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sammen med dette nyhedsbrev får du 
en ny bedefolder for Im’s tværkulturelle 
arbejde. Der er meget at takke og bede 
for. Noget er nævnt i folderen. Andre 
emner nævner jeg her.
I denne måned er det 25 år siden, In-
ternationalt Kristent Center begyndte i 
bethesdas lokaler i København. Det var 
begyndelsen for Indre missions orga-
niserede arbejde blandt flygtninge og 
indvandrere. tusinder har siden besøgt 
IKC eller haft glæde af andre møder 
med Im’s tværkulturelle arbejde. Det er 
et arbejde, der er kommet for at blive 
fordi det er nødvendigt, og som vi har 
grund til at både takke og bede for.
tak og bed for de mange iranere og 
afghanere som bliver kristne i deres 
hjemlande, på flugt, i asyl eller i deres 
nye hjemlande. på de næste sider 
interviewer Anders Graversen fra IKC 
i København Ali reza fra Iran. Ali reza 
var med på Im’s første sommerlejr for 
farsitalende. 

på flygtningecentre i Frederikshavn og 
ranum bor der kristne iranere. Nogle 
af dem var med på Hjallerup bibel-
camping. De har behov for venskaber 
og kristne fællesskaber. Vær med til at 
bede for at det må lykkes.
Flygtninge fra især syrien kommer til 
landet, og nye flygtningecentre bliver 
etableret for at huse dem. Vær med til 
at bede for dem. bed for de forfulgte i 
verden og for fred og retfærdighed.
Alle har brug for at tage imod evange-
liet – danskere, nydanskere og migran-
ter. I mange år har nydanskere med 
tyrkisk baggrund boet i Danmark. Nu 
har en kreds af mennesker besluttet at 
støtte en evangelistindsats for at også 
den målgruppe får evangeliet at høre. 
Vær med til at bede for det.
Jeg vil til sidst nævne behovet for gaver 
til vores arbejde. Uden finansiering kan 
vi ikke yde rådgivning eller drive IKC. 
brug mobilepay eller gå ind på  
gave.indremission.dk/imta  
på forhånd tak.

Krista Rosenlund Bellows 
Tværkulturel konsulent

Lad os bede



Ali reza er hans fornavn og han er sat 
stævne i missionshuset bethesda tæt 
ved Nørreport i København. Ali reza 
deltog på dette års sommerkonference 
for farsi-talende. Farsi er sproget man 
taler i Iran og Afghanistan. I de seneste 
par år har mange mennesker fra disse 
lande besøgt aktiviteterne i Internatio-
nalt Kristent Center i bethesda.
sommerkonferencen for farsi-talende 
var planlagt i samarbejde med Apostel-
kirken og Netværkskirken metropol, 
som begge er i København og begge 
har en betydelig andel af farsi-talende 
kirkegængere til deres gudstjenester. 
Ali reza kom til Danmark 8. februar 
2013. siden har han boet på fire for-
skellige asylcentre. Han har fået afslag 
på sin ansøgning om asyl, men tør nu 
ikke vende hjem til Iran pga. sin kristne 
overbevisning. Han kommer fra Iran, 
hvor konvertering til kristentroen er 
forbundet med livsfare. egentlig kom 
han for at besøge sin bror, som bor i 
Danmark med sin familie. Under besø-
get mødte han mahmoud. mahmoud 
har været i praktik i IKC, og Ali reza 
blev inviteret med. Det blev først til ét 
og siden mange besøg – for Ali reza i 

første omgang engelskfremmende og 
efterfølgende livsforandrende besøg. 
majken, som er tværkulturel rådgiver, 
gav Ali reza den første bibel og Opera-
tion missions gamle Jesusfilm fra 1973. 
Ali reza fortæller, at han få dage efter 
at have set filmen får et voldsomt 
astmaanfald. Han tog medicin hver dag 
imod astmaen. Netop som astmaanfal-
det aftog hørte han en stemme: ”Kom 
til mig”. ”Og siden da, har jeg aldrig 
brugt min astmaspray”, fortæller Ali 
reza.  

Vi har brug for  
en hyrde i livet
IKC’s leder i København, Anders Graversen var med, da IKC og 
andre aktører for første gang holdt sommerlejr udelukkende for 
farsitalende. Lejren foregik i Hillerød. Siden mødtes Anders og en 
af lejrdeltagerne til en snak om lejren og troen på Jesus Kristus.



