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Tlf.: 2131 3455 – konsulent@imta.dk – www.imta.dk

Internationalt Kristent Center,  
Aarhus  
i missionscenteret Stjernen 
Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov
Tlf.: 6178 9988
Danskundervisning, besøg, fælles-
spisning, sociale aktiviteter, samta-
ler 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.

Vi kan faktisk gøre noget!
Vi er vidner til en stor tragedie, der finder sted ved Euro-
pas grænser, hvor desperate mennesker kommer fra krig 
og forfølgelse. Tusinder af dem – fædre og mødre og 
sønner og døtre og børn - omkommer på hav eller land i 
kyniske menneskesmugleres hænder, mens Europa er i 
vildrede med sig selv om hvad man skal gøre. Det er en 
overvældende voldsom situation.  Hvad skal vi gøre?

Der er brug for international politisk handling. Andreas 
Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, ad-
varede 27. august 2015 i Kristeligt Dagblad om, at det 
nuværende flygtningepres er en permanent udfordring. 
Derfor skal der nye løsninger til. Han appellerer til at for-
stærke de fælles løsninger i Europa, så enkeltlande ikke 
bukker under, eller laver særløsninger og skaber sammen-
brud i de politiske institutioner, der håndterer flygtninge. 
Andreas Kamms ord er et opråb til politikerne om ikke at 
fejlvurdere situationen og svigte solidariteten i Europa og 
FN. Læs interviewet her: http://www.kristeligt-dagblad.dk/
danmark/der-er-ikke-plads-til-endeloese-baner-af-flygtnin-
ge-og-migranter

Politikerne må ikke fejlvurdere situationen. Men det må 
kirkefolk heller ikke. Vi bliver nemt fristet til både afmagt 
og frygt. Men det er at vurdere situationen forkert. Vi har 
bibelsk grund under fødderne til at møde livet med håb. 
For Gud er nemlig alting muligt. Vi er kaldet til at handle, 
og vi kan i høj grad gøre noget! Både hver især og i fælles-
skab. De flygtninge, der kommer hertil, kan vi tage gæst-
frit og omsorgsfuldt imod. De – overvældende mange 
flere – flygtninge, der befinder sig i landene nær krigsom-
råder, kan vi støtte økonomisk via nødhjælpsorganisatio-
nerne. Desuden kan vi lægge situationen frem for Gud i 
bøn og blande os politisk, efter hver vor overbevisning. 

Vi kan i høj grad gøre noget. Der er menneskeliv på spil. 
Hver og en af dem er skabt i Guds billede og elsket af 
ham. Lad os forvalte vores frihed godt. Lad os tage godt 
imod mennesker!

Med venlig hilsen
Krista Rosenlund Bellows
Tværkulturel konsulent

Foto: RadekProcyk



Gæstfrihed
Af Anders Graversen, leder af IKC i København

Det har lige været ferie. Min kone er fra Sydkorea, så der 
er noget eksotisk over et besøg hos mine svigerforældre, 
som bor i hovedstaden Seoul! Her deltog vi blandt i en 
missionskonference om mission i Nordkorea. Det var 
spændende at høre livsberetninger og troshistorier. Her 
var voldsomme vidnesbyrd om hvordan havregrøden kan 
strække længere, hvis man snitter og tilsætter bark, eller 
hvordan en tidligere nordkoreansk bordelejer i Nordkina 
begyndte at betale tiende til kirken, længe inden hun blev 
omvendt. 

Det var uhyggelige beretninger, som minder om, at livet 
som flygtning ikke er sjovt. I Danmark har vi kun få flygt-
ninge fra Nordkorea. Men der kommer mange andre her-
til, som flygter fra krig, gru og rædsler. 

Godt 28.000 mennesker er siden 1953 flygtet fra Nord-
korea til Sydkorea. Grænsen mellem de to lande er stadig 
verdens mest bevogtede.  De som flygter, vælger derfor 
en farefuld flugt gennem Kina til Thailand eller Mongoliet, 
hvor de kan modtage asyl på sydkoreanske ambassader. 

