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jeg hedder Krista Rosenlund Bellows og 
stammer fra Egvad sogn ved Tarm. jeg 
læste teologi på MF og universitetet i 
Aarhus og skrev en Ph.d. i missionste-
ologi om forholdet mellem jødedom 
og kristendom. 
i 1999 blev jeg tværkulturelt gift med 
Lee Francis Bellows, som er amerikaner 
med blandt andet italienske rødder. Vi 
har de seneste 13 år boet i København, 
hvor Lee var kordegn.

Siden midten af 1980’erne har jeg 
interesseret mig for mission og kirke 
i verden. Det begyndte – historisk set 
og også for min interesse – med jøder 
der troede og tror på jesus og bringer 
evangeliet til andre jøder og til verden.

Siden har jeg arbejdet med interna-
tional mission i Danmission i 13 år, 
hvor jeg har haft med Østafrika og 
Asien at gøre. nu er vi flyttet til nim, 
en landsby i Østjylland mellem Horsens 
og Brædstrup, og siden marts har jeg 
været tværkulturel konsulent i indre 
Mission. 

Det har været en stor glæde at møde 
mine nye kolleger, volontører og frivil-
lige og jeg glæder mig til at lære både 

arbejdet og ildsjælene endnu mere 
at kende – jeg har jo opdaget at det 
tværkulturelle arbejde i indre Mission 
i mange tilfælde er båret af lokale 
ildsjæle. ildsjælene er eksempler for vi 
andre derved at de går foran og viser 
vejen til nødvendige opgaver for resten 
af os. Det er min vision for de kom-
mende år at vi følger efter ildsjælene, 
så det bliver en integreret del af indre 
Mission at være i mission på tværs af de 
forskellige befolkningsgrupper og kul-
turer, som findes i Danmark. Evangeliet 
er grænseopsøgende og grænseover-
skridende af væsen, fordi det bærer 
jesu væsen med sig, og han nedbryder 
mure mellem mennesker. Derfor er det 
et kendetegn ved kirken at opsøge og 
samle mennesker på tværs af kulturer 
og andre forskelle. i et land som Dan-
mark, hvor vi på så mange væsentlige 
måder er så ens, er et tværkulturelt 
kristent fællesskab et stærkt og markant 
vidnesbyrd om jesu væsen og kirkens 
væsen. jeg ønsker for indre Mission at 
vi alle beder for og arbejder med på 
tværkulturelt arbejde. 

jeg kan kontaktes på 2131 3455 eller 
konsulent@imta.dk – jeg ser frem til at 
være i kontakt med jer!

Den nye tværkulturelle 
konsulent



internationalt Kristent Center i Køben-
havn afholdt for andet år i træk et 
sponsorløb til fordel for den gratis 
sprogundervisning, som bliver givet 
fra mandag til torsdag i missionshuset 
Bethesda. Vi var 15 løbere fra ni forskel-
lige nationer, spiste pandekager og 
drak kaffe og the, fik sved på panden 
og fik i alt samlet 23.390 kr. ind til 
arbejdet! En rigtig hyggelig onsdag 
eftermiddag først i maj.

Men dagen var også en succes på flere 
andre måder. For det første blev vore 
elever opmærksomme på, at ’Bethes-
dakirken’ virkelig ikke får statsstøtte, 
hvilket hurtigt foranlediger det næste 
spørgsmål, om hvorvidt vi så ikke er 
en del af folkekirken? Det har givet 
gode samtaler, eleverne er blevet 
mere opmærksomme på vores ståsted 
i det kirkelige landskab, og det har 
givet forundring blandt eleverne, at 
der er kristne over hele landet, som 
økonomisk støtter indre Mission og det 
tværkulturelle arbejde.
Flere elever var engageret i løbet i 
år end sidste år, og adskillige elever 
sponsorerede hinanden. En stor del af 
pengene blev samlet ind blandt folk, 
der ikke normalt støtter indre Mission!

Endelig var det også en god oplev-
else. Den yngste løber går i børnehave 
– den ældste er på efterløn. Det var en 
asylansøger der løb længst på den af-
satte tid (45 min), og den enkeltperson 
der samlede mest ind gik under hele 
’løbet’. De normale roller og positioner 
blev byttet rundt, og vi kan nu se hina-
nden i nye perspektiver. i Guds øjne er 
vi alle lige - det er godt at blive mindet 
om og erfare på en dejlig forårsdag. 

Anders Graversen, 
IKC-leder København

Verdensløb i 
Ørstedsparken i 
København



GAVER OG FORBØN
Vi har brug for din støtte til iM’s tværkulturelle arbejde. 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. 

