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Antallet af brugere i IKC, København 
steg med 50% sidste år, så der var 900 
forskellige fl ygtninge og indvandrere, 
som brugte det gamle missionshus Be-
thesda på den ene eller anden måde. 

I februar 2008 blev IKC, Århus opret-
tet, og udviklingen har været stor siden. 
Antallet af aktiviteter er blevet udbygget 
og der kommer hele tiden nye menne-
sker til, så antallet af besøg steg 50% 
i 2010 og nåede over 2.000. Læs om 
Davids glæde over IKC, Århus inde i ny-
hedsbrevet.

Vi afholdt sidste år tre tværkulturelle 
sommerlejre i stedet for to, og der er be-
hov for, at vi fortsætter med tre lejre.

Samtidig med de store stigninger i 
antal besøg i det tværkulturelle arbejde, 

er Indre Missions økonomi presset af 
underskud. Derfor har vi et stort behov 
for at få støtte til, at det tværkulturelle 
arbejde kan fastholde det antal ansatte, 
vi har fået bevilget. Tak for jeres støtte!

Brug dit dankort på dette link – tak for 
din støtte til det tværkulturelle arbejde 
➔ Giv en gave 

Eller opret fastgiveraftale til det tværkul-
turelle arbejde ved at klikke ➔ Fastgiver

(Sidder du med en papirudgave af ny-
hedsbrevet, kan du se kontonummeret 
på næste side.)

Daniel Ettrup Larsen
Tværkulturel konsulent

Vi har brug for din støtte

http://gave.indremission.dk/?projekt_id=13&reference_navn=IMTA
http://indremission.dk/site/Stoet_arbejdet/Maanedsgave/Maanedsgave_IMTA/


David Pascu kommer oprindeligt fra 
Rumænien. Han har boet i Danmark i 4 
måneder og begyndte med det samme 
at gå til dansk i IKC, Århus. David kom 
til Danmark, fordi hans far fi k arbejde 
her. Hans søster begyndte på univer-
sitetet, og så fl yttede David herop sam-
men med sin mor for at være tæt på 
familien. Hvor både hans forældre og 
hans søster har fået cpr.nr., så går det 
lidt langsommere med David. Han har 
fået at vide, at han skal vente endnu 
et par måneder, og han glæder sig. 
Uden cpr. nr. kan man ikke komme i 
skole og her i IKC møder han ikke no-
gen på hans egen alder. Han beskriver 
tiden heroppe som en lang ferie. Det 
har været fi nt, men ferien må gerne 
snart slutte. Mest glæder hans sig til at 
få danske venner.

Da han fi k at vide, at han skulle bo i 
Danmark, troede han ikke helt på det. 

Han havde aldrig været i udlandet, og 
pludselig skulle han bo i et fremmed 
land. Det var ikke meget, han kendte til 
Danmark, men han glædede sig. Han 
havde kun hørt gode ting. For eksem-
pel at der er sne om vinteren, og at nat-
ten først begynder klokken et om som-
meren. 

David kan også godt lide at komme i 
IKC. Og så er det rart at møde men-
nesker og komme lidt væk hjemmefra. 
Han glæder sig over de aktiviteter, der 
foregår, og nævner julefesten, eller da 
han besøgte en af lærerne og lærte at 
lave pebernødder. Det havde han al-
drig hørt om før. 

Udover IKC nævner David et andet 
højdepunkt i Danmark. Han er begyndt 
i en teenklub i Christianskirken. Her 
føler han sig rigtig velkommen, men 
fordi familien er fl yttet, kan han ikke 

DANMARK SET MED 
EN TEENAGERS ØJNE



være med hver gang længere. I teen-
klubben er der andre på hans alder, 
og han begynder at nævne en masse 
gode aktiviteter, man laver. Efter hver 
aktivitet siger han ordet ”hygge“. Folk 
har været meget gode til at tage sig af 
ham, og selvom han 
er den eneste, der 
ikke taler dansk end-
nu, så er folk gode 
til at oversætte. For 
eksempel er han glad 
for, at alle andagter 
og bibeltimer bliver 
oversat, så han kan 
lære meget om Gud. 
Udover konstant at 
gentage ordet ”hyg-
ge“, så oplever Da-
vid en teenklubaften 
som at være på lejr. 
En kort lejr, men en 
god lejr!

