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Landsleder Krista Rosenlund Bellows 
Tlf.: 2131 3455 – landsleder@imta.dk – www.imta.dk

Glimt fra sommerlejre
Hundredvis af nydanskere og danskere har 
været på tværkulturel sommerlejr eller bibel-
camping. Alle har stor glæde af den fælles 
ferie. IKC’s leder i København, Mika Raja Bak-
Skovenborg fortæller fra den internationale 
konference i Hillerød d. 7-11 juli: ”Vi blev glæ-
deligt overraskede, da en gammel kending 
mødte op på lejren. Det var en teenager, der 
som yngre var kommet sammen med sin 

familie på lejr år efter år. Men nu havde han 
ikke været med de sidste par år. Flere havde 
været bekymrede for, hvordan hans liv ville 
forme sig. Derfor var vi i lejrteamet bare så 
glade for, at han havde valgt lejr med sin 
mor og søskende til, og vi nød at have en 
ældre teenager med, der var god til at tage 
sig af de yngre. Til vores festaften havde vi 
musikalske indslag, hvor han rappede en 

11. september 1989 startede IM’s flygtnin-
gemedarbejder Vagn Christensen en café 
for flygtninge og asylsøgere, der havde brug 
for hjælp eller et sted at snakke. Det foregik i 
missionshuset Bethesda, og navnet var Inter-
nationalt Kristent Kontaktsted. 

Siden skiftede arbejdet navn til Internationalt 
Kristent Center, IKC i daglig tale. Undervis-
ning i dansk blev et stort omdrejningspunkt 
i arbejdet.  Siden fik IKC en søster i Aarhus. 
IKC’s medarbejdere har inspireret hundredvis 
af frivillige til at engagere sig i flygtninge 
og migranter og nydanskere. IKC var derfor 
også begyndelsen på det landsdækkende 
tværkulturelle arbejde i Indre Mission.

Læs mere om historien på http://imta.dk/
ikc-kbh/internationalt-kristent-center-koeben-
havn/kort-historie/ 

IKC-volontør Johan Ebdrup Andresen fortæl-
ler, at fødselsdagen blev fejret med kage og 
en hyggelig fest lige efter engelskundervis-
ningstimerne. Elever, frivillige og medarbej-

Internationalt Kristent Center 
i København fylder 30

dere lyttede til Sharon Williams’ gospelsang, 
Mika Bak-Skovenborgs andagt og et indlæg 
fra Thomas Høyer om hvad IKC er sat i ver-
den for. ”Det var en hyggelig dag, der meget 
godt illustrerer hvad IKC er og hvorfor IKC 
har været her i så mange år” siger Johan. 
”Efter festen kom en elev hen til en af de 
medvirkende og bad om hjælp til at læse i 
Bibelen. Eleven havde fået interesse for 
Bibelen ved at komme i IKC.” 

Hjertelig tillykke med de 30 år og Guds vel-
signelse over fremtiden! 

Giv en fødselsdagsgave til IKC i København 
på MobilePay nr. 14424.



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/ 

I IKC i København er 19-årige Ane Medom Mad-
sen begyndt som volontør. Hun deles med kol-
legaen Johan om volontøropgaverne. En onsdag 
formiddag fortæller hun i telefonen, at lige om lidt 
skal hun undervise i engelsk, og senere på dagen 
er hun i samtalecaféen på engelsk. Ind imellem 
skal hun vaske op og snakke med folk. Men i dag 
kommer der en anden og laver kaffen. 

Ane er fra Holstebro og blev student i sommers. 
Nu cykler hun hver morgen fra det kristne kollektiv 
i Vanløse ind til IKC gennem den tætte storbys 
mangfoldighed af meget forskellige mennesker. 
Ane lægger mærke til, at storbyens mennesker ikke 
snakker sammen. På forhånd var hun fascineret af, 
at i IKC er der mennesker fra hele verden. ”Fascina-
tion af alt det, jeg ikke kender, og tanken om, at der 
er så mange vi kan nå som kirke. For når folk er så 
forskellige, så handler det om at finde ud af hvordan 
kirken kan nå dem alle. I IKC kan folk komme som 
de er, og hvis de lærer Gud at kende er det skønt.”

Ane er glad for at møde folk, og hun synes det 
er hyggeligt at undervise dem. Når hun og de 
øvrige medarbejdere skal få dagens opgaver til 
at hænge sammen uden at vide hvordan dagen 
bliver – ”så må man tage det roligt og arbejde 
med det, man har. IKC har fungeret i 30 år. Det er 
et arbejde, Gud vil.” 

