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For otte år siden fl yttede min kone Anna 
og jeg som nygifte til København. Jeg 
hedder Anders Graversen og har lige 
rundet de tredive år. Anna kommer fra 
Sydkorea, og efter de første to uger i 
København var hun med til sin første 
danskundervisning i IKC. Samtidig star-
tede jeg på Dansk Bibel Institut’s treårige 
TværKulturelle Missionsuddannelse. IKC 
og det kirkelige tværkulturelle arbejde 
har siden da ligget mig på sinde, og det 
er en drøm og et privilegium, som nu er 
gået i opfyldelse med ansættelsen i IKC. 

Efter to år lykkedes det at blive fami-
liesammenført, dog stadig kun med 
en midlertidig opholdstilladelse. Vi har 
fået Samuel, som lige har fejret sin syv 
års fødselsdag, og Jonatan på godt tre 
år. I januar 2011 blev jeg Cand. Teol. fra 
Københavns Universitet, og efter pasto-
ralseminariet blev jeg ansat som daglig 
leder for IKC, København per 15. juni 
2011. 

IKC sprudler af liv, mission, dialog, dia-
koni og kristelig medvandring. Vore 

mange tilbud ville aldrig være mulige 
uden mine kompetente kollegaer og 
den store uvurderlige hjælp fra de frivil-
lige. Hvis du har spørgsmål eller ønsker 
at kigge forbi, er du altid velkommen i 
IKC, København eller skriv til anders@
ikcenter.dk 

Leder af IKC, København, Anders Graversen

Nyt ansigt i IKC, København



I juli har vi været 100 mennesker fra 
15 forskellige lande på sommerlejr på 
Luthersk Missions Højskole i Hillerød. 
Flertallet har kontakt til os i IKC, Køben-
havn eller det tværkulturelle arbejde i 
Luthersk Mission, men der var også del-
tagere, som kendte til lejren via engel-
ske gudstjenester arrangeret af Tværkul-
turelt Center, via en migrantmenighed 
eller via Apostelkirken. I Apostelkirken 
blev en gruppe iranere døbt i vinters 
af sogne- og indvandrerpræst Niels 
Nymann Eriksen, som IMT omtalte i 
nr. 2/2011. Lejren endte derfor med at 
blive tosproget: Dansk og farsi, som er 
det iranske sprog, der også forstås af 
afghanere. Kun en håndfuld deltagere 
kunne ikke følge med på et af disse to 
sprog og fi k tolket til andre sprog.

På en måde blev lejren længere end 

de fem dage, vi var i Hillerød, idet en 
af lejrdeltagerne glædeligvis blev døbt 
ved højmessen i Apostelkirken to dage 
senere. Dåben fandt primært sted på 
baggrund af kristendomsundervisning 
i IKC, København. Og ved den efter-
følgende dåbsfest i Apostelkirkens me-
nighedslokaler var det vedkommendes 
venner fra sommerlejren, der stod for 
den lækre mad!

Billeder og taler fra sommerlejren 
ligger på imta.dk og er dermed tilgæn-
gelig for enhver med interesse herfor, 
og hvis der blandt læserne af disse ord 
skulle være en og anden, der kunne 
tænke sig at deltage i næste års som-
merlejr, kan henvendelse rettes til os.

Missionær med tværkulturelt fokusområde, 
Thomas Høyer

SOMMERLEJR



Klokken er lidt over elleve en tirsdag 
formiddag og gruppeundervisningen 
i dansk er kommet godt i gang, men 
også i køkkenet er der højt humør. Mas-
simo og Rafael er i fuld sving. Massimo 
kommer fra Catania i Italien og arbejder 
til daglig som tjener på fuld tid i Køben-
havn. Rafael fl yttede i 1984 til USA fra 
Filippinerne, hvor han arbejdede som 
selvstændig frem til 2006, hvorefter 
turen gik til Danmark, hvor hans kone i 
dag arbejder for United Nations. 

I dag bliver der lavet mad til 40 men-
nesker. Massimo hørte om IKC’s aktivi-
teter fra en ven, og blev meget glad for 
danskundervisningen. Rafael kom tilfæl-
digt forbi og så skiltet udenfor Bethesda, 
hvorefter han hurtigt blev danskkursist 
tirsdag og torsdag og engelskunderviser 
mandag og onsdag. 

Det at være ny i et fremmed land gi-
ver ifølge Rafael et særligt sammenhold 
og et fantastisk multikulturelt fællesskab. 

Med hjælp 
fra IKC kom 
han på 
h y g i e j n e -
kursus og 
fællesspis-
ningerne blev en realitet, for som han 
siger ”Måltidet er meget vigtigt for at få 
dybere venskaber – og et godt fællesskab 
giver jer mulighed for at kunne fortælle 
om Jesus”. Det sidste sagde han med et 
glimt i øjet.

Massimo er opvokset i et gæstfrit 
hjem og fremhæver, at vi hver især ikke 
behøver at have så meget for at kunne 
hjælpe. Han er glad for at kunne lave 
mad og føler også på den måde, at han 
kan give lidt tilbage til IKC. Han tænker, 
at Gud åbnede døren for ham til Dan-
mark, og Rafael og IKC var instrumen-
terne.

Leder af IKC, København, Anders Graversen

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

Danskundervisning, besøgs-
tjeneste, 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. 

Eller brug dankortet på www.imta.dk/
gave. Giv gerne et fast beløb via siden 
www.imta.dk/fastgiver

FÆLLESSPISNING



ÅRTIETS MEDARBEJDER
FOR 10 ÅR SIDEN BEGYNDTE MAJKEN I IKC

VI GRATULERER MED JUBILÆET

Vi sender en fra hjertet stor tak.

Majken er smilende, imødekommende, lattermild og 
højt beskattet blandt kollegaer, frivillige og migranter 
i IKC København.

VI ØNSKER GUDS RIGE VELSIGNELSE 

OG IMØDESER DE NÆSTE 10 ÅR 

MED STORE FORVENTNINGER

    FANKLUBBEN I BETHESDA
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5. OKT.  
Spændende debataften med temaet: 
”Hvordan kan Folkekirken og de nye 
kristne migrantmenigheder i Danmark 
arbejde sammen om mission?”. Det 
foregår kl. 19-21.30 i Brændkjærkirken i 
Kolding, Agtrupvej 114. Se program på 
www.imta.dk

8. OKT. 
Indre Missions 150 år jubilæumsfest 
fejres i Fredericia – se www.indremis-
sion.dk
8. OKT. 
Toner på Tværs i Kolding, se mere på 
www.koldingic.dk

4.-6. NOV. 
Efterårskonference i København, Tvær-

kulturelt Center i samarbejde med IKC, 
København m.fl . Programmet kommer 
på www.imta.dk, når det er klar.

23.-27. JAN. 
Islamkursus på Menighedsfakultetet i 
Århus i samarbejde mellem fl ere organi-
sationer. Se snart programmet på www.
imta.dk

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


