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Arabisk konference i Aarhus 
var stor succes

Det arabisktalende kristne fællesskab Good 
News holdt i weekenden 27. – 29. april kon-
ference i Christianskirkens lokaler i Aarhus. 
De fik opbakning fra den arabisktalende 
gruppe i Brønderslev. 

Det er første gang Good News holder så 
stort et arrangement. Tværkulturel med-
arbejder Wessam Youssef havde planlagt 
konferencen. Han fortæller med glæde at 
den blev en meget stor succes. Temaet var 
Vågn Op, og weekenden blev netop en ånde-
lig opmuntring for deltagerne. Arrangørerne 
havde inviteret pastor Safwat Ibrahim, som 
er præst i en arabisk menighed i Hamborg. 
Hans forkyndelse var virkelig god, og fra 
første samling mærkede deltagerne Guds 
nærvær. Folk ønskede at bede sammen.

Mindst 70 voksne deltog, og desuden en 
hel del børn. Deltagerne kom fra nær og 
fjern: Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Ikast, 
Rønde, Randers og Hammel, foruden Farsø, 
Odense, Brønderslev og Sverige! Deltagerne 
var en sammensat flok af velkendte ansigter 
og nye mennesker, og dermed en blanding af 
gamle kristne, konvertitter og muslimer der 
søger Jesus. Det praktiske arrangement lyk-
kedes fint med deltagernes gode hjælp. 

Konferencen var et mærkbart godt skridt 
fremad for det aarhusianske Good News 
fællesskab. Nu er den gode udfordring så, at 
deltagerne har høje forventninger til at der 
kommer flere konferencer.

Wessam Youssef



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 ved at bruge dit dankort 
på imta.dk/gave eller ved at overføre din  
støtte til  
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og mærke betalingen »tværkulturelt arbejde.« 

Du kan også 
bruge MobilePay
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65456
eller  
http://imta.dk/ 
gaver-til-arbejdet/ 

Læs mere på IMTA.DK

helt at vide hvad de havde foran sig.
 
Vi spørger ham hvordan det så er at være her. 
”Jeg er bare glad. Det gør mig glad at være sam-
men med hele den kristne familie. Det opmuntrer 
os at være sammen med jer og vi føler, at Jesus 
er iblandt os. Jeg håber, at der kommer flere 
udlændinge til årsmøde fremover. Jeg har lært 
meget af Guds Ord her, og det har været gavnligt 
for mig. Jeg håber, vi kan komme med til flere af 
den slags arrangementer.”
 
Enhver flygtning har svære ting bag sig. Hverda-
gen kan være fuld af tunge tanker, når man har 
forladt alt og mistet sin familie i hjemlandet, fordi 
man er blevet kristen. Alireza sidder ved siden af 
og siger, ”Jeg er virkelig glad for at jeg er sam-
men med jer her. Jeg havde problemer i mit 
liv, før jeg kom til Danmark. Men lige pludselig 
inviterede Thomas Kildeholm Jensen mig med. 
Årsmødet har handlet om Jesus og kristendom, 
og når det handler om Jesus glemmer jeg alle 
mine problemer. Jeg har slet ikke kigget på min 
mobil mens vi har været her! Jeg har bare tænkt 
at her hører jeg til. Jeg kom og så at alle her 

Det er en bagende varm lørdag i juni på Mørkholt 
Strand Camping, og vi er fem der har sat os i 
skyggen med hver vores vandflaske for at snakke 
om hvordan det er at være på IM’s årsmødefesti-
val for første gang. Det er Afshin Shabani, Alireza 
Rezaee, Kanishka Faizi, Thomas Kildeholm Jen-
sen og landslederen. Der lyder energiske børne-
sange fra et stort telt i nærheden. Jeg er spændt 
på samtalen, for det er mig bekendt første 
gang, at vi i lidt større stil inviterer nydanskere og 
flygtninge med på årsmøde. Kanishka er en af 
de farsitalende unge kristne, som tog hertil uden 

Jeg er 
bare glad



beder og har det godt. Måske 
er der også andre end mig der 
har problemer, men de er glade 
her. Jeg er virkelig glad! Jeg har 
bedt om, at iranere må komme 
til tro. Jeg håber, at en dag 
kommer alle iranere til tro på 
Jesus, sådan som jeg har lært 
ham at kende.  Bliv ved med at 
opmuntre os.”

Også for nydanskere er der 
nye indsigter at hente på et 
årsmøde. Kanishka synes det 
var interessant at høre, at folk i 
Danmark har lagt mærke til at 
muslimer kommer til tro rundt 
omkring i verden, og at de nye 
kristne oplever mange udfor-
dringer. Gud har vist mig, at 
han altid er mig nær, siger han. 
Når vi ikke kan mere, så kom-
mer han med nye kræfter. Det 
lover han, og det har jeg ople-
vet. Jesus er den, der lukker 

Hvad er bedst for bør-
nene? Om at opdrage 
børn i Danmark, er nu 
udkommet på arabisk. 
Det kan downloades 
gratis på arabisk og 
dansk fra http://imta. 
dk/inspiration-og-
materialer/ 

Hæftet er skrevet og 
udgivet i samarbejde 
mellem Kristent Pæ-
dagogisk Institut og 
Luthersk Mission. Det 
udkommer snart på 
farsi og senere på en-
gelsk, tigrigna, swahili 
og somali.

Et hæfte til 
arabisktalende 
forældre

op – og ingen kan lukke i! Det 
er mit yndlingsbibelvers. Ali-
reza blev mindet om noget 
vigtigt ved et seminar om disci-
pelskab. ”Jeg vidnede engang 
om Jesus for en muslim, og 
han hånede mig. Det påvirkede 
mig, så jeg besluttede, at jeg 
ville være kristen og leve som 
Jesus har sagt, men jeg ville 
ikke vidne om ham.  Nu har jeg 
så lært om at vidne igen! En 
discipel skal også forkynde, så 
andre lærer om Jesus. Så jeg 
har besluttet at forkynde, for 
det er mit ansvar. Resultatet er 
ikke op til mig.”

I IM’s tværkulturelle arbejde 
er vi taknemmelige for at så 
mange flygtninge og nydan-
skere tog imod invitationen til 
årsmødefestivalen. Det er ikke 
sidste gang vi inviterer.

Krista Rosenlund Bellows

Thomas, 
Kanishka, 
Afshin og 
Alireza.

http://imta.dk/inspiration-og-materialer/


Region Nord
Konsulent for tværkulturelt arbejde
Louise Kiilerich Breindahl. 
Tlf.: 6154 2658. Mail
louise.kb@indremission.dk

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

Region Øst
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

Tag asylansøgere med 
til gospelmusical og få 
rabat på deres billetter 

27. oktober har Oslo Gospel Choir 
danmarkspremiere på musicalen 
Messiah i Ikast-Brande Arena. Hvis 
man ønsker at invitere asylansøgere  
med, så skriv til gospelmusicaldk@
gmail.com og spørg om rabat på 
billetterne.

Musicalen beskriver Jesu liv, fra fød-
sel til himmelfart. Den er skrevet af 
Tore W. Aas, som er korets dirigent. 
Teksten er på engelsk. 

Læs mere på  www.gospelmusical.dk


