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Antallet af flygtninge i verden er for-
færdende stort. Vi er vidner til at lande 
ødelægges af intern strid eller kollapser 
i borgerkrig mens indbyggerne jages 
på flugt fra deres hjem og livsgrundlag. 
Det er et kald til os alle til forbøn, øko-
nomisk støtte og engagement for dem, 
der er kommet til Danmark i håb om et 
nyt hjem eller blot et asyl hvor de kan 
leve og virke og gøre nytte mens de 
venter på fred og retfærdighed.

I lyset af alle disse svære ting er det 
dejligt at der også sker en masse godt! 
Der var rekorddeltagelse på årets som-
merlejre. både i Aarhus og København 
oplever Internationalt Kristent Center 
stor tilstrømning og vækst, og mærker 
på menneskers taknemmelighed, at 

mange bliver hjulpet og får kræfter til 
hverdagen og håb om fremtiden. man-
ge samtaler om kristen tro finder sted. 
Indvandrermenigheder beder om hjælp 
til at lave søndagsskole for deres børn. 
missionsfolk rundt omkring arbejder 
trofast med tværkulturelt børnearbejde 
eller tager nye initiativer, for eksempel 
at lave middag på tværs eller lektiecafé.

Indre mission ændrer næste år sin 
organisationsstruktur for at fremme 
samarbejdet mellem de forskellige 
arbejdsgrene. Det giver os nye gode 
muligheder i det tværkulturelle arbejde. 
et af de nye tiltag vil være flere fritids-
ansatte tværkulturelle konsulenter. 

Læs mere på de næste sider om noget 
af det der foregår. Kontakt konsulenten 
og fortæl hvad I gør 
hos jer.

< Tværkulturel sommerlejr  
på Dronninglund Efterskole

Tværkulturel konsulent  
Krista Rosenlund Bellows >

Der sker en masse

Erfaringer med lektiecafé efterlyses 
Har I erfaringer med lektiecafé drevet af 
frivillige? Der er behov for jeres viden i  
brønderslev.  
Kontakt konsulenten, tlf. 2131 3455 

En frivillig revisor og/eller fundraiser 
ønskes til IKC i København.  
Kontakt Anders Graversen på  
tlf. 3332 5939 / 6127 3022 eller skriv til 
anders@ikcenter.dk
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De tværkulturelle kristne sommerlejre 
er en stor succes! selvom mange på 
ventelisterne desværre ikke kom med, 
deltog mere end 400 mennesker på 
de tre lejre Im er medarrangør af, og 
en ny lejr i Løgumkloster samlede 
også fuldt hus. Her følger tre glimt af 
lejrstemningerne i juli måned.  

Villy pedersen skriver om lejren i 
Dronninglund: ”Det var en rigtig god 
oplevelse og en åndelig opmuntring at 
være med på tværkulturel sommerlejr 
i Dronninglund. At opleve fælleskabet 
med mennesker fra ca 20 forskellige 
nationer, med forskellige sprog, kultur 
og traditioner, men med to fælles-
nævnere: 1. Jesus Kristus og 2. det at 
vi bor i Danmark. Det er en erfaring 
af det kristne fælleskab ud over det 
sædvanlige! på en sådan lejr bliver vi 
inspireret af Guds Ånd igennem de 
mange forskellige udtryk for troen på 
Jesus. Udtryk som er anderledes end 
dem vi kender fra vores egen ’and-
edam’. Det var en lejr hvor børn, unge, 
familier og ældre var sammen i leg og 

latter – fordybelse 
i Guds ord, og i 
bøn for hinanden i 
livets store og små 
spørgsmål. Glæden 
over at være sam-
men – og gensynet 
fra tidligere lejre var 
et bærende element 
for mange.”

Wessam og marianne Youssef skriver 
om Hestlundlejren: ”tværkulturel lejr 
2013 på Hestlund efterskole blev vores 
fjerde tværkulturelle lejr. Det er en 
efterhånden fast begivenhed i vores 
sommerferier som vi nødig vil gå glip 
af. Gensynet med de andre deltagere 
er fantastisk, da denne lejr er et forum 
for alle der respekterer, accepterer 
og nyder 
kulturel 
forskellighed. 
Vi overraskes 
gang på 
gang over 
den glade 
atmosfære, 
der er på 
stedet. Der bliver taget hånd om alle 
med hjælp fra en stor håndfuld frivil-
lige, som møder alle deltagere, børn 
som voksne, uden fordomme med en 
gudsgivet næstekærlighed og tål-
modighed.”

sara Lorraine Yeo havde sine to piger 
mira Carola på 5 år og mati Grace på 
2 år med på sommerlejren på Luthersk 
missions Højskole i Hillerød. Hun skriver 
at lejren ”gav os en af de bedste somre 
vi nogensinde har oplevet. Det var 
vores første sommerlejr, og med Guds 
vilje er vi på listen igen næste sommer. 
Fantastiske mennesker med hjerterne 
på plads. Her var der plads til forskel-
lige mennesker, kulturer og baggrunde 
samlet i en helt unik atmosfære i >

Masser af mennesker 
på sommerlejrene
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GAVER OG FORBØN
Vi har brug for din forbøn, dit engagement og for din økonomiske støtte til Im’s 
tværkulturelle arbejde. Din forbøn og dit engagement hjælper os. Du kan støtte os 
ved at bruge dit dankort på imta.dk/gave eller ved at overføre din støtte til reg. nr. 
7170 konto 22 12 631 og mærke betalingen ’tværkulturelt arbejde.’ 

