
de
ce

m
be

r 2
01

8–
 n

r. 
3-

4

Landsleder Krista Rosenlund Bellows 
Tlf.: 2131 3455 – landsleder@imta.dk – www.imta.dk

Nye volontører
Anne Sandfeld Holst Nielsen og Mathilde-Caroli-
ne Fomsgaard Braüner begyndte 1. august som 
årsvolontører ved IKC, Østjylland. Mød dem i 
næste nyhedsbrev.

Nye bøger, materialer og liturgier
 Folderen, ”Træd indenfor! Folkekirken er åben” 
er udkommet på polsk og rumænsk, og den er 
genoptrykt på farsi. Foldere kan bestilles ved at 
skrive til interchurch@interchurch.dk

Folkekirkens højmesseliturgi og dåbsliturgi 
oversat til polsk og til rumænsk. Find dem her 
sammen med en lang række andre sprog:http://
www.interchurch.dk/materialer/salmer-og-litur-
gier-paa-andre-sprog

Dansk Balkan Mission udgiver en række små-
skrifter på rumænsk og georgisk. Bestil dem og 
andre materialer og bøger her: http://balkanmis-
sion.dk/projekter/bestilling-af-boeger/ 
Her kan man nu også bestille en børnebibel på 
farsi og på arabisk. Man betaler for porto, og 
medmindre andet er aftalt er bøgerne i sig selv 
gratis. 

Hæftet om børneopdra-
gelse, ”Hvad er bedst for 
børnene?” er nu oversat til 
farsi og engelsk. Hæftet 
kan downloades gratis fra 
http://www.dlm.dk/
lm-danmark/
integration/
opdragelse

Ny leder af 
IKC København

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

Region Midt
Tværkulturel medarbejder i Østjylland, 
Johane Ettrup Larsen. 
Tlf.  2213 2473. 
Mail johane(at)ikcenter.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

Cand. Mag. Mika Bak-Skovenborg afløste 1. december 
2018 Anders Graversen, der har været leder af IKC de 
seneste syv år og nu er sognepræst på Nørrebro. Mika 
arbejdede allerede i IKC som volontør. Både han og Anders 
ønskes Guds velsignelse over de nye opgaver.

Mika bliver præsenteret i næste nyhedsbrev.



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  

reg. nr. 7170 konto 22 12 631 

og mærke betalingen »tværkulturelt arbejde.« 

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

Læs mere på IMTA.DK

For fjerde år i træk blev der 
afholdt Integrationscamp i 
slutningen af sommerferien på 
Hjallerup Bibelcamping, og for 
fjerde gang var det en succes-
fuld uge med et godt fælles-
skab og fantastiske oplevelser.

Lagkagebanko, lækker 
iransk mad og lovsange på 
farsi, dansk og engelsk. Det 
var blandt højdepunkterne, da 
årets Integrationscamp løb af 
stablen på markedspladsen 
i Hjallerup i uge 31. Her er 
Integrationscamp en del af 
Hjallerup Bibelcamping som et 
såkaldt spor, ligesom eksem-
pelvis Menighedscamp, Ung, 
Teen og Børn. Det vil sige, at 
hvert spor har eget program, 
men deltager på lige fod til fæl-
les arrangementer hver formid-
dag og aften i det store telt. 

I den tværkulturelle afdeling 
deltog 45 personer fra primært 

Sol, sommer og smil 
over Integrationscamp

Iran samt enkelte fra Afgha-
nistan, Etiopien og Eritrea. De 
fleste havde hørt om campen 
gennem deres kirker, eller fordi 
de tidligere havde været med.

Roller blev byttet om
I løbet af ugen blev måltiderne 
fortæret i Integrationscam-
pens cafételt, hvor dygtige 
køkkenfolk havde sørget for 
prisværdigt mad. Tre aftener 
var dog lidt anderledes, idet 
der blev lagt op til, at de øvrige 
deltagere på Hjallerup Bibel-
camping kunne invitere et par 
nydanskere på aftensmad. En 
mulighed, mange på campen 
benyttede sig af. 

Det er lejrtid hele året. Lejre er gode muligheder for at 
fremme forkyndelsen af evangeliet og fordybelsen af 
venskaber og bånd mellem mennesker. Tværkulturelle 
kristne lejre i regi af Indre Mission m.fl. har da også været 
arrangeret hver eneste sommer siden 1990’erne. 

Skønt vejret almindeligvis er bedre om sommeren, er 
sommer ikke den eneste årstid, hvor tværkulturelle krist-
ne lejre kan afholdes. 

I de seneste par år har Indre Mission og kirker i et stort 
antal byer været i samtale og samvær med nykristne fra 
Iran og Afghanistan. Dette fortsætter som ugentlig akti-
vitet nogle steder, mens det andre steder er blevet lukket 
pga. vigende deltagerantal. 

