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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.

Sommerlejre på bedding
Det er forår, og der er fuld gang i planlægningen af som-
merlejre på Hørby, Hestlund og Bramming efterskoler 
samt de to lejre på LM’s Højskole i Hillerød. Desuden invi-
terer Hjallerup Bibelcamping nu flygtninge og nydanskere 
med på camping. Der bliver også en ny lejr på Mørkholt 
Strand Camping i år. Følg med og find informationer på 
IMTA.dk eller kontakt konsulenten.

Hundredvis af nydanskere har glæde og udbytte af som-
merlejrene. Kamomo Kasigwa Ruhinduka fra Brønderslev 
har været med på en del. Over for fx landsmænd fra Con-
go, der er nyankomne i Danmark argumenterer han sådan 
for at tage med: I Congo har vi vor kultur og vore normer 
og værdier. Nu er vi her, hvor der også er en kultur med 
normer og værdier. Den er ny for os - noget er det samme 
og noget er forskelligt. Men når man er her, skal man lære 
dansk kultur at kende. Hvis du bare sidder hjemme hos 
dig selv, lærer du ingen andre at kende. På lejren snakker 
man med mange nationaliteter, møder andre og får nye 
venner. Hvis du bliver siddende hjemme, bliver du ensom.

Hvordan reagerer førstegangsdeltagerne så på at være 
på lejr? Kamomo fortæller: Først og fremmest er de over-
raskede! Her er jo mange nationaliteter! Andre afrikanere, 
europæere fra mange lande, osv. Det motiverer at opdage, 
at man ikke er alene. Man lærer om andre kulturer, om 
andre måder at lave mad på, for eksempel. Man snakker 
sammen, og lærer at der er andre måder at udtrykke sig 
på end man er vant til. På kulturaftenen lærer man om 
andre lande. Vi taler om Bibelen på lejren, og hvis man er 
alene og ny i Danmark giver det håb om at Gud passer på 
en. Han hjælper dig til at lære at samarbejde med andre og 
til at få en ny identitet, til at lære dansk og blive integreret og 
finde ud af hvad du skal lave fremover. Det er inspirerende 
for nye at tale med dem der har været i Danmark i flere år og 
høre hvordan de gør og hvordan det lykkes for dem. 

Så vidt Kamomo. Lejrarbejdet er vigtigt. Tak for opbak-
ning til det.

Med venlig hilsen
Krista Rosenlund Bellows
Tværkulturel konsulent
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Tag imod flygtningene 
i din kommune
Dagligdagen er begyndt for de mange flygtninge, der kom 
til Danmark i 2015 og fik asyl. De er nu ved at blive bosat 
i kommunerne, hvor de skal finde arbejde og lære dansk. 
Vær med til at tage imod dem gennem forbøn, opmærk-
somhed og ved at byde ind på opgaverne. Der er brug for 
alle gode kræfter til den store opgave. 

I alle kommuner er der opgaver og muligheder for at være 
med. Nogle eksempler: Missionsfolk i Aarhus melder sig 
som venskabskontakt. I Gjerlev J indbød Indre Mission de 
fem nye syriske bysbørn til velkomstkaffe i missionshu-
set, og sognekirken inviterer dem med på udflugt. Ålborg 
kommune skal tage imod det største antal flygtninge i 
2015 – omkring 600. Indre Mission åbner Café Mødeste-
det for alle nationaliteter hver tirsdag i byens missions-
hus. Hver anden tirsdag mødes et internationalt socialt 
netværk for kvinder samme sted – under navnet Kvinder 
møder Kvinder.    

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/ 

Ny medarbejder: 
Det er fantastisk 
dejligt at kunne 
fortælle at Laura 
Pristed Iversen, 
som er volontør i 
IKC i København, fra 1. august er 
ansat samme sted som tværkul-
turel konsulent for en periode på 3 
måneder.    

The Good News 
– De gode nyheder 
Da Wessam Youssef for nogle år siden flyttede fra Ægyp-
ten til Danmark fødtes der en vision hos ham om at be-
gynde kristent arbejde blandt arabisktalende. Målet var at 
danne et kristent fællesskab af arabisktalende. Wessams 
vision blev hurtigt til virkelighed i Aarhus. Nu er visionen 
at danne et arabisk kristent netværk over hele landet. 