Men selvom der kun er tale om dialektforskelle i sproget, 
så er det svært for nordkoreanere at blive integreret i 
Sydkorea, hvor materialisme og karriereræs i den grad 

GAVER OG FORBØN 
Vi har brug for din forbøn, dit engagement 
og for din økonomiske støtte til IM’s tvær-
kulturelle arbejde. Din forbøn og dit engage-
ment hjælper os. 

Vær med til at støtte sommerlejrene ved 
at støtte det tværkulturelle arbejde! Dæk fx 
prisen for en deltager for 350 kroner, eller 
støt med deltagerprisen for en asylansø-
ger:150 kr. Din gave bidrager til at dække 
udgifterne til forberedelse og gennemfø-
relse af lejrene. 

Du kan støtte os ved at overføre din  
støtte til  

reg. nr. 7170 konto 22 12 631 

og mærke betalingen »tværkulturelt arbejde.« 

Du kan også 
bruge MobilePay
eller  
http://imta.dk/ 
gaver-til-arbejdet/ 

Det er en glæde at takke volontører i 
IKC og byde nye velkommen. I Aarhus 
er Johane Ettrup-Larsen begyndt som 
volontør. Anju Skovenborg er stoppet, 
mens Nadia Steiner Pedersen fortsæt-
ter året ud.  I København fortsætter 
Laura Pristed Iversen til udgangen af 
oktober og Majbritt Tjørnemark indtil 
jul. Tak for jeres gode arbejde! Se des-
uden opslag på side 4.

Nordkoreanere har været på flugt i årtier. Foto: Wikipidea



Et satelitfoto by night fra Nasa viser Østkina og Nordkorea med 
den røde indkransning, Sydkorea og Japan til højre. Billedet 
viser hvilket mørke Nordkorea befinder sig i. Foto: Nasa

har vundet frem. En nordkoreansk kvinde fortalte 
kort om sin flugt til Sydkorea og derefter om det 
kulturchok, som mødte hende. Under flugten 
havde hun set velstanden i Kina, og hun havde 
igen husket fornemmelsen af at være mæt. 

I Sydkorea skal alle nordkoreanere genskoles, 
først i en lukket afdeling for at mindske selv-
mordsforsøg pga. chok og senere i en åben 
afdeling. Til sidst får man en bankkonto, et identi-
tetskort og en lejlighed. 
Kvinden var forståeligt lykkelig over at træde 
indenfor i sit nye hjem, da dagen endelig oprandt. 
Hun skulle indrette sig og ikke længere købe ind 
eller stjæle for at overleve, men for at leve. Hun 
havde haft mange forestillinger og drømme om 
livet i Sydkorea. Kun få holdt stik. 

Hun var blevet kristen flere år før afrejsen fra 
Nordkorea, men kirkelivet og praksis i Syd var 
meget anderledes, end det hun kendte. Derfor be-
gyndte hun i en nordkoreansk migrantmenighed. 
Det største chok var dog friheden. Hun havde 
været vant til overvågning hele sit liv. Der var 
hverken frihed til karrierevalg, indkøb, valg af æg-
tefælle eller i hvilken region man ønskede at bo. 
Der havde været kontrol i alle livets henseender, 
men nu var hun kommet til friheden. Dette måtte 
jo være himmel på jord. 
Det blev et stort chok at se, hvordan folk priorite-
rede deres frihed. Individualismen har for længst 
gjort fremmarch i Sydkorea, og folk virkede 
kolde overfor hinanden og uinteresserede og 
egoistiske. Da hun havde boet i sin lejlighed i en 
måned havde ikke én budt hende velkommen i 
opgangen. 

Hun mindede os om, hvordan vores trosfader  
 

Der kommer mange flygtninge til vores 
land. Indre Missions Tværkulturelle Arbejde 
hjælper gerne med kontaktformidling til en 
flygtning. 