Ali reza var med på både den multi-
kulturelle sommerlejr i Hillerød og den 
farsi-talende sommerlejr – og ind imel-
lem var han på Fårevejle bibelcamping. 
Om den første lejr i Hillerød mindes 
han, at det var godt at være sammen 
med folk. At bede sammen med andre 
mennesker. ”Der var mange børn på 
den første lejr. De dansede og legede 
– og vi alle bad og var sammen i fælles-
skabet. Det var meget smukt”. 
Da jeg så spørger til lejren for farsi-ta-
lende udbryder han øjeblikkeligt: ”It 
was great! Det var stort! Det var virkelig 
en bibelkonference. Jeg lærte virkelig 
bibelen dybere at kende: Jesus vil være 
vores hyrde, vores gode hyrde i livet. Vi 
har brug for en hyrde i livet. Jesus tager 
sig af den ene ud af en stor flok”. Der 
er ingen tvivl om, at Ali reza har været 
glad for at deltage. Han forsætter glad 
med at referere flere af bibeltimerne: 
”Jesus siger, at bibelen er nøglen til at 
forstå livet. bibelen er som et vandfald. 
Der kommer nyt op. Vi skal læse bibe-
len hver dag – i mange år. Jesus siger, 
at vi er hans brødre, når vi tror på ham. 
Han er min hyrde, det vil jeg dele med 
alle” slutter han med et stort smil. 

Der var da 
også både 
morgenbi-
beltimer, ef-
termiddags-
seminar og 
aftenmøder 
alle dagene 

på den farsi-talende lejr, så der var rig 
mulighed for at fordybe sig i Guds Ord. 
Om aftenen lød der god gammeldags 
vækkelsesforkyndelse, hvor Kristus var 
centrum, med en efterfølgende klar 
appel til at omvende sig. Den sidste 
aften henvendte 60 af lejrens deltagere 
sig for at få en samtale og modtage 
forbøn. tårerne trillede og Jesus blev 
prist som Herre og Frelser - af nogle på 
ny og af andre for første gang i deres 
liv. For lederne fra IKC var det fantastisk 
at komme i kontakt med vores gamle 
vækkelsesbaggrund. Det er for det, at 
vi arbejder: at mennesker må møde 
Jesus og blive fornyet i livet med Ham! 
Ali reza har en åben Facebookprofil, 
som hedder: ”pesar Khoda”, hvilket 
betyder: ”søn af Gud”. Her lægger han 
billeder, vidnesbyrd, små filmklip og 
andet evangeliserende materiale. Face-
bookprofilen er kun to måneder gam-
mel og har 
allerede fået 
mere end 300 
venner. Her er 
alle velkomne 
til farsi-evan-
gelisation!

Interview ved Anders Graversen,  
leder af Internationalt Kristent Center  

i København
Illustrationerne i interviewet er  
Ali rezas egne og hedder:  
‘Korset er vores pejlemærke’ og ‘Gud’. 

”Jesus siger, at Bibelen er 
nøglen til at forstå livet. 
Bibelen er som et vandfald. 
Der kommer nyt op. Vi skal 
læse Bibelen hver dag  
– i mange år.”
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Internationalt Kristent Center, 
Aarhus i missionscenteret stjernen, 
Vejlby Centervej 46, 8240 risskov  
tlf.: 6178 9988.
Danskundervisning, besøg,  
fællesspisning, sociale  
aktiviteter,  samtaler,  
kvindegruppe og  
tværkulturel sommerlejr. 

Internationalt Kristent Center, 
København i missionshuset bethesda, 
rømersgade 17, 1362 København K 
tlf.: 3332 5939.
Dansk- og engelskundervisning, 
lektiehjælp og café, opholdsretlig 
rådgivning, bibelstudie,  
udflugter, gudstjenester, fester 
og tværkulturel sommerlejr.

Laura Pristed Iversen fra Frederiksberg er IKC Køben-
havns nye årsvolontør. Hun begyndte 1. august og 
præsenterer sig selv nedenfor.

Jeg hedder Laura og er uddan-
net lærer med dansk og engelsk 
som linjefag og er altså nu den 
nye volontør i IKC. siden jeg blev 
færdiguddannet sidste sommer, har 
jeg prøvet kræfter med at under-
vise børn, men har siden fundet vej 
til IKC og voksenundervisningen. 
siden april, hvor jeg startede som 
frivillig underviser, er jeg blevet 
særdeles glad for at være en del 
af IKC’s herlige arbejde. Det er en 
rigtig god oplevelse og meget inte-
ressant at undervise voksne menne-
sker fra hele verden, og jeg oplever 
generelt en fantastisk taknemmelig-
hed og glæde fra deltagerne. Jeg er 
glad for at undervise, men jeg er i 
lige så høj grad glad for at arbejde 
et sted, hvor åbenhed, medmenne-
skelighed og næstekærlighed bliver 
praktisk udlevet, og hvor Jesus står i 
centrum for det hele.

Jeg glæder mig over, at være kommet godt i gang med arbejdet og på nuværen-
de tidspunkt allerede, at have mødt så mange rare mennesker.

I IKC i Aarhus er Anju skovenborg og Nadia steiner pedersen nye volontører.  
Læs om dem i næste nyhedsbrev.


