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

En søndag aften hver tredje uge mødes tre 
danskere og tre kurdere i et i hjem i Aale-
strup. De spiser aftensmad og snakker om 
kristendom ud fra Al Massira materialet. En 
af de tre danskere er tværkulturel konsulent 
Louise Kiilerich Breindahl. Hun inviterede sig 
selv med i gruppen, da den spurgte hende 
efter nyt materiale til deres tværkulturelle 
bibelkreds. 

Louise er tværkulturel konsulent og missio-
nær i IM’s Region Nord. Hun mærker, at det 
lokale tværkulturelle engagement er svundet 
ganske meget ind siden asylcentrene luk-
kede. Det er som om folk tænker, at nu er 
der ikke asylcentre længere, og så svinder 
engagementet ind. Ikke desto mindre er der 
både nydanskere og tværkulturelt arbejde i 
regionen, og dermed mange muligheder for 
at engagere sig. 

Louise planlægger sammen med andre den 
tværkulturelle sommerlejr på Hørby Eftersko-
le, og hun er leder af den internationale camp 
på Hjallerup Bibelcamping. Her mangler der 
frivillige. Tidligere på året var hun med til at 
arrangere en weekendlejr for farsitalende. 
Den blev en stor succes, med 70-80 delta-
gere. Nogle kom så langt som fra Fyn, lokket 
til af, at de synes godt om det iranske præ-
stepar, der medvirkede.
 
Der er i høj grad også muligheder for at 
fortsætte med lokalt tværkulturelt arbejde 
selvom asylcentre er lukket.  Der bor migran-

ter og flygtninge 
i alle kommuner. 
De har brug 
for kontakter 
og venskaber i 
deres nye lokal-
samfund. Nogle 
steder får mi-
granter og flygt-
ninge danske 
venner. Som for 
eksempel nogle 
kurdere gjorde 
i Aalestrup. De 
lavede en bibel-
kreds sammen 
med et dansk 
par. Efter et års 
tid manglede de materialer og kontaktede 
den tværkulturelle konsulent.

Nu er Louise med i gruppen i det danske 
værtspars hjem. Kurderne taler farsi sam-
men. Den ene er døbt og de to andre er 
interesserede i kristendom, og det er en god 
kombination. Den døbte fortæller og svarer 
på de andres spørgsmål. En har lige fået sin 
kone til Danmark og hun ville gerne med. 
Hun sætter gang i snakken og får også man-
den mere på banen. 

De begynder med at spise sammen og snakke 
om løst og fast. De er lige blevet færdige 
med tredje samling, som handlede om Noa. 

Al Massira i IM’s 
Region Nord



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

Læs Markusevangeliet sam-
men i bibelkredsen 
eller to og to, på tværs af 
sprogene dansk, engelsk og 
farsi.
Bibellæserringen har oversat 
Morten Hørning Jensens 
populære studiehefte Møder 
med Jesus til engelsk og farsi. 
Køb den, læs den, giv den 
som gave.

Link til køb af alle tre sprog: 
https://blr.dk/produkt/
moeder-med-jesus/

Der er 13 afsnit i alt. Også for danskerne er der 
nyt at lære. ”Når vi snakker om kristendom så 
begynder vi typisk med Jesus og hans offer. 
Men i Al Massira begynder vi med skabelsen og 
begrundelsen for hvorfor Jesu offer er så vigtigt, 
nemlig Guds længsel efter at leve tæt med hans 
skabning. ”

Louise er den sidste der går, og hun har hver 
gang en opløftet snak med værtsparret om afte-
nens samtaler. 

Al massira
Grundideen i Al Massira er at være et åbent fæl-

lesskab der vandrer sammen med profeterne og 
møder Messias. Det sker gennem 13 videoaf-
snit og oplæg til samtale. Al Massira findes på 
arabisk, farsi og en række andre sprog. Der er 
undertekster på blandt andet norsk og svensk og 
engelsk. 

Læs mere - på engelsk - om Al Massira her: 
https://almassira.org/

Kontakt Louise eller landslederen om hvordan 
man kan bruge Al Massira materialet i en tvær-
kulturel gruppe, der gerne vil vide noget om kri-
stendom. Se også bagsiden.  

