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Konnekt 2017 
– Heart work

Af Thomas Kildeholm Jensen, volontør i IKC Aarhus

13. og 14. maj holdt IMU KONNEKT i Aarhus og 400 
mennesker deltog. I år havde vi den glæde at 12 far-
sitalende og 3-8 arabisktalende havde valgt at tage 
med til arrangementet. Vi var spændt på, hvordan det 
ville blive. Det var første gang, at vi havde en sådan 
gruppe med. Men det blev nogle begivenhedsrige 
dage, som vi ser tilbage på med glæde. 

Temaet på Konnekt var ”Heart work” og den ame-
rikanske præst Dan Weber satte kærlighed på 
dagsordenen. Flere i vores gruppe blev rørt under 
forkyndelsen. Jesu kærlighed og omsorg har været 
så konkret og skelsættende i deres liv, at Dan Webers 
forkyndelse ramte dem dybt. Vi kan måske nogle 
gange tænke kærlighed som en selvfølge, eller tænke, 
at det har jeg hørt mange gange før. Men det er langt 
fra en selvfølge og vi har brug for at høre det igen og 
igen. ”Elsk din næste” må ikke blive en kliché, men en 
aktiv handling dagligt. 

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.

Husk at bede for 
Anker Nielsens arbejde blandt tyrkere
anker.b.nielsen@gmail.com
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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. 

Du kan støtte os 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.« 

Du kan også 
bruge MobilePay
til telefon 
30 50 80 19
eller  
http://imta.dk/ 
gaver-til-arbejdet/ 

Læs mere på IMTA.DK

Lørdag eftermiddag fik 
Babak fra Iran mulighed for 
at fortælle sit vidnesbyrd. 
Han fortalte om, hvordan 
han kom til tro og første 
gang hørte om evangeliet 
i Grækenland efter at være 
flygtet fra Iran. I Danmark 
blev han inviteret med i 
kirke og Gud skabte troen 
i hans hjerte. I dag er han 
en brændende kristen, men 
det har haft sine konse-
kvenser. Han har fravalgt 
meget i sit hjemland for at 
få det liv, han nu har med 
Kristus. Hans familie er 
åbne over for kristendom-
men og vil gerne vide mere, 
så han håber meget at 
hans familie en dag også vil 
finde Jesus. 

Efter en pause havde vi 
en session med frit vid-
nesbyrd, hvor alle havde 
mulighed for at fortælle 
noget. Her rejste Kanishka 
sig op og fortalte sit vid-
nesbyrd. Kanishka er født i 
Afghanistan i en muslimsk 
familie. På tragisk vis 
mister han både sine for-
ældre og sin bror på grund 
af Talibanstyret. Han og 
hans kone flygter derfor til 
Pakistan. Kanishka bliver 
dog nødt til at flygte videre, 
da situationen i Pakistan 
ikke er sikker, og han efter-
lader sin gravide kone. Han 
kommer til Danmark og 
imens føder hans kone en 
lille dreng. Han ønsker at 
skabe mulighed for, at hans 
kone og søn kan komme til 
Danmark. Efter ni måneder 

sker der så det frygtelige, 
at hans søn dør. Det er helt 
uforståeligt og han stiller 
spørgsmål ved Gud: ”Du er 
død for mig. Hvorfor har du 
taget min søn? Hvorfor skal 
jeg være så langt væk fra 
min kone? ” Livet gør i den 
grad ondt, da han en dag 
får en Bibel. Den læser han 
de næste otte måneder 
og han bliver forelsket i 
Jesus, som han selv siger 
det. Dette fortæller han 
sin kone, og det får store 
konsekvenser. Hendes far 
fortæller ham, at han må 
vælge imellem Jesus eller 
konen. Kanishka svarer 
sin svigerfar, at han ville 
vælge Jesus. Et valg som 
i dag betyder, at han ikke 
er sammen med sin kone 
eller hendes familie. Det 
har været hårdt, men Je-
sus har været et lys midt i 
mørket i hans liv. 

Troen koster nogle gange 
utroligt meget. Det har vi 
brug for at høre. Temaet på 
Konnekt var kærlighedsar-
bejde. Vi må som kristne 
dagligt stille os selv spørgs-
målet, hvordan vi viser 
kærlighed. 

De nydanskere, som bliver 
omvendt har brug for vores 
hjælp, men de giver os så 
meget igen. Hvordan kan vi 
tage imod nydanskere i vo-
res fællesskaber? Udgangs-
punktet må være, som Pau-
lus siger det: Kappes om 
at vise hinanden kærlighed 
(Rom 12,9-10).   

Temadage 
i september
14. september holder DFS en 
kursusdag på Børkop Højskole om 
Messy Church, der er en god model 
til møder på tværs af kulturer og 
sprog. Kursusdagen holdes også 
i Ringsted 30. september. 

