
Flygtninge har brug for at få 
fodfæste igen. Det kan de få, 
når vi kommer dem i møde

Af Krista Rosenlund Bellows
Inspiration

Hvorfor skulle man dog tage kontakt til flygtninge, 
når man ikke ved, hvordan man skal bære sig ad? Er 

det ikke bedre at overlade til eksperterne at tage sig af dem?
 Nej. Slet ikke!
 Et af de bedste argumenter, jeg længe har hørt, er: »Hvis du 
kom til et nyt land, ville du så ikke hellere bydes velkommen med 
uforståelige gloser af et hjertevarmt menneske, som virkelig så 
dig som ligeværdig, end blive ignoreret af alle, fordi de ikke vid-
ste, hvilken tilgang der var bedst?« (Johane Ettrup Larsen).
 Svaret giver sig selv, når man forestiller sig at stå på bar bund i 
et nyt land. Så bliver uforståelige gloser kombineret med venlig-
hed ikke alene en begyndelse, men en god begyndelse.
 Flygtninge er i en udsat situation. De har oplevet voldsomme 
ting, og de har brug for at få fodfæste igen. Det kan de få, når vi 
kommer dem i møde på forskellige måder. Hvis flygtninge skal 

hjælpes i gang, er der brug for et helt lokalsamfund. Kommunen 
klarer det ikke alene, og erhvervslivet heller ikke. Og hvem skal 
være kristent fællesskab og vise dem, hvad kristen tro er, hvis ikke 
de kristne?

Sproget
Så er der sproget. Det er den store udfordring for de fleste. »Jeg har 
ikke mod på kontakt med flygtninge, når jeg ikke kan snakke med 
dem.« Ikke alene flygtningen føler sig hjælpeløs. Det gør danske-

ren også. Det kan være så ubehageligt, at det frister os til at lade 
være.
 Fra andre forhold i livet ved vi, at ting, vi længe tøver over for, 
ofte viser sig at være mulige, når vi først har gjort os nogle erfarin-
ger med dem.

Ti råd:

Sådan 
møder vi 

flygtninge

Krum ikke tæer over hele  

situationen og alle de sætninger,  

der ikke lykkes. Rom blev ikke  

bygget på én dag
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 Sådan er det også her. Den ubehagelige følelse varer, indtil vi 
kommer i gang. Flygtninge forventer ikke, at vi kan deres sprog. 
De prøver at samle kræfter til at lære vores. Derfor er de nødt til at 
overvinde sig selv og snakke dansk, så godt de kan, selvom det in-
debærer at dumme sig sprogligt og at opleve forvirring og pinlige 
pauser.
 De færreste voksne nyder den situation. Men flygtninge har 
intet valg. Det har vi – og vi kan vælge at gøre det lettere for dem 
at lære dansk og at få fodfæste her. Vi kan vælge at ville det, for så 
finder vi måder at håndtere sprogforvirringen på. Vi kan for ek-
sempel vælge at glæde os over, når det lykkes at forstå hinanden 
i et vist omfang. Krum ikke tæer over hele situationen og alle de 
sætninger, der ikke lykkes. Rom blev ikke bygget på én dag!

Bøn og andre opgaver
Vi er alle kaldet til at gøre noget. Vi er alle kaldet til at bede, herun-
der for mennesker på flugt og for Guds mission. Vi er alle kaldet til 
at bede om lydighed og mod til at gå til dem, Gud kalder os hen til.
 Jeg er overbevist om, at han kalder langt de fleste af os til at 
overvinde vores ulyst mod at bevæge os ud i uvant terræn og 
møde flygtningene.
 Men hvad stiller man op med sin ulyst til kontakt med ukendte 
mennesker, man ikke kan snakke med, som har været igennem 
forfærdelige ting, og som kommer fra en kultur, man ikke kender? 
Og hvordan gør man så, hvis man bestemmer sig for at prøve al-
ligevel?

Ti råd
Se det i øjnene, der hindrer dig.
Mangler du mod til at gøre det uvante? Mangler du idéer? 
Mangler du tid? Mangler du viden? Er der en løsning på 
det? Find dine løsninger.