Mød i næste nyhedsbrev de to volontører i IKC 
Østjylland, Emma Dyhr Pedersen og Mathilde 
Hartvig Munk.

De nye volontører i IKC

sang dedikeret til sin mor. Han rappede om, at de 
havde været igennem hårde tider sammen, og at 
han ikke altid havde opført sig som han skulle. 
Det var nærmest en form for bekendelse og en 
kærlighedserklæring til hans mor. Det var meget 
rørende og glædeligt for os i lejrteamet, som har 
fulgt familien gennem årene.”

Adskillige bibelcampings har nydanske delta-
gere. Johannes Østerlund Nielsen fra Bjerringbro 
har tidligere haft en familie fra Eritrea med på 
bibelcamping i Lystruphave. I år deltog hele fem 
eritreiske familier, med 10 børn og seks voksne. 
De har været i Danmark i mellem to og fem 
år, og sproget er en udfordring for nogle af de 
voksne. ”Men de voksne fik del i indholdet via 
børnene” fortæller Johannes Østerlund Nielsen. 
To af familierne er protestantiske kristne og de 
øvrige er ortodokse kristne. ”Vi har børnene med 
i børneklub herhjemme, og det er vigtigt, at de får 
danske kristne venner og at de hører om Jesus. 
Men det er også vigtigt at de voksne får fælles-
skab med kristne danskere. Eritreerne syntes, det 
var en dejlig lejr.”
På bibelcampingen var der kontakt med nogle af 
de danske deltagere. Johannes Østerlund Niel-
sen har fået mod på mere. Han håber på dobbelt 
så mange eritreiske deltagere næste år. 



Lær 10 nye kristne at ken-
de! Læs hvordan Michael, 
Kanishka, Hamid, Sam, 
Mohammad og Parvin, 
Marcel, Panteha, Houman 
og Basir mødte Jesus. De 
er alle tidligere muslimer, 
hver med deres stærke 
fortælling om flugt og ny 
tro. Bogen er skrevet af 
Jørgen Hedager Nielsen 
og udgivet på Lohse. Pris 199,95. Find bogen på 
https://lohse.dk/muslimer-moder-jesus.html 

Tag et kursus i 
at bruge Al Massira 
Der er stadig ledige pladser på kurset 2. – 3. 
november i Hillerød. Pris: kun 900 kr. for kursus 
og alle DVD materialer. Se kursusprogrammet på 
IMTA.dk og få flere oplysninger på tlf. 2131 3455 
eller 2578 6267.  
Tilmelding hurtigst muligt. Al Massira er hjælp til 
at lede mennesker til at møde Jesus. Materialet 
findes på arabisk, farsi og mange andre sprog.

Konferencedag om 
flygtningebørn og traumer

IMTA og Tværkul-
turelt Center har 
genudgivet folde-
ren Hvorfor ser 
man ikke kristne 
bede? I folderen 
forklarer Lillian Ri-
sum for muslimer 
hvad kristen bøn 
er. Læg folderen i 
genbrugsbutikken 
og andre steder, 
hvor den kan ud-
deles. Kontakt 
landsleder Krista 
Rosenlund Bel-
lows for flere op-
lysninger og køb.

Alle flygtninge bærer på svære oplevelser, og 
børn i flygtningefamilier kender til traumer. Lær 
om kendetegnene på traumer og hvad vi kan 
gøre, lørdag 5. oktober i Aarhus. Underviseren er 
den meget erfarne Jette Thulin fra Dansk Flygt-
ningehjælp. Se programmet på IMTA.dk. Pris kun 
100 kr. Hurtig tilmelding er nødvendig.

HVORFOR 

SER 

MAN 

IKKE 
KRISTNE 

BEDE
Jesus siger:

BED, 
så skal der gives jer. 
SØG, 
så skal I finde. 
BANK PÅ, 
så skal der 
lukkes op for jer.
(Matthæusevangeliet kapitel 7, vers 7)

BØN MED 
OG UDEN ORD
Det er ikke nødvendigt at bede højt, men 
det kan måske være en hjælp. Gud hører 
bønner, selv om man beder dem ved at 
tænke dem. Men det er ikke altid, man 
har ord for det, der rører sig i én. Måske 
er man i en situation, hvor man ikke kan 
bede, eller hvor man ikke ved, hvad man 
skal bede om. Det gør ikke noget, for så 
vil Guds Ånd, der bor i den kristne, bede: 
»Men Ånden selv går i forbøn for os med 
uudsigelige sukke… for den går i forbøn 
for de hellige efter Guds vilje.« (Romer-
brevet kapitel 8, vers 26-27).

