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Den anden dag fi k jeg lov til at høre et 
dejligt vidnesbyrd fra en tyrker. Jeg kan 
desværre ikke fortælle hendes navn. Al-
lerede som 5 årig begyndte hun at inte-
ressere sig for kristendommen, selvom 
hele familien var muslimsk. Gennem 
tv – programmer og radio hørte hun 
små brudstykker om kristendommen, 
selvom det ikke var i orden for familien. 

Gennem barndommen var der fl ere 
tidspunkter, hvor Gud arbejdede med 
hendes tro, så hun til sidst ønskede at 
blive kristen. Det endelige gennembrud 
til tro skete da hun var 14 år. Siden er 
både hendes mor, søster og svoger og 
fl ere andre i familien blevet kristne.

Hendes far var meget imod, at hun 
ønskede at blive kristen. Derfor forsøgte 
han at få hende gift bort til en muslimsk 

slægtning, så hun måske derved kunne 
vende tilbage til den muslimske tro. 

Det lykkedes ikke og hun blev gift 
med en kristen og fl yttede ud af landet. 

Nu arbejder hun for at andre tyrkere 
skal blive kristne. Det triste er, at hendes 
mor endnu ikke kan få lov af sin mus-
limske mand til at gå i kirke. Så hun må 
nøjes med at være sammen med kristne 
ved besøg og samtaler i deres hjem.

Allerede på Paulus’ tid kom der fl ere 
menigheder i Tyrkiet, og omkring år 
1900 var der 20% kristne i Tyrkiet. De-
portationer og forfølgelser fi k dog tal-
let ned under 1% men måske begynder 
det at gå den anden vej igen?

Tværkulturel konsulent 
Daniel Ettrup Larsen

Vidnesbyrd fra en konvertit



Tålmodighed er nøgleordet for de næ-
ste par uger i Internationalt Kristent 
Center (IKC). Tålmodighed til at lære 
og at lære fra sig. At være imødekom-
mende, åbensindet og klar på at tage 
udfordringer op. For eksempel kultur-
sammenstød, forskelligheden mellem 
de enkelte mennesker og sproglige 
barrierer, der måtte opstå. Nysgerrig-
heden får hurtigt ordet tålmodighed til 
at blive en leg. Og at være imødekom-
mende, hjælpsom og åbensindet er no-
get, der ligger mig naturligt. Derfor var 
det også med sommerfugle i maven og 
høje forventningerne, da jeg mandag 
den 1. februar mødte op i IKC. 

NÆSTEKÆRLIGHED
Burde hjælpsomhed ikke komme som 
en naturlig ting for os alle? I Biblen 
snakkes der om næstekærlighed. At 
Jesus i lignelsen: Den barmhjertige sa-
maritaner vælger en samaritaner som 
”rollemodel“, som den, der hjælper 

en tilfældig nødlidende, giver mig den 
opfattelse, at det ikke blot er ”de nær-
meste“, der skal være vores næste, men 
enhver, som lider nød og har brug for 
hjælp. Næstekærlighed er i de senere 
årtier blevet fremhævet til at være et 
særlig stort bud i Biblen, og er hævet 
over andre budskaber i Biblen. Budska-
bet bruges ofte af humanister ved ind-
samling til humanistiske formål. Men 
næstekærlighed handler først og frem-
mest om at elske hinanden. Kristne er 
kaldet til at omfavne deres medmenne-
sker med hele deres hjerte og hele deres 
sjæl. De er kaldet til at tilbyde støtte til 
deres naboer gennem deres tanker og 
deres gerninger. Næstekærlighed bety-
der at give med dit hjerte, såvel som 
din hånd, og at gøre det uden praleri 
og uden at forvente noget til gengæld. 
Velgørenhed handler ikke kun om at 
give til de fattige, det handler også om 
virkelig at elske dine medmennesker. 

Tålmodighed



AKTIVITETER
Internationalt Kristent Center, Aarhus
i missionscenteret Stjernen, Vejlby Centervej 
46, 8240 Risskov. 6178 9988. 