Bønsnetværket Mahabba stammer fra England 
og vil hjælpe kristne til at dele Jesus med muslimer 
i hverdagen gennem bøn, omsorg og forståelse. 
Mahabba betyder kærlighed på arabisk. Nu er 
bevægelsen etableret i Danmark og holdt 
åbningsmøde og gudstjeneste i Odense 6. april. 
Læs mere på mahabba.dk   



Mød den nye 
IKC-leder i København

Mika Raja Bak-Skovenborg stammer fra 
Nordsjælland, med Helsinge og Gilleleje som 
hjemegn. Han er gift med Anju og har læst på 
Københavns Universitet. Derfra har han en BA i 
antropologi og en MA i Afrikastudier. 1. decem-
ber sidste år blev han leder af IKC i København. 
Nogle måneder før var han begyndt som volon-
tør samme sted.

Hvad fik dig til at søge til IKC?
Jeg var færdig med studierne og søgte arbejde 
og havde ikke fundet noget endnu. Jeg ville 
gerne arbejde i et job med missionsperspektiv, 
og jeg så opslaget om volontør i IKC på nettet. 
Jeg søgte IKC fordi jeg virkelig gerne ville i gang 
med at lave noget, og IKC var et spændende 
sted at lære at kende.
Jeg fandt ud af, at det godt kunne løbe rundt 
for Anju og mig med min volontørløn. Jeg 
havde hørt om IKC og syntes det var interes-
sant arbejde. Faktisk havde jeg joket med, at 
IKC var et sted, hvor min uddannelsesbaggrund 
passede ind. Det at kigge ud i verden, være kul-
turelt interesseret og have kendskab til mange 
sprog og kulturer. Da jeg jokede med det vidste 
jeg, at der ikke var et job der!

Så fik lederen af IKC nyt job. Hvad gjorde du 
dig af overvejelser da det skete? 
Jeg synes det var brandærgerligt, at han skulle 
stoppe. Det var min første tanke. Jeg havde 
lige fundet mig til rette og var glad for mine 
kolleger, og så stopper en af dem. Så blev jeg 
opfordret til at søge stillingen. Det gik jeg og 
tænkte over lige fra lederen stoppede til ansøg-
ningsfristen kom. 



Hvad fik dig til at beslutte at 
søge?
Vi overvejede andre ting og 
var så småt begyndt at lægge 
planer. Så kom det her, og det 
forvirrede mig lidt. Det var 
potentielt en stor mulighed for 
mig, for det vil give mig erfaring 
med f. eks. ledelse og økono-
mistyring i en ung alder. Vi bad 
meget. Er det her en af flere 
muligheder, eller er det mere 
end det? Vi ville gerne være åbne 
for Guds ledelse, hvis det her var 
et job jeg skulle have. Så jeg søg-
te, og vi bad om at jeg ikke ville 
få det, hvis det var en forvirring vi 
ikke skulle tage alvorligt.

Hvad fortæller du om IKC når 
folk spørger?
Jeg svarer at IKC er et åbent 
sted, hvor nye udlændinge i 
København kan komme, hvad 
enten de er flygtninge, udveks-
lingsstuderende, gift med en 
der har et job her, eller de er 
blevet gift med en dansker. De 
kan komme uforpligtende i IKC 
og få undervisning i dansk eller 
engelsk, og de kan få et socialt 
netværk her. Jeg er rigtig glad 
for, at der er en atmosfære her, 
hvor folk kan slappe af og op-
bygge kendskab og venskab på 
tværs af kulturer. Netværk mel-
lem mennesker er en stor del af 
hvad vi er. Vi tilbyder bibelstu-
dium på spansk, persisk, dansk 
eller engelsk alt efter behov. 
Midt i alle aktiviteter lægger vi 
ikke skjul på vores kristne tro 
og at vi gør det her gratis fordi 

vi gerne vil give den kærlighed 
fra Gud videre som vi har mødt. 

Har du drømme for IKC her få 
måneder efter at du er begyndt?
Jeg drømmer om en mere sta-
bil medarbejdersituation. Vi har 
gode medarbejdere, volontører 
og praktikanter. Men den tid jeg 
har været her, har der været en 
del omstilling. 
Min drøm er et stærkt samar-
bejde mellem IKC og alt det 
andet arbejde i IM, så vi er en 
integreret del af hinanden. 
At vi identificerer os med 
hinanden her i Bethesda, at 
vi giver en hjælpende hånd 
til de andre ligesom de gør 
til os. At vi vældig lavpraktisk 
interesserer os for hinanden 
og lever med i hvad kollegerne 
laver i Bethesda og i hele IM’s 
region Øst. Høre til hinanden 
og snakke med hinanden og 
bringe vidnesbyrd videre til 
hinanden – for vi lever jo alle 
af gaver der gives til IM, og vi 
kan give hinandens vidnesbyrd 
videre i bevægelsen. Den indre 
mission tænker jeg som missi-
onen i Danmark. Nogle arbejder 
i DFS, nogle rundt i lokalsamfund 
som f. eks. Slagelse og nogle i 
storbyen blandt dem, der er nye 
i landet. Alt sammen er det indre 
mission inden for landets græn-
ser og en del af et fælles projekt.