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

Danskundervisning, besøg,  
fællesspisning, sociale aktiviteter, 
fællessange med mening,  
samtaler, forberedelse til  
indvandringsprøve, kvindegruppe 
og tværkulturel sommerlejr.

Internationalt Kristent Center, 
København i missionshuset Bethesda, 
Rømersgade 17, 1362 København K
Tlf.: 3332 5939.

Danskundervisning, lektiehjælp, 
engelskundervisning, kreativ 
workshop, rådgivning, udflugter, 
bibelstudie, gudstjenester og 
tværkulturel sommerlejr.

AKTIVITETER

Forude venter højsommeren og 
dermed tværkulturel kristen sommer-
lejr. Det er en rigtig god idé at invitere 
nydanskere på kristen sommerlejr. Giv 
invitationen personligt og fortæl om 
at være på sommerlejr og at det ikke 
er dyrt at være med. Programmerne 
ligger på imta.dk og kan fås hos kon-
sulenten – det er en god idé at skynde 
sig, for sommerlejre er populære. 

2013 byder på  
adskillige sommerlejre:
Dronninglund Efterskole 1. – 5. juli. 
Lejren har temaet ’Livets vej’ og er ar-
rangeret af iM og LM 
Luthersk Missions Højskole i Hillerød 
7. – 11. juli. Lejrens tema er ’Disciplen 
Peter.’ Lejren arrangeres af iM og LM
Hestlund Efterskole 8. – 12. juli. Lejren 
har temaet ’Livets vej’ og er arrangeret 
af iM og LM
Løgumkloster Efterskole 1. – 5. juli.  
Denne nye lejrs tema er ’Min familie, 
Guds familie’ og den arrangeres af bl.a. 
Folkekirkens Tværkulturelle arbejde i 
Ribe stift og LM. 

Tværkulturelle 
sommerlejre

Fortæl os jeres lokale tværkulturelle missionsnyheder!
nyhedsbrevet vil gerne fortælle lokalt nyt fra landet rundt! Ring eller skriv til kon-
sulenten (se forsiden) og fortæl jeres historier. Vi vil gerne høre om jeres arbejde, 
glæder og sorger og erfaringer. 
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Gitte Knudsen (tv.) er en berejst 
pige fra Midtfyn. Efter sin HH i 2007 
tog hun til London og arbejdede i en 
lille kælderbutik i den berømte kirke 
på Trafalgar Square, St Martin-in-the-
fields. Derfra flyttede hun til Aarhus 
og arbejdede og studerede et års tid. 
Siden har hun været kontorelev på 
Danfoss i nordborg og på bibelskole i 
Børkop – koblet med et volontørophold 
i Etiopien. Fra Børkop kom hun til iKC, 
for det lød helt vildt spændende og 
hun kunne godt tænke sig at møde 
mennesker.

“Det ér virkelig godt at være her. For 
det er velsignet at få lov til at møde 
så mange mennesker på en naturlig 
måde, og få så mange gode samtaler 
og være en del af deres liv. Og så har 
man det også virkelig sjovt!” 

Fremtiden efter iKC byder for Gitte på 
studier enten i Aarhus eller et andet 
sted.

Line Grønbæk Andersen (th.) er 
indfødt aarhusianer og gift med Tobias. 
Da hun gik i 2. G på HTX var hun 
frivillig i iKC. i sommeren 2011 tog 
hun og Tobias et år på Sømandshjem 
i Aasiaat i Grønland. Selvom det også 
var rengøring og kontorarbejde, er 
det samværet med mennesker, hun 
tænker tilbage på. At være noget for 
stamgæster, grønlændere og danskere 
af alle sociale lag var rigtig godt. Derfra 
tog parret på bibelskole i Børkop, og 
siden kom hun til iKC hvor hun før 
havde været frivillig.

“Her er dejlige mennesker, og man 
giver meget, men man får også rigtig 
meget igen. Det er fantastisk at kunne 
bruge god tid på at se billeder og høre 
historier fra Cuba - og ugen efter fra 
Kenya. At få lov at høre om de kulturer 
folk kommer fra skaber forståelse for 
hvad der er svært for dem i Danmark. 
nogle af dem snakker ikke med så 
mange andre end medarbejderne på 
iKC, og det er en stor gave at man så 
kan få lov til at være noget for dem.” 
Line bliver i iKC frem til sommeren 
2014.

Kvartalets medarbejdere i Aarhus


