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Hvad er kultur?
Hvis vi skulle forklare, hvad dansk kultur er, hvad ville vi så sige? At det er
noget med kartofler, brun sovs og Vild med dans? Hvad ville vi sige, hvis vi
skulle forklare det, der ligger under den umiddelbare overflade? 
 
Antropologen Clifford Geertz sammenligner kultur med et edderkoppespind,
som mennesket spinder. Spindet kan siges at bestå af menneskets holdninger
og traditioner. Det er ikke konstant, men bliver omdannet og udbygget, når det
påvirkes af andre menneskers spind. Altså er vores eller deres kultur ikke så
uforanderlig, som vi måske tror, men vi påvirker tværtimod hinanden, når vi
mødes. 
 
Kultur møder vi ofte som et mærkeligt og udefineret begreb i den daglige tale. I
samtale med et andet menneske kan udtrykket "kultur" ligeså godt være
dækkende for koncerter, museer og kunst, som det kan handle om mennesker
fra fremmede himmelstrøg. Betydningen af "kultur" er derfor meget afhængig af
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sammenhængen, det bruges i. Ligeledes er det vigtigt engang imellem at turde
stille sig selv og andre spørgsmålet: "Når du siger deres kultur, hvad tænker du
så særligt på?" 
 
Læs mere om kultur i næste nyhedsbrev.

Af Mika Raja Bak-Skovenborg, 
leder af IKC København

Hjælp på sommerlejr?
På sommerlejren i Hørby den 28. juni.-2. juli mangler vi en tovholder og nogle
hjælpere til programmet for de 9-12-årige juniorer. Kontakt Krista, hvis du er
interesseret. 
 
I Børkop den 12.-16. juli mangler vi folk i musikteamet og erfarne pædagoger
eller forældre til pasning af de mindre børn. Kontakt Krista, hvis du er
interesseret. 
 
I Hillerød den 9.-12. juli mangler vi frivillige som "praktisk hånd", musiker,
køkkenmedhjælper og aktivitetsmedarbejder for børn. Kontakt Thomas, hvis du

Bliv volontør i IKC København!
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er interesseret. 
 
Find mere info om lejrene her.

Lige nu faster muslimer verden over i forbindelse med Ramadanen, som er
muslimernes fastemåned. Bed for dem!

Fokal har i samarbejde med Dansk Europamission netop udgivet Helen
Berhanes bog Nattergalens sang: En personlig beretning om tro og forfølgelse i
Eritrea på dansk. Læs Thomas' anmeldelse og køb bogen på lohse.dk eller ved

at kontakte os.

Spørgsmål om asyl
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- og om forlængelse af asyl (eller afslag) fylder en del både i medierne og i
Indre Missions tværkulturelle arbejde. Derfor tilbyder Thomas tre samtaler via

Zoom, hvori reglerne gennemgås. Anden samtale finder sted 23. april kl. 10.00-
11.30 med fokus på situationen for konvertitter fra Afghanistan/Iran. Tredje

samtale finder sted 14. maj kl. 10.00-11.30 med fokus på situationen for syriske
flygtninge. Du er velkommen til at tage del heri ved at klikke på linket, og den

første halve time af første samtale kan du høre eller genhøre på YouTube.

IKC TV er en kanal på YouTube med gratis undervisning i dansk og engelsk.
Del den især med folk, der er nye i Danmark.

Indre Missions Tværkulturelle Arbejde har en side på Facebook, som vi
opdaterer 5-6 gange om måneden med små inspirerende historier. Giv os

gerne et like!

Støt arbejdet - Mobilepay 65456

Find de tværkulturelle medarbejdere her
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Bedeemner
Tak for påskens gudstjenester 

Lær os at træde varsomt i forhold til vores egen og andres kultur 
Gud, giv beskyttelse til verdens flygtninge

Our mailing address is: 
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