Danskundervisning, besøg, fælles-
spisning, sociale aktiviteter, fæl-
lessange med mening, samtaler, 
forberedelse til indvandringsprø-
ve, kvindegruppe og tværkulturel 
sommerlejr.

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

Danskundervisning, lektiehjælp, 
engelskundervisning, kreativ 
workshop, rådgivning, udfl ug-
ter, bibelstudie, gudstjenester og 
tværkulturel sommerlejr.

FÆLLESSKAB I STJERNEN
Veronica Moreno er 26 år, og kommer 
fra Ecuador. Hun er uddannet turist-
guide i historisk kultur, og er katolsk 
døbt. Veronica har boet i Danmark i 
10 måneder, og har været gift med en 
dansk mand i 8 måneder. De to mødte 
hinanden i Ecuador, og blev hurtigt for-
elskede. Efter nogle måneder sammen, 
valgte de at fl ytte til Danmark, eftersom 
jobmulighederne er bedre i Danmark 
end i Ecuador. I august 2011 begyndte 
hun at komme til sprogundervisning i 
IKC i Stjernen, og er kommet lige side. 
Hendes første indtryk af Stjernen var 
at menneskene der var meget imøde-
kommende og venlige. Med det sagt 
havde hun dog svært ved at forstå de-
res humor, men fandt hurtigt ud af, 
at sarkasme fyldte meget. Hun er me-

get taknemlig for dem, som arbejder i 
Stjernen. De er med til at give hende 
selvtillid til at turde udforske det dan-
ske sprog endnu mere. Hun har mødt 
mange nye mennesker i Stjernen, som 
er i samme situation som hende selv, 
og det har været dejligt at få en større 
vennekreds. Veronica tror på det gode 
i mennesker, og fortæller at hvis man 
blot er fuld af godhed, tror hun på, at 
folk ikke kan nå én gennem deres had-
ske ord.

Pearl N. Winther
3K studerende på 

VIA University College

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



NYE VOLONTØRER VED IKC
Vi hedder Simon Nielsen og Anne Sofi e Kristensen. Vi kommer begge fra det nord-
jyske og var usikre på, hvad vi skulle bruge vores 2. sabbatsår på. Så da vi hørte 
et råb om hjælp fra IKC i København, tog vi chancen, og det er vi rigtig glade for. 
Vores arbejde består af forskellige opgaver, men det primære, som vi begge har er-
faret, er at få lov at følge Guds kald og forsøge at hjælpe fl ygtninge og indvandrere 
ved at lytte til dem, og give dem den hjælp, de trænger. 

Jeg, Simon, underviser klasser á omtrent 45 elever i Engelsk, hjælper til med 
madlavningen, tager del i de sociale caféer, hjælper til i vores kor, underviser dansk-
grupper og er ydermere tilknyttet børnearbejde udenfor IKC.

Jeg, Anne Sofi e, hjælper også til i køkkenet, underviser danskgrupper, deltager 
i sociale caféer, laver forefaldende arbejde, underviser i vores kor og hjælper til i 
lektiecaféen. Der er opgaver på IKC, som vi føler, at vi ikke har kompetence til. Men 
vi oplever at Gud hjælper os helt konkret.

Det er en spændende og udfordrende opgave at være en del af et arbejde, 
hvor man hjælper mennesker med 
noget, de virkelig har brug for. 
Specielt når det for nogen kan 
være meget afgørende for deres 
fremtid. Det er også enormt opløf-
tende, når man ser fremskridt og 
ser, hvor glade de er for det, vi gør. 
Det er sjældent man vender hjem 
uden et smil på læben.

Simon Nielsen og Anne Sofi e Kristensen
Volontører ved IKC, København
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16.-17. MARTS 
Multietnisk forårskonference 
i København med temaet 
Migration og Identitet

2.-6. JULI 
Tværkulturel kristen sommerlejr 
på Dronninglund Efterskole 
i Dronninglund

9.-13. JULI 
Tværkulturel kristen sommerlejr på 
Luthersk Missions Højskole i Hillerød

9.-13. JULI 
Tværkulturel kristen sommerlejr 
på Hestlund Efterskole ved Bording.

Find programmer til lejre og andet på 
vores hjemmeside www.imta.dk, når 
de er klar.  

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