Du har en bachelorgrad i an-
tropologi og en mastergrad i 
afrikastudier. Hvad er det du 
kan fagligt? 

Jeg har et øje for at stille 
spørgsmål, som åbner for at 
kunne forstå en kultur. Jeg 
har en interesse for at spørge 
hvorfor vi gør som vi gør. Her 
kommer antropologien ind. For 
eksempel er en juleaften ikke 
bare en juleaften. Der er mange 



ting på spil. Hvorfor er kirse-
bærsovsen kold og ikke varm? 
Mange ting fortæller om de 
mennesker, der er tilstede. 
Jeg har venner fra Mellem-
østen, Afrika og Sydøstasien. 
Jeg tror jeg kan vejlede folk, 
hvis de er i tvivl om hvordan de 

skal omgås venner af anden 
etnisk baggrund. Jeg kan give 
tips. 

Kan du give ét generelt godt 
råd om mennesker og kulturer? 
Eller er vi så forskellige, at der 
ikke er et ens godt råd om alle? 

Hav en interesse for den 
enkelte persons baggrund. 
Spørg ind til personens histo-
rie. Det gælder hvad enten det 
er en flygtning fra Rwanda 
eller en vestsjællænder. Det er 
en gave at give folk at spørge 
til deres historie og deres kul-
turelle baggrund!  

En opfordring til læserne?
Lad smartphonen blive i 
lommen i det offentlige rum, 
for så får du chancen for at 
møde mennesker du ellers 
ikke møder. Det er svært for 
mange af os at møde nydan-
skere, fordi vi færdes andre 
steder i det offentlige rum end 
de gør.  Men man får chancen 
når man sidder i bussen eller 
toget og lader smartphonen 
blive i lommen. Tag den 
chance! 

Er der noget du gerne vil have 
folk til at bede for? 
Bed for vi ansatte i IKC og 
andre steder om at vi får 
styrke til at løfte opgaverne og 
samtidig husker at vi ikke er 
uundværlige i tjenesten. Det 
er vigtigst at holde os til Gud 
og lade ansvaret være hos 
ham. Bed om, at det præger 
vores tanker og vores praksis. 
Bed om, at dem der kommer 
i IKC mærker Guds Ånds til-
stedeværelse og får et møde 
med Gud.  
 

Interviewet af 
Krista Rosenlund Bellows

Mika sammen med sin for-
gænger Anders Graversen.



Vi hedder Mathilde og Emma, 
og vi er volontører i IKC i Østjyl-
land. Vi har vores daglige gang 
i Stjernen i Aarhus sammen 
med fire andre hel- eller del-
tidsansatte og en hel masse 
skønne elever. 
 
Mathilde: 
Jeg hørte om IKC på forenings-
dagen på Børkop Højskole. 
Arbejdet med flygtninge talte til 
mig, og jeg søgte stillingen og 
blev ansat fra august 2018. Ved 
juletid manglede IKC pludselig en 
til den anden volontørstilling, og 
jeg kontaktede Emma. Vi gik på 
Børkop Højskole sammen i for-
året 18, og jeg vidste, at Emma 
var på vej til Aarhus på dette 
tidspunkt. 
 
Emma: 
Da Mathilde kontaktede mig, 
kunne jeg hurtigt mærke, at det 
var noget, jeg skulle, på trods 
af, at det i første omgang føltes 
som en overvældende beslut-
ning at tage, uden videre over-
vejelse. Alligevel oplevede jeg, 
at Gud pegede mig i den ret-
ning. Jeg tog op og talte med 

Mød tre IKC volontører 
Emma Friis og 
Mathilde-Caroline Braüner i Aarhus 
og Johan Ebdrup Andresen i København

dem, og begyndte 1. januar.  