David er glad for at være i landet. Folk 
her virker venlige og imødekommende 
og mindre stresset, end hvad han er 
vant til. Han håber at kunne blive her, så 
han en dag kan komme på gymnasiet. 
Han drømmer om at kunne blive læge 

engang, men lige 
nu handler det kun 
om at lære dansk. 
Han havde prøvet at 
lære sig selv dansk via 
”google translate“, 
men er glad for at 
kunne komme i IKC. 
Her får han mu-
ligheden for at kunne 
lære, og han misser 
aldrig en undervis-
ning.

Peter Mikkelsen
Leder af IKC, Århus

AKTIVITETER
Internationalt Kristent Center, Århus
i missionscenteret Stjernen, Vejlby Center-
vej 46, 8240 Risskov. 6178 9988. 

Danskundervisning, besøgstje-
neste, internationale aftener og 
forskellige sociale aktiviteter.

Internationalt Kristent Center, 
København, i missionshuset Bethesda. 
Tlf.: 3332 5939.

Danskundervisning, lektiehjælp, 
engelskundervisning, kreativ 
workshop, udfl ugter, band og 
bibelstudie.

GAVE OG FORBØN
Vi har brug for din støtte til IMTA. Du kan 
hjælpe os ved at overføre penge til reg. nr. 
7170 konto nr. 22 12 631. Du skal mærke 
indbetalingen ”Tværkulturelt Arbejde“ for 
at målrette pengene til det tværkulturelle 
arbejde. Tak for din støtte! Eller brug dan-
kortet via dette link ➔ Giv en gave

Eller opret fastgiveraftale til det tværkultu-
relle arbejde ved at klikke ➔ Fastgiver 

http://gave.indremission.dk/?projekt_id=13&reference_navn=IMTA
http://indremission.dk/site/Stoet_arbejdet/Maanedsgave/Maanedsgave_IMTA/


PEBERNØDDER OG WII
Mange var denne jul heldige at have ferie allerede fra 
17. december. Hos os i IKC, Århus havde vi julefest d. 
15. december, så fra da af havde vores elever julefe-
rie. Men der var ikke den samme begejstring hos dem, 
som vi ofte oplever hos hinanden, når ferien er lang, for 
hvad skulle de lave? Flere gav udtryk for at det var en 
lang ferie, der var længe til jul, og nu skulle de kede sig. 

Derfor tænkte jeg, at jeg måtte gøre noget. Det endte med at jeg spontant invite-
rede dem alle til noget, jeg ikke vidste, hvad var, på daværende tidspunkt, men det 
ville de få en mail om senere. 

Tirsdag den 21. december kl. 13-17 kom fem af vores elever hjem til mig. Det 
blev en rigtig hyggelig eftermiddag. Vi havde bowlingturnering i Wii, så en fi lm 
sammen og derefter lavede vi pebernødder. Det med pebernødderne havde de 
ikke prøvet før. Hverken at trille dem eller at smage dem, så det var en ny dansk op-
levelse for dem. Ind imellem snakkede vi også. Nogle gange var der brug for hjælp 
fra ”google translate“, da det ikke er alle af dem, der kan snakke engelsk, og jeg 
kan ikke spansk. Vi snakkede om, at ting er dyre i Danmark, og at det er koldt her. 
Vi snakkede om, hvor vi skulle holde jul og de fortalte også at de savnede skolen, 
nu der var ferie. For i skolen havde de nogen de kunne snakke med, der følte de 
sig ikke ensomme.

I en samtale som denne gik det op for mig endnu engang, hvor vigtigt det er, at 
vi i IKC er til. Her kan vores elever starte med at lære dansk, som er nødvendigt for 
dem, når de skal videre, men her kan de også få kontakter og venner som står i 
samme situation som dem og måske nogle som de kan snakke med på deres eget 
sprog. Her møder de også folk, som gerne vil dem noget godt i deres ellers så svære 
første tid i Danmark.
  Inge Hansen

Volontør ved IKC, Århus
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18.-19. MARTS 
Multietnisk forårskonference i Køben-
havn med emnet Migration og Etik

4.-8. JULI
Tværkulturel kristen sommerlejr på 
Dronninglund Efterskole

4.-8. JULI
Tværkulturel kristen sommerlejr på 
Luthers Missions Højskole

11.-15. JULI
Tværkulturel kristen sommerlejr på 
Hestlund Efterskole

Find programmer på www.imta.dk
eller send bud efter programmer på 
daniel@imta.dk og del ud af dem.

Ønsker du at modtage nyhedsbrevet, 
så send en mail til redaktør Daniel 
Ettrup Larsen, daniel@imta.dk