15. september er der inspirations-
dag om flygtninge, konversion, dåb 
og gudstjenesteliv i Esbjerg. FTC i 
Ribe stift er blandt arrangørerne.

22. og 23. september holder Folke-
kirkens Asylsamarbejde sammen 
med TKC og KIT temadage i Ros-
kilde og Aarhus om etniske minori-
teter i det frivillige kirkelige arbejde.

Der kommer mere information  
på IMTA.dk. 



Fra 1. marts og til udgangen 
af juli næste år er Thomas 
Kildeholm Jensen fra Herning 
volontør i IKC i Aarhus. Han er 
uddannet pædagog og har væ-
ret missionær i Tanzania. 

Thomas søgte jobbet i IKC 
fordi han synes, det er så 
utrolig interessant at arbejde 
tværkulturelt og spændende at 
være på et kristent sted. Her 
er alle rammerne for at snakke 
med folk om tro: et missions-
hus, en kristen arbejdsopgave 
og kristne kolleger!

Thomas synes, det tværkultu-
relle møde mellem mennesker 
er interessant. Han prøvede det 
i en praktik under sin uddan-
nelse. Det var så anderledes 
og så lærerigt. Som ydremis-
sionær har han selv skullet 
forstå ”hvordan man lever her 
og hvorfor man gør som man 
gør.” Nu er det spændende at 
være på den hjemlige side af 
situationen og hjælpe folk med 
at finde svar. Han er begejstret 
for at være med til at give 
kulturel ballast i form af viden 
og sprog og at fortælle om den 
gave, kristendommen er. For i et 
missionshus kan et billede af et 
kors give anledning til en snak. Det 
samme kan spørgsmålet: ”Hvorfor 
gør IKC det her for os gratis?”

Folk kommer til IKC med hver 
deres erfaringer fra helt forskel-
lige undervisningstraditioner. 

Her møder de så en dansk 
måde at lære på, som vi er op-
draget med. Afrikanere satser 
på udenadslære, for det er de 
vant til. Sydamerikanernes 
forventninger kan være næsten 
modsat, for de har en helt an-
den tilgang. Så at gå til under-
visning i IKC er bestemt også 
møde med dansk kultur.

Hvad har du lært i IKC, som du 
ikke kunne lære af en dansker? 
”Der ligger noget i selve det, 
at mere end én kultur er i spil. 
Man lærer noget om mang-
foldighed når flere kulturer 
kommer i spil med hinanden. 
Desuden, uden at ville genera-
lisere, så har udlændinge tit en 
åbenhed omkring deres tro og 
liv og selve det at invitere folk 
ind. De har en gæstfrihed og en 
åbenhed om tilværelsens både 
svære og enkle forhold. Det er 
givende at være i et miljø hvor 
det er så naturligt. Vi danskere 

kan også godt være åbne. Men 
vi er tilbøjelige til at gå mere op 
i tid og rammer og strukturer. 
De andre har en anden tilgang 
til de værdier.”

IKC-tiden vil Thomas gerne 
bevare i sit liv i form af alt hvad 
der ligger i den gode ligetil-hed 
og gæstfrihed, som er så lære-
rig. ”Jeg vil gerne bevare evnen 
til at forstå, at selvom jeg tæn-
ker på en bestemt måde, så er 
det ikke sikkert at andre tænker 
og forstår tingene som jeg gør. 
Det giver større forståelse for 
den store mangfoldighed af 
mennesker, Gud har skabt på 
denne jord.”   

Den store mangfoldighed 
af mennesker, Gud har skabt

Brug for en oversætter til farsi eller arabisk?
Hvis man har brug for at få oversat en indbydelse til et ar-
rangement eller en anden tekst til farsi, så kan Thomas Høyer 
formidle kontakt til farsitalende oversættere, der kan hjælpe. 
Kontakt Thomas Høyer på e-mail thomas(at)ikcenter.dk eller 
telefon 22 55 26 81.

Wessam Youssef har kontakt med arabisktalende kristne, der 
kan oversætte korte tekster om kristent arbejde til arabisk.  
Wessam kan kontaktes via e-mail wessam@imta.dk eller på 
telefon 50 56 14 71.   
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Søndagens tekster 
på engelsk, farsi og arabisk
Følges du i kirke med arabisk/farsi/engelsktalende og vil give 
dem læsningerne i udprint, så kan det nemt lade sig gøre. 

Præsten i Vesterborg, Landet og Ryde på Lolland, Kasper Høyer, 
lægger søndagens tekster på engelsk, farsi og arabisk ud på sine 
kirkers hjemmeside. Klik på bogikonet under den relevante dato 
og find teksterne lige til at printe ud.   

http://vesterborglandetrydekirker.dk/landet-ryde-kirker/asylcenter

Sommeren byder på 10 tvær-
kulturelle sommerlejre og 
bibelcamping. Find oversig-
ten på IMTA.dk og vær med 
til at bede for lejrene.   

Tværkulturelle 
sommerlejre og 
bibelcampings