Wessam er tværkulturel evangelist i Indre Missions region 
Aarhus. Den arabisktalende gruppe kalder sig De Gode 
Nyheder. Wessam præsenterer hermed gruppen for ny-
hedsbrevets læsere, med en opfordring til at bede for den 
og fortælle om den til arabiske kristne.



Vi er en flok arabere med hjerte for at læse Biblen og få 
mere at vide om Jesus. Vi kommer fra forskellige ara-
biske lande, Syrien, Irak og Ægypten. Vi taler alle ara-
bisk, så vi forstår hinanden. Nogle af os er født i kristne 
familier, og andre af os er omvendt fra islam. Vi føler 
et stort ansvar for at give vejledning til vore brødre og 
søstre, som har omvendt sig fra islam. Vi tilbyder dem 
fællesskab, som de virkelig har brug for hvis deres 
egne familier har brudt med dem. Vi svarer på deres 
spørgsmål og giver dem al den støtte de har brug for. 

Vi begyndte på vores møder i et privat hjem i Aarhus 
i september 2013, og da var vi bare fire mennesker. 
Efterhånden som vi blev flere fik vi mulighed for at få 
et mødelokale i Christianskirken i Aarhus. Nu er vi om-
kring 20 voksne plus børn. Aldersmæssigt er vi fra 23 
til 55. Det er herligt at flere generationer mødes som 
én stor familie. Vi kommer fra Aarhus, Ry, Horsens, 
Rønde og Ebeltoft. 

Vi kalder os the Good News, dvs. de Gode Nyheder, i 
betydningen: Bibelen. Navnet er betydningsfuldt for 
os, for det udtrykker vores teologi og former hvad vi 
tror på.  Vi holder os meget til Bibelen i alt hvad vi un-
derviser og forkynder om, og vi vil gerne give de gode 
nyheder til alle omkring os. 

Vi mødes hver torsdag og begynder med lovsang og 
tilbedelse. Derefter har vi en prædiken, og vi slutter 
med bøn for både os selv og vore lande. Vi prioriterer 
også at bede for Danmark, fordi vi tror vi har en mis-
sion og et hjerte for at nå de arabisktalende her. Vi 
beder for en vækkelse i det danske folk. Vi opfordrer 
vore medlemmer til at deltage i søndagsgudstjenesten 
i danske kirker, så vi kan tilbede Gud sammen med 
danskerne. Vi inviterer danske præster til at prædike 
ved vores møder, og danskerne er også velkomne. Dog 
har vi lige brug for et praj på forhånd, så vi kan sørge 
for oversættelse fra arabisk til dansk. Vi ser også frem 
til at gøre noget sammen med danske menigheder. 
Vores vision er at skabe et arabisk kristent netværk i 
Danmark.   



Familiearbejde  
i tværkulturelt perspektiv
Nydanske kristne familier har i stort omfang de samme 
udfordringer som danske kristne familier har. Men ny-
danske familier møder udfordringerne med afsæt i andre 
traditioner for børneopdragelse og ægteskab. Det betyder 
at det kan være særdeles udfordrende at være nydansk 
familie. Sådan siger landslederen af IM’s familiearbejde, 
Steen Møller Laursen, som sammen med tværkulturel 
konsulent Krista Rosenlund Bellows og andre er i gang 
med at se på hvordan de to arbejdsområder kan hjælpe 
hinanden med tilbud til familierne. 

I november mødtes en gruppe danskere og nydanskere 
i Ålborg for at lære mere om nydanske børnefamiliers 
udfordringer. Det var lærerigt og gav gode ideer at arbejde 
videre med. 

Både Steen Møller Laursen og Krista Rosenlund Bellows 
er meget interesserede i at få kontakt med danske og ny-
danske familier, der vil dele ud af deres erfaringer og gode 
råd til andre nydanske familier. Henvendelse til Krista 
(2131 3455) eller Steen (3072 3843).   

Det tværkulturelle arbejde har fået 
ny hjemmeside. Se IMTA.dk og 
følg med, efterhånden som vi ud-
vikler den. Del inspiration med an-
dre ved at fortælle om jeres lokale 
erfaringer på hjemmesiden - kon-
takt konsulenten om hvordan.   