Internationalt Kristent Center, 
Aarhus i missionscenteret stjernen, 
Vejlby Centervej 46, 8240 risskov  
tlf.: 6178 9988.

Dansk- og engelskundervisning, 
lektiehjælp og café, opholdsretlig 
rådgivning, bibelstudie, ud-
flugter, gudstjenester, fester og 
tværkulturel sommerlejr.

Internationalt Kristent Center, 
København i missionshuset bethesda, 
rømersgade 17, 1362 København K
tlf.: 3332 5939.

Danskundervisning, besøg, fæl-
lesspisning, sociale aktiviteter,  
samtaler, kvindegruppe og 
tværkulturel sommerlejr.

AKTIVITETER

Skal du være fritidsansat tværkulturel konsulent?

< Guds kærlighed. Vi har været sammen om 
samtaler, bibeltimer, at bede sammen og 
støtte hinanden i Jesu navn, musik  og sang i 
fælleskab med mulighed for alle sprog, at lytte til 
fremmede sprog og skabe nye venskaber. Der var 
en masse aktiviteter for børn i alle aldre. Dejlig 
mad, kanoturen, Fredensborg slot og bondegård 
turen… Det har været en fantastisk oplevelse for 
pigerne og jeg. Vi siger: tusind tak for i år med 
ønsket Guds fred.”

Det tværkulturelle arbejde har brug for 
frivillige medarbejdere overalt i landet. 
mange er engagerede i lokalt arbejde 
på tværs af kulturer. Det er nyttigt og 
godt at lære af hinandens erfaringer. 
Derfor spørger vi: Har du lyst til at brin-
ge folk sammen? Har du tværkulturelle 
erfaringer, du kan videregive til andre? 
Identificer du dig med Im formål og 
grundlag? Vil du være sparringspartner 
for andre? så vil Im gerne opfordre dig 
til at undersøge muligheden for at blive 
fritidsansat tværkulturel konsulent i dit 
lokalområde. 

Der er  brug for erfarne folk, der kan 
give ideer og udveksle erfaringer inden 
for mange områder af tværkulturelt 
arbejde – for eksempel:

At komme i gang lokalt  
 – behov og resurser
At komme videre efter de første  
års erfaringer
Venskabsfamilier
Kontakt mellem folkekirkemenighe-
der og migrantmenigheder
tværkulturelle bibelstudiegrupper
tværkulturelt børnearbejde
tværkulturelt familiearbejde
middage på tværs af kulturer
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Jeg hedder Maja Nina Bjerrum og jeg startede som 
volontør i IKC Aarhus for en måned siden. Jeg blev mødt 
af en masse mennesker fra hele verden og er allerede nu 
meget glad for mit arbejde. 
For tre måneder siden kom jeg hjem efter fem måneder 
som volontør i Cameroun, hvor jeg oplevede at blive 
mødt af en helt anden kultur og et meget velkommende 
folkefærd. Dette oplever jeg nu dagligt i mit arbejde i IKC, 
hvor jeg både får lov til at hjælpe folk til at lære dansk og 
også bruger tid på at snakke, drikke kaffe, lave hennatato-

veringer og bage kage med folk, som virkelig ønsker at blive taget imod.
Jeg har, inden jeg tog til Cameroun ved årets begyndelse, taget en HF på Aarhus 
Akademi og derefter arbejdet som kassedame i Føtex. Det var et fint arbejde, men 
ikke i forhold til at have et arbejde hvor man hver dag får lov til at bruge tid sam-
men med dejlige mennesker.
Det er skønt at have et arbejde hvor jeg kan mærke at folk virkelig er taknem-
melige for hvad vi gør, samtidig med at jeg også selv får en hel masse igen. Jeg 
glæder mig til at arbejde i IKC Aarhus det næste år.

To nye tværkulturelle volontører

Jeg hedder Louise Overby Nielsen og som nyudklækket 
IKC volontør i København, er jeg først lige ved at forstå, 
hvilket spændende sted jeg er havnet. 
I  den første tid er jeg blevet overvældet over, hvor mange 
mennesker der hver dag strømmer til bethesda for at del-
tage i sprogundervisningen og andre af IKC’s tilbud - og 
det helt uden reklame. Fra min plads ved velkomstbordet 
har jeg efterhånden som eleverne ankommer, kunnet 
følge “tjek ind listen” blive længere og tælle folk fra Ar-
gentina, Iran, Fillipinerne, Japan, rusland, Cuba, portugal, 

san Francisco, Afghanistan... – og så er hele verden minus polerne vel næsten 
repræsenteret? 
Jeg er selv af jysk afstamning og er lige flyttet fra Aarhus, hvor jeg de sidste år har 
gået på peter sabroe pædagoguddannelse. siden jeg blev færdig i februar, har jeg 
arbejdet i blå Kors. 
bortset fra lidt forskræmthed over den voldsomme cykeltrafik på de flade køben-
havnske cykelstier, så glæder jeg mig over at være her og føler det som et stort 
privilegium, at jeg for et års tid skal være en del af det spændende liv på IKC.


