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Hvad er kultur?
Når vi er mennesker, er vi også kulturelle mennesker. Det er vi, fordi alle mennesker fødes ind i en

social sammenhæng. Selv hvis du lever et isoleret liv, så fødes du på en allerede befolket jord. 

I sidste nyhedsmail nævnte jeg, hvordan menneskers kultur er ligesom et spindelvæv af holdninger

og traditioner, som bliver skabt og omdannet, så længe vi lever. Det vil sige, at alle mennesker har

hver sin måde at forholde sig til verden på, både materielt, praktisk og sprogligt. Et kulturmøde er,

når folk, som tilsyneladende er vidt forskellige i deres måde at forholde sig til verden på, mødes og

snakker sammen. Når man taler sammen, flytter man sig lidt i forhold til sit udgangspunkt, og på

den måde er dialogen med til at forandre ens kulturelle spindelvæv en lille smule. 

Kulturer er derfor ikke lukkede og afgrænsede enheder. Vi kan som danskere udfordre vore egne

holdninger og traditioner ved at lære fra andre folkegrupper. Vi kan tilføje spind til vores spindelvæv.

Hvis du ikke kan vente med at komme i gang, kan du prøve at udforske inspirationsbanken.dk. Her

finder du emnet ”Beskrivelse af forskellige kulturer”, hvor du kan læse om udvalgte folkegrupper. 

Beskrivelserne er stereotype på den måde, at de ikke fortæller den eneste sandhed om den

https://mailchi.mp/b87a6bc0990b/kom-med-p-sommerlejr?e=[UNIQID]


folkegruppe, for en beskrivelse af et folks kultur er som nævnt ikke fastlåst, men i forandring.

Samtidig er stereotyper ikke negative, for vi bruger dem til at have noget at forholde os til. Det

vigtige er, at vi ikke bilder os ind, at vore stereotype opfattelser af folkegrupper er fast definerede og

uforanderlige. Kulturer er nemlig lige så foranderlige, som vi mennesker er.

Af Mika Raja Bak Skovenborg, leder af IKC København

Tankerne er hentet fra Hastrup, Rubow, Tjørnhøj-Thomsen: Kulturanalyse – kort fortalt

På INSPIRATIONSBANKEN.DK kan du finde beskrivelser af forskellige kulturer og lære
om forskelle og ligheder til dansk kultur. Bliv klogere på, hvorfor dine nydanske venner
tænker og handler, som de gør. 
Her er et glimt fra en filippiners beskrivelse af sin egen kultur:
 
…en lidt sjov forskel på filippinere og danskere er deres forhold til bøvser. For
filippinere er bøvser og smask et udtryk for, at det man spiser er godt. Og efter en bøvs
vil filippinerne sige: ”Gracia sa Ginoo”, som betyder ”det er Guds nåde”, så bøvser og
smask er ikke noget man skal undskylde for i selskab med filippinere…
 
Du kan læse resten af beskrivelsen af filippinsk kultur – og en række andre –
på INSPIRATIONSBANKEN.DK

Kom med på Al Massira-kursus

- og lær at formidle Bibelens budskab for muslimer og muslimske konvertitter. 
På kurset bliver du selv klogere på at læse Bibelen med mellemøstlige øjne og at formidle
frelseshistorien for andre nationaliteter. Og så får du adgang til Al Massira-materialet, som består af
13 afsnit, som gennemgår Bibelens frelseshistorie. Hvert afsnit begynder med en film på omkring
40 minutter, og derefter er der en række spørgsmål til samtale. Virkelig godt kristendomskursus,
som findes på ikke mindre end 29 sprog! 
I de kommende måneder indbydes til Al Massira-kursus i København, Nexø, Herning og Fredericia!

http://inspirationsbanken.dk/
http://inspirationsbanken.dk/
https://imta.dk/imta/artikel/laer-at-bruge-al-massira/


Sommerlejr
I 2021 arrangeres tværkulturelle sommerlejre i Børkop, Fjellerup, Hestlund, Hillerød og
Løgumkloster. På Bornholm og Fårevejle Bibelcamping er der et tværkulturelt spor. Spred gerne
invitationerne! Pdf'erne ligger nemt tilgængelige på imta.dk og vi sender dem naturligvis gerne med
posten!

Oplysning til syrere i Danmark
Torsdag 17. juni inviterer Indre Mission m.fl. alle syrere i Danmark til et møde med fokus på
opholdstilladelse og inddragelse af opholdstilladelse, læs mere her.

 

 

Bedeemner 
Tak og bed for sommerens lejre og bibelcampings 

Lær os at finde berøringspunkter med nydanskere hvor vi bor 
Gud, giv beskyttelse til verdens flygtninge

Vores arbejde lever af frivillige gaver, og pengene går blandt andet til:
At forkynde evangeliet for nydanskere

Gratis danskundervisning
At udruste danskere til at række ud til nydanskere

Bliv volontør i IKC Østjylland

Bliv volontør i IKC København

Støt arbejdet - Mobilepay 65456

https://imta.dk/tvaerkulturelle-lejre
https://imta.dk/imta/artikel/oplysning-til-syrere-i-danmark/
https://gave.indremission.dk/imta/giv-en-gave/
https://imta.dk/imta/artikel/indre-mission-soeger-to-volontoerer-til-ikc-i-aarhus/
https://imta.dk/imta/artikel/indre-mission-soeger-to-volontoerer-til-ikc-koebenhavn/
https://gave.indremission.dk/imta/giv-en-gave/


Indre Missions Tværkulturelle Arbejde hjælper migranter, flygtninge og nydanskere med at falde til i Danmark og
giver dem mulighed for at høre om Jesus Kristus. Her i nyhedsmailen formidler vi nyheder, undervisning,

arrangementer og meget andet.

Du modtager denne mail, fordi du er tilmeldt Indre Missions Tværkulturelle Arbejdes nyhedsmail.  
Afmeld nyhedsmail 

 
 

Find de tværkulturelle medarbejdere her
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