Netop her er det en overvejelse værd at etablere en week-
endlejr. Det kan meget passende gøres i samarbejde 
med nabokirken/nabokirkerne, for når vi tager på lejr, er 
rejseafstanden underordnet. 

Når lejren foregår i weekenden kan de flygtninge også 
være med, som har svært ved at deltage i en sommerlejr 
fra mandag til fredag fordi de ikke kan tage fri fra sprog-
skole, praktik eller arbejde. 

Af missionær og rådgiver 
Thomas Haugsted Høyer

Det er lejrtid hele året



Messy Church
Messy Church er, som navnet antyder, en 
”rodet gudstjenesteform”. 

Konceptet er simpelt: 
Drop-in 
Aktiviteter 
Bibelhistorie 
Spisning

Messy Church er… 
kirke for alle 
kirke, som præsenterer Jesus 
kirke, hvor mange kan være med til at yde 
sjov, udfordrende og samlende 
gæstfrihed, kreativitet og fest 
rummende for forskellighed

Læs mere på de næste sider

Midt på ugen lød der en overraskende forespørg-
sel fra en af de iranske deltagere: 

“Jeg har lige fået et job som tømrer, og det vil jeg 
gerne takke Jesus for ved at lave aftensmad til 
alle i Integrationscamp.” 

Som sagt så gjort, og aftenen efter havde han 
i samarbejde med en håndfuld hjælpere sørget 
for kebab og ris til både deltagere og frivillige. Et 
stærkt øjeblik, hvor det var fantastisk at opleve, 
hvordan rollerne var byttet om, og deltagerne 
selv fik mulighed for at stå for måltidet.

Relevant tema
Med det overordnede tema ”Beregner ny rute” for 

årets Hjallerup Bibelcamping 
var det i høj grad et tema, som 
deltagerne på Integrations-
camp kunne relatere til. 

For er der nogen, der helt kon-
kret har prøvet at beregne ny 
rute i sit liv, er det deltagerne 
på Integrationscamp. Derfor 
gav temaet naturligvis anled-
ning til mange gode snakke, 
når der eksempelvis var bibel-
studiegrupper i Integrations-
campens cafételt hver formid-
dag efter bibeltimen.  

Så vidt muligt deltog de i fæl-
lessporets program, men der 
var også et par arrangementer 
i Integrationscampen, hvor alle 
var inviteret til at kigge ind i ca-
fételtet. Søndag var der kreativ 
workshop med mulighed for at 
lave blandt andet kors-halskæ-
der, og fredag var caféen fyldt 
med 150 mennesker til vidnes-
byrd fra tre iranske flygtninge. 

Alt i alt en inspirerende uge, 
hvor både nydanskere og 
gamle danskere kunne gå hjem 
med interessante og lærerige 
indtryk om kultur, tro og for-
skelligheder.  

Af Anders Kynde, 
journalist og frivillig 

på Hjallerup Integrationscamp



Sammen på tværs
16.-18. november inviterede Indre Mission, Luthersk 
Mission og Nykøbing Falster Sogn til tværkulturel kri-
sten weekendlejr på Sildestruplejren på Falster. Vi var 
knap 80 med rødder i otte lande. Iranere med opholds-
tilladelse og bopæl øst for Storebælt udgjorde tre fjer-
dedele, så farsi og dansk blev de to lejrsprog. 

Jeg har efterfølgende stillet en af deltagerne et par 
spørgsmål.  Hanieh, hvorfor besluttede du at deltage?
”Jeg ønsker, at min søn vokser op som kristen, men han 
er for tiden ikke glad for kirkegang. Da jeg hørte om lej-
ren, forslog jeg ham, at vi tog med. Han var ikke meget 
for det og spurgte tøvende »vi kender jo ikke de andre, 
vel?« og »kommer der andre børn?«, men indvilgede til 
sidst. Det blev en stor succes! Han legede så godt med 
de andre børn og ved afslutningsgudstjenesten i Linde-
skovkirken tegnede han tegninger med engle og Noas 
ark, så han har hørt efter!”

Blev dine forventninger indfriet?
”Bibelundervisningen og fællesskabet var fantastisk, og 
alle var søde og hjælpsomme. Det blev en rigtig Jesus-
fest, og det betyder meget for min søn og mig, der ikke 
har familie i Danmark. Vore forventninger blev til fulde 
indfriet!”

Hvad kunne være en god opfølgning efter lejren? Ha-
nieh svarer, ”Hvis det er muligt at samles på en ny lejr 
eller etablere en lørdagsklub med jævnlige samlinger 
om Guds Ord og venskabspleje, ville det være skønt!”

