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Efter næsten 7 gode år i Indre Missions 
Tværkulturelle Arbejde har jeg fået nyt 
job. Fra 1. august 2012 skal jeg være 
stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturel-
le Center i Ribe stift. 70% af min tid skal 
bruges på at udbygge det tværkulturelle 
arbejde i Esbjerg i samarbejde med an-
satte og frivillige. Resten af min tid skal 
bruges på at inspirere menigheder og 
organisationer til at begynde tværkultu-
relt arbejde i andre byer i Ribe stift.

Jeg har været glad for min tid som ansat 
i det tværkulturelle arbejde i Indre Mis-
sion. Særligt vil jeg fremhæve den store 
efterspørgsel på tværkulturelle kristne 
sommerlejre. Det har gjort, at vi er gået 
fra to lejre med tilsammen ca. 200 del-
tagere, da jeg begyndte, til 3 lejre de 
seneste par år. Allerede nu har vi plads-
mangel, selvom der er 350 pladser til 
rådighed i år. Næste år vil jeg i mit nye 
arbejde prøve at samle frivillige til en ny 
lejr i Sønderjylland.

Et af de vigtigste nye tiltag er, at IKC, 
Aarhus er åbnet i 2008 og har oplevet 
en stor udvikling. Samtidig har det 23 år 
gamle IKC, København oplevet en stor 
udvikling i søgningen de seneste år. Alt 
det tværkulturelle arbejde har kun væ-
ret muligt, fordi ledelse og hovedbesty-
relse har bakket meget op om arbejdet. 
Blandt andet ved, at vi er gået fra 5 til 
10 ansatte, mens jeg har været leder af 
det tværkulturelle arbejdsområde. For 
hver ny ansat har det vist sig muligt at 
tiltrække fl ere frivillige, skabe fl ere akti-
viteter og nå fl ere nydanskere.

Jeg har også oplevet en større bevidsthed 
rundt i landet til på frivillig basis at skabe 
tværkulturelt arbejde. Her er et stort po-
tentiale både i forhold til søndagsskoler-
ne, Indre missions Unge og Indre Mission. 
Læs mere på www.imta.dk
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Sprudlende. Det er nok det ord, der 
bedst beskriver den unge, iranske kvin-
de, der sidder overfor mig. Sprudlende 
Atefeh, med sine store krøller og glade 
smil, spreder glæde og energi hvor hun 
går. Trods det at ordet depression fyl-
der en del, når hun fortæller sin histo-
rie. Hun kom til Danmark for knap to 
år siden, for at besøge sin dansk-iranske 
mand og nu 4-årige datter, og hun 
venter stadig på svar på, om hun og 
hendes datter kan få lov til at blive.

”Var du muslim i Iran?“ spørger jeg nys-
gerrigt. Atefeh tøver. ”Nej,“ svarer hun, 
men ændrer hurtigt mening: ”Ja, jeg 
var – på papiret!“ I Iran skal alle være 
muslim, forklarer hun, ellers kan man 
ikke rigtig få et arbejde. Jo, hun kendte 
Gud og snakkede med Gud, men hun 
var ikke muslim. ”Men i Danmark har 
du mødt Jesus?“ fortsætter jeg, og Ate-
feh smiler, ja, i Danmark har hun lært 
Jesus at kende. Hun fortæller om, da vi 

var i kirke sammen, hvilket var første 
gang, hun var i kirke. Det er nadveren, 
der fylder i hendes bevidsthed. ”Jeg bli-
ver – wow! Jeg føler, Jesus elsker mig,“ 
siger hun, og man fornemmer, hvor 
overvældet hun blev af oplevelsen af 
nadveren. En ubeskrivelig ro og glæde 
lyser op i hendes øjne og smil. Jeg min-
des den store oplevelse det var for mig 
at se, hvordan Jesus rørte ved hende 
den dag, gennem et lille brød og nogle 
få dråber vin; gennem det fantastiske 
under, som for mig så nemt bare bliver 
en ugentlig begivenhed, der ikke læg-
ges fl ere tanker i.

