engelsk og har at gøre med 
de frivillige, som hjælper hende. De 50 elever 
kommer fra Sydamerika, hvor engelsk ikke er så 
tilgængeligt, og fra Rusland og Østeuropa. Der er 
også nogle fra Thailand, Kina, Vietnam og Mel-
lemøsten.

Det har overrasket hende, hvor meget vi elsker 
Martin Luther! I har endda bogudstillinger med 
Lutherbøger! Med sig hjem vil hun ikke alene tage 
kombinationen af diakoni og evangelisering, men 
også en dyb åndelighed, der kan rumme, at livet 
er komplekst. Mennesker gør dumme ting, når 
de er under pres, og mange kristne her forstår at 
rumme det komplekse.

Johanna søgte volontørjobbet, fordi det så spæn-
dende ud. Hun er selv vokset op i et andet land 
og syntes, at det ville være dejligt at kunne hjælpe 
mennesker med det, de har brug for i et nyt land. 

Sådan blev det også. Hun laver lidt af hvert, fra 
undervisning til køkkenarbejde og oprydning 
på kontoret. Efter de første uger er hun først og 
fremmest overrasket over hvor mange steder i 
verden folk kommer fra.
Det er aldrig kedeligt at arbejde med mennesker 
fra så mange steder. Hun kender selv til ikke at 
høre til et sted og at spørge, hvad er hjemme? 
Hendes eget svar lyder: hjemme er, hvor jeg er. 
Som en snegl der bærer sit hus med sig på ryg-
gen. Hjemme er der, hvor dem, jeg er tættest på, 
er. Jeg kan godt lide at være her. Det er hjemligt 
at være blandt så mange forskellige nationalite-
ter. Det er lærerigt arbejde. Jeg bliver hele tiden 
udfordret. Jeg glæder mig til at vokse i det. Jeg 
er glad for, at jeg blev ansat.  


