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Mission i Danmark 
er tværkulturel

INFORMATIONSFOLDER

Landsleder
Krista Rosenlund Bellows, 
Birgittelystvej 5, Nim, 8740 Brædstrup.
Tlf. 2131 3455, Mail landsleder@imta.dk

Indre Mission arbejder på tværs af kul-
turer blandt børn, unge og voksne. Flygt-
ninge, migranter og nydanskere har brug 
for at blive taget imod og få mulighed for 
fællesskab med kristne. 

Indre Mission arbejder tværkulturelt overalt 
i landet. Mange frivillige gør en stor indsats.
I Region Nord er Louise Kiilerich Breindahl 
tværkulturel konsulent. I Region Øst og 
Region Aarhus har Internationalt Kristent 
Center både lønnede og frivillige medar-
bejdere.
Læs om IKC på de næste sider. I Region 
Midt og Region Syd er mange frivillige og 
nogle medarbejdere med i lokalt tværkultu-
relt arbejde.
 
Dine muligheder
Da Jesus skulle illustrere hvem der er vo-
res næste, brugte han en fremmed som 
det gode eksempel. Der er gensidighed i 
at tage godt imod mennesker og tage sig 
af dem. Tjek hvor behovene er, der hvor 
du bor! Find inspiration på IMTA.dk

Brug os!
Indre Missions tværkulturelle medarbej-
dere vil gerne være dit netværk og give 
inspiration, rådgivning og hjælp. Se tele-
fonnumre og mailadresser i denne folder 
og find flere på IMTA.dk

Bøn er nødvendig
Bed for det tværkulturelle arbejde. Bed 
for de 65 millioner mennesker på flugt fra 
krig, sult, fattigdom eller forfølgelse. Bed 

om, at de må finde et hjem hos Gud og 
et sted at høre til, hvor de kan bo, leve og 
arbejde. Hent vores bedefolder på IMTA.dk 

Støt arbejdet
Vi har meget brug for din 
gave. Du støtter rådgiv-
ning, konsulentopgaver, 
sjælesorg, danskundervis-
ning, bibelgrupper, som-
merlejre for flygtninge, 
migranter og nydanskere 
– og mere.

Støt os via IMTA.dk med en gave, en fast-
giveraftale eller et gavebrev. Brug Mobile-
Pay eller kontakt os på 2131 3455 for at 
få mere at vide. 

Følg med i arbejdet
Læs mere på IMTA.dk – og vi sender 
gerne vores gratis nyhedsmail. Kontakt 
landsleder@imta.dk eller 2131 3455.     
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IKC i København
Ved torvehallerne i hjertet af København driver 
Indre Mission et tværkulturelt arbejde blandt 
indvandrere og flygtninge i missionshuset 
Bethesda. Gratis dansk- og engelskundervis-
ning står centralt i dette arbejde. Lektiehjælp, 
opholdsretlig rådgivning, bibelstudie og IK-
Community er også populære tilbud for mange. 

Udover de ugentlige aktiviteter er vi engage-
ret i bl.a. tværkulturelle sommerlejre, bibel-
distribution på alverdens sprog og tværkul-
turelle fester. Alle vores aktiviteter er krydret 
med kaffepauser og socialt samvær. Alle er 
velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. 

Der kommer asylansøgere, folk der afventer 
udfaldet af ansøgninger om familiesam-
menføring og europæere, der kommer for at 
prøve lykken og søge arbejde i Danmark. Der 
kommer også mennesker, der er godt inte-
greret, og som trives i et tværkulturelt miljø. 

I 2015 begyndte vi et lokalt samarbejde med 
Indre Mission i Allerød. Her mødes ugentligt 
en international bibelstudiegruppe. Der er 
sprogundervisning, international børneklub, 
cykelværksted, fællesspisning og andre 
aktiviteter. Arbejdet er tværkulturelt men ret-
ter sig særligt mod asylcentrene Sandholm 
og Sjælsmark. I Slagelse har der de seneste 
år været bibelstudie på engelsk / farsi og fæl-
lesspisning om onsdagen forud for IM-fælles-

skabets møde om aftenen. Vi prioriterer at 
komme ud og holde foredrag om emner med 
relation til vores arbejde. Vi ønsker at være en 
ressource for kirkeligt tværkulturelt arbejde. 