Alliér dig med andre om det, du tænker, 
at du skal vove dig ud i.
Har I fået flygtninge som naboer? Du kan følges med en an-
den, når du går over og ringer på og byder dem velkommen. 
Brug Google-translate på mobilen, hvis behovet opstår.
 Hold kontakten med naboerne, og se om der er noget, I 
kan hjælpe med. Det kunne være at gå ture og præsentere 
området og butikkerne. 
 I kan øve danske ord for det, I ser undervejs, hvis I vil. 
Få idéer til det på sproggren.dk/gaa-dansk-tips. (Se imt.dk/
links)
 I kan også invitere de nye naboer hjem på besøg. Vær 
flere tilstede, for så er I flere til at snakke og få idéer til, hvor-
dan samtalen kommer videre.
 Gør dig det klart på forhånd, hvis du mangler svar på 
konkrete ting, og kontakt folk, der kan svare. Det kan være 
spørgsmål om mad eller kultur.
 Få inspiration her: imta.dk/inspiration-og-materialer. 
(Se imt.dk/links)

Lad dig ikke stoppe af mangel på 
konkrete idéer, viden eller gå-på-mod.
Du behøver ikke selv få den gode idé til, hvad du kan gøre. 
Der er masser af idéer tilgængelige, for der foregår meget 
tværkulturelt arbejde, og der er nogle, der samler idéer 
og stiller dem til rådighed. Snak med en tværkulturel 
medarbejder i IM! Du kan finde os på imta.dk eller i Indre 
Missions Tidendes infonummer. Orientér dig på disse 
hjemmesider:
imta.dk (Indre Missions Tværkulturelle Arbejde)
tvaerkulturelt-center.dk (Tværkulturelt Center)
asylsamarbejde.dk (Folkekirkens Asylsamarbejde)
(Se imt.dk/links)
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Gør noget med dine spørgsmål 
og bekymringer om flygtninge og 
indvandrere.
Opsøg grundig viden og fakta. Lad ikke statistikker og 
historier i medierne hindre dig i at møde den enkelte flygt-
ning med den holdning, at også han eller hun er skabt i 
Guds billede, elsket af ham og med behov for hans frelse.

Kombinér gå-på-mod med omtanke, når 
du går i gang.
Vi danskere er i almindelighed forsigtige og vil helst kunne 
overskue hele forløbet, før vi begynder på noget. De fleste af 
os har mere brug for modet end for omtanken. Men at tage 
mod til sig udelukker ikke omtanken! Involvér andre og 
arbejd sammen om opgaverne. Opsøg andre med tværkul-
turelle erfaringer, og lyt til dem.

Se nye mennesker i din by.
Se efter de grupper, du ikke plejer at lægge mærke til. 
Nydanskere, flygtninge og andre. Vær nysgerrig og skaf dig 
viden. Hvem er de, og hvad har de brug for? Hvem gør no-
get, hvem kan gøre noget, og hvem kan du snakke med om 
det, så der sker noget mere? Hvad kan din egen rolle være?

Sæt flygtninge på dagsordenen i dit 
kristne fællesskab – i bibelkredsen, 
missionshuset og kirken.
Tal om, hvad I kan gøre. Bed for det, der gøres af enkelt-
personer og af fællesskabet. Dan efter behov netværk 
og arbejdsgrupper. Netværk også med andre i byen, 
som gør noget for flygtninge. Få inspiration hertil på 
asylsamarbejde.dk. (Se imt.dk/links)

Vær gæstfri.
Vi har en indendørskultur uden for sommersæsonen. 
Mange flygtninge kommer fra kulturer, hvor man møder 

hinanden udendørs. Hjælp flygtninge til at opleve dansk 
gæstfrihed indendørs! Det gør du ved at invitere flygtninge 
og tage dem med hjem.
 Gør kirken, missionshuset og dit hjem til gæstfrie ste-
der med gæstfri atmosfære. Gæstfrihed er at tage imod og 
behandle andre på en varm, venlig og gavmild måde, hvad 
enten de er gæster, fremmede eller udlændinge.

Gør evangeliet tilgængeligt.
Vis, at du gerne vil snakke om tro, hvis flygtningen vil. Du 
kan få viden om bibler og kristen litteratur på forskellige 
sprog ved at kontakte en tværkulturel medarbejder. Det er 
en god idé at have bibler på forskellige sprog i kirken eller 
missionshuset.

Vis tillid.
Flygtninge har behov for at blive mødt med tillid og betrag-
tet som vore ligeværdige, med både behov og bidrag. De 
skal lære et nyt lands kultur og sprog at kende, og det sker 
ved at lære mennesker at kende. Relationer er så vigtige! Så 
hils på flygtninge, vis tillid, og øv dig i at lade flygtninge 
bidrage.

Danmark har en integrationsudfordring, og kristne har en mis-
sion. Det er to gode grunde til at gøre noget. Tag det skridt, der er 
dit. Gud velsigne dig.  

Krista Rosenlund Bellows bor i Nim ved Brædstrup og er landsleder for 

Indre Missions Tværkulturelle Arbejde.
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Find links til inspiration

imt.dk/links

Danmark har en integrations

udfordring og kristne har en mission
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