JESUS VAR ET 
BEDENDE 
MENNESKE
Jesus selv bad meget. Det gjorde han, 
fordi han vidste, at han ikke kunne klare 
livet selv. Ofte trak han sig væk for at 
bede alene og få kræfter til at udføre 
den tjeneste, Gud havde kaldet ham til. 
Jesus bad således i forbindelse med 
afgørende begivenheder i sit liv - blandt 
andet ved sin dåb, da han udvalgte sine 
apostle, før sin død, og da han hang på 
korset.
 Når Jesus ikke kunne leve uden at 
være i daglig kontakt med sin himmel-
ske Far, er det indlysende, at også hans 
efterfølgere har brug for at bede, både 
for sig selv og for andre.

BØN ER SAMTALE 

MED GUD
Det kan være svært at forklare, hvad 
bøn er, men én har engang sagt, at 
»bøn er sjælens åndedræt«. Det betyder, 
at ved at bede kan et menneske leve 
og ånde frit i Guds nærvær. Når Gud er 
nærværende i bønnen, er det ikke blot 
de bedende, der taler og lægger deres 
ønsker, sorger og bekymringer frem 
for ham. Også Gud taler. Bøn vil sige at 
være stille for Gud, så den bedende kan 
høre hans stemme i sit indre. Hvad er 
det, Gud vil? På denne måde bliver bøn 
til en samtale, hvor det ikke blot er Gud, 
der lytter til mennesket, men hvor den 
bedende også lytter til Gud. Netop ved 
at lytte til Gud - både gennem Bibelen 
og gennem bønnen - kan den bedende 
blive formet og dannet, så han eller hun 
får mod, kraft og styrke til at leve det liv, 
som Gud har givet.

Denne pjece er udarbejdet af 
sognepræst Lillian Risum 

og udgivet af 
IMTA og Tværkulturelt Center

Muslimer 
møder Jesus

Katekismus Updated nu på farsi

Nørrelandskirken i Holstebro har oversat 
Katekismus Updated til persisk, beregnet 
for farsitalende. Materialet er lavet af 
Kristent Pædagogisk Institut. Der er 11 
kapitler og 56 sider om emnerne: De Ti Bud, 
Forsagelsen, Trosbekendelsen, Fadervor, 
Guds Ord, Dåben, Nadveren og Skriftemå-
let. Hele materialet kan downloades gratis 
fra http://katekismusinspiration.dk/emne/
katekismus-updated/



Landsleder
Krista Rosenlund Bellows
Tlf. 2131 3455
Mail: landsleder@imta.dk 

Region Nord
Konsulent for tværkulturelt arbejde
Louise Kiilerich Breindahl holder orlov. 

Region Midt
Tværkulturel medarbejder i Østjylland, 
Johane Ettrup Larsen. 
Tlf.  2213 2473. 
Mail johane(at)ikcenter.dk

Arbejde blandt arabisktalende: 
Wessam Youssef. Tlf. 5056 1471. 
Mail: Wessam@imta.dk 

Region Aarhus
Internationalt Kristent Center, 
Østjylland  
i missionscenteret Stjernen 
Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov
Tlf.: 6178 9988
Danskundervisning, besøg, fælles-
spisning, bibelstudium, sociale 
aktiviteter, samtaler og tværkulturel 
sommerlejr. 

Region Øst
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

Læs mere på IMTA.DK

Tværkulturelt Center har udgivet inspi-
rationshæftet Migranter Synger. Hæftet 

indeholder den 
første kortlæg-
ning af kirkekor 
i migrantmenig-
heder, der kan 
inviteres til at 
synge i kirke-
lige sammen-
hænge.    

 
Korsang og musik kan være med til at 
fremme integrationen på den gode måde, 
fordi migranter får lov at vise, hvad de 
kan og har med fra hjemlandet - og fordi 
mange danskere gerne vil høre migrant-
kor synge. Læs mere om hæftet på http://
www.tvaerkulturelt-center.dk/index.php/
docman-dokumenter/information/384-
migranter-synger-samlet/file

Dansk Balkan Mission har udgivet to små 
hæfter på farsi og en slovakisk udgave af 
andagtsbogen »Et er nødvendigt«. Hæf-
terne og bogen er gratis til uddeling. De 
koster kun portoen. Bestil via DBMs hjem-
meside (www.balkanmission.dk). 