Atefehs liv blev forandret af at kende 
Jesus, fortæller hun. For Jesus elsker alle 
mennesker, og han døde for os, han er 
en gave til os. Når noget i ens liv er dår-
ligt og man er ked af det, kan man altid 
snakke med ham. Han elsker os, tænker 
på os og bekymrer sig for os, fortsætter 
hun, og der er ingen tvivl om, at der 

Jesus elsker mig



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.

ligger en dyb, personlig erfaring bag 
disse ord. ”Når jeg er alene, tænker jeg, 
nej, jeg er ikke alene!“ siger Atefeh, og 
igen er der dette rolige, forklarede smil 
over hele hendes ansigt; ”Det er rigtig 
godt,“ smiler hun.

Hun mødte første gang konkret bud-
skabet om Jesus, da et par kvinder fra 
Jehovas Vidner ringede på hendes dør 
sidste år. Hun gik derhjemme og spurg-
te Gud, hvorfor hendes liv var så svært? 
Måske elskede Han hende ikke? Og så 
stod disse kvinder udenfor døren, og 
gav hende Det Nye Testamente. ”Jeg 
læste den på to dage,“ fortæller Atefeh, 
”og det var meget, meget godt!“ Men 
det var ikke alt, hvad hendes nye be-
kendte fortalte hende, hun fandt godt. 
”Når jeg var til Jehovas Vidners møde, 

følte jeg ikke, Jesus elskede mig,“ for-
tæller hun, ”men det gjorde jeg i kir-
ken.“ Og vi er tilbage ved det lille bæ-
ger vin, den søndag i kirken. ”Det var 
en meget…“ hun leder efter det rette 
ord, ”speciel oplevelse, for første gang i 
mit liv! Jeg føler, Jesus siger til mig: jeg 
elsker dig. Jeg elsker dig. Det var… Dej-
ligt. Det var rigtig godt!“ Og igen dette 
smil, med en sådan ro, en sådan glæ-
de. Et sådant vidnesbyrd om Jesu kær-
lighed, om hvor dybt Han rører, hvor 
virkelig og konkret Han virker i vores liv, 
hvordan Han formår så langt mere, end 
vi forstår. 

Camilla Jensen
Volontør ved IKC, Aarhus
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JESUS OG DE 50 ASSYRISKE BØRN

Det er lørdag og klokken er syv om aftenen. I et lokale i Hel-
ligåndskirken sidder 50 assyriske børn på gulvet, spændt på 
at høre, hvad denne bibeltime byder på. Børnekirke er et nyt 
tiltag i den assyriske menighed, og for børnene er interessen 
for at høre noget om Jesus vokset sig større og større. For hver 
gang vi har børnekirke, hører børnene en ny fortælling fra bi-
belen. Hvad laver de 50 børn? De fejrer påskegudstjeneste! 

De mange børn må gøre plads til hinanden, det er også der-
for børnene sidder på gulvet, og ikke på stole, så er der plads 
til fl ere. Aldersspredningen er også noget atypisk i forhold til 
en almindelig dansk børnekirke. For i lokalet sidder der nemlig 
nogle der er 5 år, og andre, der er 15.

Børnene glæder sig til børnekirke, for-
di det netop henvender sig specielt til 
dem, med bibeltime, sange, drama, og 
mulighed for at tegne og stille spørgs-
mål. Børnekirke slutter når præstens 
prædiken er færdig og børnene skal ind 
og have nadver.

Sara Basem Yousif
Volontør ved IKC, Aarhus
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2.-6. JULI 
Tværkulturel kristen sommerlejr på 
Dronninglund Efterskole i Dronning-
lund

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

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

Efteråret 2012 er der et særligt tilbud for 
farsi – talende. Efterspørgslen på bibel-
oplæring blandt konvertitter, der taler 
farsi har været stigende, så nu udbyder 
Luthersk Missions Højskole et særligt til-
bud på farsi. Læs mere på imta.dk un-
der nyheder.

Læs om mange fl ere aktiviteter på 
www.imta.dk 

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