Vi holder til i missionshuset Bethesda, som 
har fået sit navn efter det sted, hvor Jesus 
møder en mand, der har været lam i 38 år. 
Jesus hjælper manden, helbreder hans lidel-
se, men Jesus tilbyder ham ikke kun at blive 
rask, men også et nyt liv. Jesus tilbyder ikke 
kun helse, drikke og vand. Han inviterer til en 
ny relation med Ham, som ikke kun har mag-
ten til at helbrede, men også har magten over 
døden. Jesus inviterer til et evigt fællesskab 
med Ham, et fællesskab der flytter vores livs 
fokus væk fra os selv over til Ham. 

Vi ønsker at efterleve Jesu eksempel på hvor-
dan han mødte mennesker. Ved både at give 
konkret hjælp og samtidig fortælle om vores 
livs frelser, Jesus Kristus.

Hjulene i IKC holdes i gang af to medarbej-
dere og to volontører. Hertil skal lægges i 
omegnen af 50 frivillige, som bidrager til, at 
arbejdet overhovedet er muligt.   

 Internationalt Kristent Center
 Missionshuset Bethesda
 Rømersgade 17, 1362 København K
 Tlf. 3332 5939
 Mobilepay: 14424 

Leder: Anders Graversen
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Ugeskema for IKC København 



I Internationalt Kristent Center i Aarhus har 
vi i ni år åbnet dørene for folk med meget 
forskellig baggrund. Vores hovedaktivitet er 
gratis danskundervisning, og her oplever vi, 
at efterspørgslen bliver større. Vi har omkring 
250 elever fra over 70 lande. De kommer med 
meget forskellig baggrund og er i Danmark 
af vidt forskellige årsager. Men fælles for 
dem er, at de har brug for et sted at komme. 
Brug for at dørene bliver åbnet, og brug for 
at møde andre. Især i den første tid, hvor 
manglen på et cpr-nr. gør det svært for dem 
at indgå i nye fællesskaber, og hvor mange 
derfor føler sig isolerede og ensomme.

Derfor bruger vi i IKC mere tid på sociale ak-
tiviteter end egentlig undervisning. Vi er ikke 
blot en sprogskole, men et fællesskab man 
kan komme i, og hvor undervisningen er en 
del af tilbuddet. Vi har derfor ofte bagedage, 
hjemmebesøg, fællesspisning, fodboldturne-
ring, eller vi besøger et museum, en kirke eller 
lignende. Derudover inviterer vi til bibel- og 
bedegruppe en gang om ugen. Vi kommer af 
samme grund tæt på vores elever og oplever, 
at mange deler deres liv med os. Vi får del i 
deres sejre, f.eks. når en er blevet far eller får 
opholdstilladelse, og vi er med i deres kampe, 
når f.eks. en mister sin bedstemor og pludse-
lig er langt væk hjemmefra eller får afslag og 
må forlade landet. IKC er et fællesskab, der 
ofte kommer tæt på.

Vi er også et sted hvor folk får lov at bidrage 

med deres evner. Det er ikke godt for nogen 
af os mennesker kun at modtage hjælp. Vi 
har alle brug for også at kunne give noget til-
bage. Vi modtager derfor ofte hjælp fra vores 
elever. Nogle hjælper i undervisningen, nogle 
med madlavningen, nogle med at tage imod 
de mange nye elever der kommer, osv. Vi 
hjælper vores elever, men forventer samtidig, 
at de hjælper igen.

Vigtigst er vi et kristent miljø, hvor der er kort til 
samtaler om Gud, tro og livet generelt. Vi deler 
Bibler ud og står altid til rådighed for samtale. 
Mange gør brug af muligheden for at dele deres 
liv med os, og derfor er vi altid i mission. Vi har 
ikke et fællessprog med flere af vores elever, 
men de ved, at de er i en ”kirke” og gennem det 
vi siger og gør, er det vores daglige bøn, at de 
må se Jesus. Vi er dybt taknemmelige over at 
kunne stå i det arbejde og at kunne række en 
hånd ud til lige netop denne gruppe.

Desuden er vi engageret i tværkulturelt ar-
bejde i og omkring Aarhus. Se vores ugepro-
gram på IMTA.dk  

 Internationalt Kristent Center
 Missionscentret Stjernen
 Vejlby Centervej 46
 8240 Risskov
 Tlf. 6178 9988  -  Mobilepay: 17790
 Mail: peter@imta.dk
 
Leder: Peter Mikkelsen 

IKC Aarhus

Indre Missions formål gælder på tværs af kulturer: lede til Jesus – leve i ham 

IMTA.DK

Følg med på vores
hjemmeside.