Af missionær og rådgiver 
Thomas Haugsted Høyer

Messy Church-konceptet bliver 
stadig mere populært som 
en supplerende møde- eller 
gudstjenesteform, hvor der på 
en særlig måde er plads til alle 
- også nydanskere.
Både kirker og IM-fællesskaber 
bruger Messy Church som al-
ternativ gudstjenesteform eller 
mødeform. Blandt andet i Give 
og på Bornholm har de gode 
erfaringer med at tænke Messy 
Church som tværkulturel mø-
deform. Palle Kure, missionær 
på Bornholm, siger: ” Messy 
Church er et godt værktøj til at 
samle alle aldre og forskellige 
kulturer til oplevelser, bibelfor-
tælling og fællesskab”.

Til en traditionel dansk gudstje-
neste er lytning og modtagelse 
ofte i højsædet. Der er også 
mange andre traditioner, som 
kan virke fremmedartede, 
hvis man ikke er vokset op i 

Messy Church som 
tværkulturel mødeform

en dansk folkekirke. I Messy 
Church er elementerne rystet 
rundt og samlet på ny. Det 
betyder blandt andet, at aktivi-
teterne og samtalerne omkring 
dem også er en del af prædike-
nen, fordi begge dele kredser 
om bibelteksten.

I Give IM er de også inspireret 
af Messy Church men har valgt 
et andet navn: Café Koks. Kon-
ceptet er det samme. Her mø-
des forskellige aldersgrupper 
og nationaliteter efter arbejde 
og skole til drop-in, aktiviteter, 
bibelhistorie og spisning. 

Margit Kruse Madsen, som er 
kontaktperson for Café Koks, 
fortæller med et smil på læben 
om deres gode og mindre gode 
erfaringer:
”Vi starter med Drys Ind og her 
er første tilpasningsvanskelig-
hed: De fleste danskere – ikke 

bare dem som står for noget 
– kommer mellem 16 og 16.15, 
mens vore udenlandske venner 
kommer ved 16.30 tiden eller 
senere. De ”forstår” ikke, at det 
kan være rart, at alle er her, når 
vi starter op med aktiviteter 
kl. 16.30, men så skal vi jo så 
også spørge os selv, om det er 
det vigtigste, eller om vi bare 
skal tro, at de får noget ud af 
tilbuddet, uanset hvornår de 
kommer”.

Men trods kultur- og sprogvan-
skeligheder fortæller hun dog 
om gode snakke omkring akti-
viteterne og om inddragelse af 
forskellige folk til for eksempel 
bibellæsning på farsi. Alt i alt 
får jeg fornemmelsen af, at 
”Messy Church” eller ”rodet kir-
ke” er en meget god betegnelse 
for deres eftermiddage i Give. 
Her er det rammerne og ikke 
deltagerne, som må tilpasses.

Margit siger: ”Vi har gode er-
faringer med Messy Church 
konceptet som tværkulturel 
mødeform: det er let at invitere 
dem med, og de kommer gerne 
pga. den uformelle mødeform. 
Vi kan inddrage nogle af dem 
og lette deres forståelse ved 
at få bibelteksten mm. læst op 
på farsi. 
For det meste er kvinderne 
glade for at kunne hjælpe med 
madlavning og opvask – for de 
vil gerne bidrage! 
Dog oplever de også bagsiden 
af medaljen: ”Udfordringerne er 
så at lave aftaler om transport, 
kommetider osv. Det kræver 
også en ekstra indsats at tage 
kontakt, invitere og evt. hjælpe 
med transport mm. Det hører 
også med til billedet, at der er 

danskere til stede, som helst 
ikke taler engelsk, eller som 
måske ikke kan. Men den gode 
vilje er der nok overalt”, fortæl-
ler Margit med et smil.

Den 26. januar 2019 afholdes 
en konferencedag om Messy 
Church. Her er noget at komme 
efter for både erfarne og for 
”snusere”. 

Et af værkstederne ved kon-
ferencen får fokus på det 
tværkulturelle. Oplægsholder, 
Palle Kures opfordring lyder: ”I 
Åkirkeby og Rønne er der erfa-
ring for, at en del af deltagerne 
i MC taler andre sprog end 
dansk. Kom til et oplæg med 
konkrete forslag til, hvordan 
det kan fungere i praksis. Du 
får konkrete idéer med hjem, 
og også mulighed for at dele 
dine erfaringer med de andre 
deltagere i dette værksted”. Så 
der er god grund til at tage med 
til konferencedagen for at få 
inspiration – også til det tvær-
kulturelle arbejde.” Palle lover, 
at oplægget bliver konkret.

Det er ganske uforpligtende 
at deltage på konferencen 26. 
januar, men det er en oplagt 
mulighed for at lære mere om 
en samlende mødeform, hvor 
mange kan bidrage og hvor 
flest mulig sanser bliver aktive-
ret – vel at mærke i et Kristus-
centreret fællesskab.

Læs mere på 
https://messychurch.dk 

 
Af Johane Ettrup Larsen, 
tværkulturel medarbejder 
i Indre Mission, Østjylland


