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IKC har rundet de 
første 10 år i Aarhus

Af Peter Mikkelsen, IKC-leder

Den 1. februar 2008 åbnede IKC Aarhus. 
Meget har forandret sig på de 10 år. Elevtal-
let er steget fra mellem 5-15 personer til 35-
55 pr dag. Fra 75 enkeltpersoner om året i 
2008 til godt 300 sidste år. Fra noget der var 
et lille overskueligt fællesskab til en spæn-
dende og ofte kaotisk dagligdag, med en 
summen af tungemål, og en mangfoldighed 
af mennesker, der simpelthen skal opleves 
for at det giver mening. De væsentligste 
ting i IKC er dog stadig det samme. Vi er et 
diakonalt arbejde der ønsker at være tæt på 
mennesker, og vi ønsker derigennem at pege 
hen på Jesus. 

I Bibelen står der at mennesket er kronet 
med ære og herlighed og gjort kun lidt 
ringere end Gud (Sl 8,6) og den salme har 
været fundamentet for den måde vi har for-
søgt at køre IKC. At alle der kommer til os er 
mere værdifulde end vi kan forstå, og at vi 
skal møde dem præcist på den måde. Også 
selvom de måske er ukendte for os.

 
Vi er ønsker at være tæt på vores elever, så 
de ved de kan bruge os. Vi ønsker at være 
der når livet er godt. Når en af eleverne får 
sit cpr. nummer og mangler nogle at dele 
glæden og forventningerne med. Det er ofte 
os der får lov at se scanningsbilleder, og 



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 
65456
eller  
http://imta.dk/ 
gaver-til-arbejdet/ 

Læs mere på IMTA.DK

Giv en fødselsdagsgave 
til IKC i Aarhus på 
MobilePay nr. 17790.

flere gange har vi fejret en fødselsdag for folk der 
ikke havde andet netværk i Danmark. Vi ønsker 
at være der, når livet er svært. Når den gravide 
får tilføjet ordet “bækkenløsning” til sit spæde 
danske ordforråd, eller hvis en af vores elever 
oplever dødsfald eller sygdom i familien, og sav-
net og afstanden til hjemlandet pludselig synes 
at være for stor. Og midt i alt det ønsker vi mere 
end andet at pege frem mod Jesus. Vi holder 
af vores elever og ønsker at de skal møde Ham. 
Derfor har vi bibelstudie og vi deler bibler ud, ved 
siden af vores undervisning. At møde mennesket 

med den værdi Gud har givet dem, i hjælp 
og kærlighed, og at pege hen mod Jesus er 
hovedidéen bag IKC.

Den respons vi får fra vores elever er nogle 
gange overraskende. Får en del år siden kom 
en af vores elever grædende ind, og jeg skynd-
te mig hen til hende. Jeg spurgte selvfølgelig 
hvad der var sket og hun svarede: “Jeg har fået 
opholdstilladelse.” Forbavset spurgte jeg om 
det ikke var en god ting, og hun nikkede men 
sagde “jeg kan ikke komme her mere, fordi jeg 
skal på sprogskole.” Jeg spurgte hende, hvor-
for hun havde været så glad for at komme her 
siden hun ligefrem græd, og hun svarede, at 
den første dag hun kom gav vi hende hånden 
og sagde velkommen. Ikke et ord om vores 
undervisning eller alle de andre aktiviteter. Nej, 
et håndtryk og et” velkommen her” - det havde 
forandret noget i hende.

IKC rammer ned midt i en gruppe der venter 
og ofte alene. Venter på svar, venter på fremti-
den og venter på at komme ud af ensomhed. 
For nylig sagde en til mig, at vi havde reddet 
hans ægteskab, for han var ved at gå amok 
derhjemme over ikke at have en hverdag. Den 
største forskel vi gør i IKC er at vi har tiden. 
Tiden til samtaler, til håndtryk og til at møde 
mennesker. Og når mine elever spørger mig, 
hvorfor vi bruger så meget tid, så er svaret altid 
det samme. “Du er kronet med ære og herlig-
hed og gjort kun lidt ringere end Gud”. Du er 
derfor værd at bruge tid på.   



Mange mennesker - og ikke 
mindst mange flygtninge - 
bærer på traumer efter det, de 
har gennemlevet. Biblen kan 
blive en stor hjælp for dem. 
Mange kan genkende deres 
egen dødsangst og vrede i for 
eksempel Salmernes Bog.
 
Nu er der kommet et godt 
materiale om bearbejdning af 
traumer ved brug af Biblen. 
Bibelselskabet udgav sidste år 
Bibelsk sjælesorg. Bearbejdning 
af traumer som hjælp til samta-
ler i grupper. Materialet og kon-
ceptet Bibelsk Sjælesorg blev 
udviklet i lyset af krigen i DR 
Congo tilbage i 90erne. Bibelsk 
sjælesorg bygger på sorggrup-
per med fortælling, sang, bøn, 
rollespil, tegning, betroelse, 
bibelstudier og skriftemål.
Nu er det bearbejdet og oversat 
til ca. 175 sprog og bruges i 
omkring 70 lande. Bibelselska-
bet har holdt enkelte kurser i 
Danmark. Men materialet kan 
købes særskilt hvis man ikke 
har mulighed for at deltage i et 
kursus.
 
To medarbejdere fra IKC i Kø-
benhavn har deltaget i kurset 
om Bibelsk sjælesorg. Anders 

Biblen er vores 
redskabskasse



Region Nord
Konsulent for tværkulturelt arbejde
Louise Kiilerich Breindahl. 
Tlf.: 6154 2658. Mail
louise.kb@indremission.dk

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

Graversen er en af dem. Han er begejstret. 
”Kristne har altid hentet hjælp i Biblen til at 
forstå deres egen lidelsesfyldte situation. 
Her er der gjort et godt stykke arbejde med 
at samle og gøre Biblens ord anvendelige for 
traumeramte. Materialet er nemt at gå til. Og 
kurset hjalp på en god måde med at komme 
under overfladen. Man kommer i kontakt med 
sig selv. Alle de små opgaver undervejs gør, at 
man oplever nogle mekanismer på egen krop.”
 
Anders Graversen har nogle gode råd til dem, 
der gerne vil bruge materialet sammen med 
deres flygtningevenner, men som ikke har 
mulighed for at tage kurset. Det første han 
nævner er personlig selvindsigt som nødven-
dig forudsætning. Anders opfordrer til at bruge 
materialet i rammen af Guds Ord og bøn om 
Helligåndens vejledning. Tag udgangspunkt i 
den bibelske tekst og lad den danne ramme for 
at forstå egen situation. »Materialet lader Bib-
len blive vores værktøjskasse i forhold til vores 
fortid og traumatiske oplevelser. Det er super 
godt« lyder hans vurdering. 

Læs mere på 
http://bibelselskabet.dk/sjaelesorg