Velkommen til Tværkulturelt Centers efter-
årskonference 6.-8. november, som handler 
om gæstfrihed. Indre Mission er medarran-
gør. Se mere på http://www.tvaerkulturelt-
center.dk

Abraham havde set nogle rejsende og intuitivt 
havde budt dem indenfor, og hvordan denne 
gæstfrihed viste sig at være et englebesøg (1. 
Mos 18). Hun bemærkede, at hun langt fra var 
nogen engel, men det havde hendes nye naboer 
jo ikke en chance for at vide! Hun mindede os om 
Moselovens (2. Mos 22,20-23 og 3. Mos 19,33-
34) og Hebræerbrevets (13,2) påbud om gæstfri-
hed, og om at Jesus havde været flygtning i en 
periode. Hun opmuntrede med sine oplevelser til, 
at konferencens deltagere ville tage bibelens tale 
om gæstfrihed alvorligt. 

Jeg bor selv i København og ikke Seoul, men 
jeg er bange for, at hun kunne have fået samme 
mangel på modtagelse og dermed kedelige 
oplevelse i min opgang. Hendes opmuntring er 
hermed givet videre til danskerne i en tid, hvor 
mange nye asylansøgere kommer til vort land. 
Må vi møde hver enkelt med Jesu kærlighed og 
gæstfrihed!   



Tværkulturel 
medarbejder til IKC
Indre Mission i Region Øst søger en tværkulturel med
arbejder til Internationalt Kristent Center i København og 
Allerød asylarbejde.

Stillingen er på 32 timer ugentligt og løber fra 1. november 
2015 til 31. juli 2016.

Har du lyst til at møde flygtninge og indvandrere med støtte og 
omsorg? 
Vil du være med til at pege på Jesus igennem fællesskab, prak-
tisk tjeneste og samtale? 
Kan du se dig selv som leder af engelskundervisningen i IKC? 
Vil du stå for opstarten af et nyt ’drop in’ center i Allerød 
Menighedshus for asylansøgere og andre interesserede? 

Du får ansvar for engelskundervisningen og skal desuden lede 
de frivillige, som støtter undervisningen. Arbejdet tager ud-
gangspunkt i missionshuset Bethesda ved Nørreport, hvor du 
vil møde mange forskellige mennesker. Samtalen og nærværet 
med udlændinge og frivillige vil være central i hverdagen.

Desuden er ideen om et ugentligt værested i Allerød ved at 
tage form. Her må du tage ejerskab ud fra en fleksibel pioner-
tilgang. 

Vi forventer af dig, at du har en god åndelig og menneske-
lig modenhed og er i stand til at dele evangeliet og Guds 
kærlighed med andre. 
Du skal have gode mundtlige og skriftlige engelskkundskaber 
og pædagogisk erfaring eller gå-på-mod med henblik på at 
undervise nydanskere og lede frivillige hjælpere.
Det skal være en glæde for dig at dele liv med udsatte menne-
sker, og du skal personligt bakke op om Indre Missions arbejde, 
værdier og mål.

Vi tilbyder dig et godt arbejdsteam, hvor du vil få sparring og 
hjælp til at strukturere din hverdag.

Yderligere oplysninger får du hos:
Anders Graversen, leder af IKC, København, tlf. 61 27 30 22 
eller Kurt Kristensen, regionsleder, tlf. 30 49 24 10.

Ansøgning, cv og referencer sendes til: kurt.kristensen@
indremission.dk
Ansøgningsfrist: onsdag d. 23. sept. 2015.

Lede til Jesus - leve i Ham

Sommerens mange lejre 
er afviklet med fuldt hus 
og mange hundreder del-
tagere. 

Læs mere på IMTA.dk. Vi er 
dybt taknemmelige for de 
mange deltagere og frivil-
lige, og vi arbejder videre 
med, hvordan lejrarbejdet 
skal formes fremover. 

Fotos: Egon Nielsen


