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Vi har alle tre haft nogle fantastiske måneder som volontører i IKC, og vi kan alle skrive under på, at det er 
er meget anbefalelsesværdigt arbejde. Herunder kan du læse, hvad vi hver især tager med fra vores tid som 
IKC-volontører.  

Mathilde:  Jeg har oplevet på en stærk måde, at på trods af, at IKC rummer mange meget forskellige 
mennesker og skæbner, og på den måde skaber muligheden for en etableret rollefordeling (og måske 
næsten et hierarki. ex. Lærer-elev, europæer-ikke europæer, arbejdsløs - studerende, ung-gammel osv.) har 
det været et sted, hvor man træder ud af grupperingerne og bare bliver venner. Det er både afgørende for 
fællesskabet at dette sker, men samtidig har det også været naturligt eftersom vi jo alle er mennesker med 
hver vores baggrund der ønsker at blive set, mødt, elsket og kendt. Når skællene forsvinder og fordomme 
brydes ned, blomstrer fællesskabet og man ser tydeligt hvordan eleverne får lyst til at gå ind i nogle 
opgaver, som bærer fællesskabet og vidner om næstekærlighed. Nogle gange underviser eleverne 
hinanden, laver mad fra deres hjemland til de andre, forsøger at forklare hinanden danske kulturtræk 
osv.… 

 Vi ser nye venskaber opstå mellem mennesker der hverken politisk, religiøst,  eller kulturelt har noget 
tilfælles, og det har givet mig en større forståelse for hvorfor Jesus siger at vi skal elske vores næste som os 
selv, og at det faktisk kan sidestilles med buddet om at elske Gud. Det er bla. Igennem vores næstekærlige 
omgang med hinanden, at Gud forvandler hjerter og kalder folk til ham. 

Desuden har jeg igennem alle de kulturmøder der opstår, ofte skulle forklare hvad der egentlig er dansk. 
Hvad præger vores samfund, og hvordan fungerer vores velfærdsstat/flygtninge-indvandrerpolitik. Hvad 
spiser vi, hvordan tiltaler man en lærer, hvordan er uddannelsessystemet osv. På den måde lærer man 
meget mere om sit eget land, og stiller skarpt på hvad der egentligt kendetegner vores samfund, kultur og 
sprog.  
 

 

Emma: For mig har det været virkelig fantastisk at opleve, hvordan mit forhold til mennesker generelt er 
blevet styrket af arbejdet i IKC. Før fik jeg hurtigt et helt bestemt og meget ensformigt billede i hovedet, når 
jeg hørte ordet ’flygtning’, men det er gået op for mig, at den stereotyp, jeg gik rundt og forestillede mig, 
var helt uden hold i virkeligheden. Jeg ved ikke, hvad der har formet mit førstehåndsindtryk af udlændinge, 
men jeg har i hvert fald fået et meget mere nuanceret billede nu. Mennesker er slet ikke så farlige, som 
man går og tror. Jeg har generelt mindre ‘menneskefrygt’ nu. De mennesker, som kunne føles fremmede i 
starten, er blevet mine gode venner og min nære omgangskreds i min tid som volontør.  

Da jeg stod og skulle søge jobbet som volontør, var jeg usikker på, om jeg havde de rette sociale 
kompetencer til arbejdet, men den fik jeg hurtigt slået til jorden. Alle mennesker kan bruges i arbejdet, og 
det er rigtig godt med forskellige personligheder og evner! 

Derudover har jeg fået nogle virkelig brugbare kompetencer, som jeg vil tage med mig videre, når jeg skal 
læse til lærer. Man står i mange forskellige undervisningssituationer, og bliver hurtigt tryg ved at være den, 
som har lærerrollen. Alligevel opleves det ikke som et lærer-elev-forhold. Man behøver ikke at have en 
særlig interesse for at undervise eller for dansk grammatik, for at kunne bære opgaven! 



 
 

Johan: Jeg har oplevet at blive meget mere frimodig ift. at snakke med andre og spørge ind til andres liv. Jeg 
er egentlig ikke særlig social eller god til påbegynde samtaler, og jeg var derfor også i tvivl om, om stillingen 
overhovedet passede til mig. Men jeg synes, jeg er blevet meget bedre til den del,og jeg tror bl.a., det er 
nysgerrigheden og interessen, der driver mig i det. Jeg er især begejstret for den måde, jeg har kunne lære 
om mange forhold i diverse lande på ved bare at spørge. Jeg har fået et bredere udsyn ift. verden, men også 
en anden forståelse for og indsigt i de mange forskellige menneskers meget forskellige situationer. 
Menneskene i IKC kommer fra vidt forskellige lande, baggrunde, sociale lag osv., men det forhindrer ikke 
den gensidige respekt og samtale mellem eleverne, som i højere grad er præget af hygge end de forskellige 
indbyrdes stridigheder, der sagtens kunne være. Med andre ord oplever jeg en enorm mangfoldighed og en 
respekt for hinanden, som i den grad smitter af på mit personlige engagement i arbejdet. 

Jeg har også fået meget ud af at undervise og især at hjælpe andre med lektier eller eksamener. Det føles 
rigtig meningsfuldt at kunne hjælpe andre med noget, der kan være nemt for mig, men svært for andre. Og 
samtidig kan jeg også lære utrolig meget af at prøve at give noget videre til andre, for det er for mig ikke 
altid nemt. Så en generel væsentlig ting for mig at sige er, at jeg har lært rigtig mange forskellige ting her i 
IKC på mange forskellige planer.  

Jeg har mødt så mange spændende og dejlige mennesker fra mange forskellige steder i verden, både 
elever, frivillige og venner af huset, og også fra lille Danmark i form af frivillige undervisere (som vi har 
dejligt mange af!), en dansk-engelsk bibelstudiegruppe og andre venner af huset. Mennesker er forskellige, 
og nogle er måske nemmere at have med at gøre end andre, men det giver igen den førnævnte 
mangfoldighed, at der er plads til de lidt anderledes mennesker her i IKC og generelt Københavns IM, og det 
har jeg været rigtig glad for at opleve og være en del af.  

 

 

 

ALLE TRE: Til sidst har vi alle tre haft en oplevelse af at det at være ansat i Indre Mission givet anledning til 
at stifte godt bekendtskab med en række mennesker, man ellers ikke har sin daglige gang med. Vi har eks. 
været i et team bestående af folk ansat i de regioner vi repræsenterer, og også et team som består af dem 
der arbejder indenfor IMTA. Her har vi været på kurser, konferencer, en enkelt retræte og en tur til 
Bosnien-Herzegovina. Alt i alt har jobbet skabt et godt netværk med mennesker fra Indre Mission, og budt 
på oplevelser med undervisning i lederskab og forkyndelse. 