Vores arbejde består af to 
dele: at tilbyde gratis danskun-
dervisning og at arrangere 
forskellige sociale og kultu-
relle tiltag, så vores elever kan 
lære mere om dansk kultur og 
vores uskrevne sociale koder 
og regler. Vi plejer at sige, at 
vores overordnede opgave er 
“at bekæmpe ensomhed”. 

For tiden har vi flere migranter 
end vi har flygtninge i IKC. Der-
for har vi mere fokus på dansk 
sprog og kultur, hjælp med 
jobansøgninger osv., end på at 
tage hånd om mennesker med 
traumer af forskellig art. Allige-
vel er der forskel på, hvad vores 
elever har brug for. 
 
Vores dagligdag i IKC er fyldt af 
både små og store velsignelser. 

Mathilde og Emma i midten.



Det er alt fra når nogle elever 
endelig får styr på en gram-
matisk regel til en rigtig god 
snak om Jesus eller en genert 
elev, som åbner sig op. Vi lærer 
meget om forskellige kulturer 
og mennesker, og erfarer hvor-
dan det udvikler vores måde at 
være blandt mennesker på. Det 
er en fantastisk måde at få lov 
til at række Jesu kærlighed til 
mennesker. 

Johan Ebdrup Andresen 
i København
Jeg hedder Johan, og jeg er 21 
år og kommer fra Sønderjyl-
land. Jeg har været volontør i 
IKC København fra 1. februar 
og skal være det til udgangen 
af juli. Jeg søgte stillingen, fordi 
jeg godt kunne tænke mig at 
prøve noget nyt og på mange 
måder grænseoverskridende, 
få erfaringer inden for kirke-
ligt arbejde og samtidig bare 
være sammen med og snakke 
med mennesker fra mange 
forskellige lande og kulturer. 
Det var især efter 5 rigtig gode 
måneder på Børkop Højskole 
i foråret 2018, at jeg fik lyst til 

at bruge et ekstra sabbatår på 
at arbejde som volontør, og at 
det lige blev IKC i København 
lå for en sønderjyde som mig 
ikke lige i kortene, men da jeg 
så stillingsopslaget, kunne jeg 
bare mærke, at jeg havde lyst 
til at søge stillingen. Interessen 
for det tværkulturelle har nok 
også rødder tilbage til Børkop 
Højskole, hvor jeg gik sammen 
med bl.a. 4 farsitalende elever, 
hvilket, jeg synes, var rigtigt 
spændende. 

Jeg har nu været i gang som 
volontør i noget tid, og jeg sy-
nes virkelig, det er et dejligt og 
spændende sted at være. Dels 
er der mange mennesker fra 
hele verden, hvilket gør det 
til et meget interessant sted, 
dels er der bare en rigtig god 
hverdagsstemning i IKC og 
Bethesda generelt. Jeg er nok 
egentlig ret overrasket over, 
hvor mange frivillige, der er 
tilknyttet IKC som især under-
visere, og hvor forskellige og 
engagerede de er. Det tilfører 
noget rigtigt godt til IKC, som 
jeg godt kan lide.

Det, der fylder mest i min hver-
dag i IKC, er nok de praktiske 
opgaver, da der skal laves en 
hel del kaffe og the, vaskes 
en hel del op osv. Jeg føler 
dog, jeg har en meget varieret 
hverdag, hvor jeg også hjælper 
til med at undervise, giver lek-
tiehjælp, planlægger udflugter, 
deltager i bibelstudie, café og 
andre aktiviteter og hjælper 
med en del forskellige ting. Så 
jeg er rigtig glad både for mit 
job og for at være en del af et 
ret så fantastisk miljø i IKC og i 
Bethesda med både elever, an-
satte, frivillige og alle andre, der 
kommer i huset!   



Lær at bruge 
Al Massira

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

Landsleder
Krista Rosenlund Bellows
Tlf.: 2131 3455
Mail: landsleder(at)imta.dk

Region Aarhus
Internationalt Kristent Center, 
Østjylland  
i missionscenteret Stjernen 
Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov
Tlf.: 6178 9988
Danskundervisning, besøg, fæl-
lesspisning, Bibelstudium, sociale 
aktiviteter, samtaler 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

IM og LM holder to kurser i Al Massira i år:

Randers:  13. - 14. september
Hillerød:  2. - 3. november

Pris: 
Samlet pris for et kursus 
samt materialer 900 kr.

Tilmelding: snarest.

Kontakt landslederen 
eller Else Wiwe ew(at)dlm.dk/2578 6267


