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Fælles konference for farsitalende og danskere
Lørdag den 2. oktober 2021 inviterer vi til en fælles konference om integration og

discipelskab for iranere, afghanere og danskere i Kronjyllands Frimenighed i Randers.
 

Tilmeld dig og din gruppe på: elamranders@gmail.com med navn (på alle deltagere), by,
telefonnummer og evt. kontaktperson/kirke og hvilket spor, I gerne vil deltage på. 

 
Der er stadig masser af plads - også til at tage sine børn med - så del meget gerne i jeres

netværk - og husk tilmelding! 
 

Klik her for invitation på dansk eller invitation på farsi.

https://mailchi.mp/26a05c9458e8/efterrets-konferencer?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/permalink.php?id=111693970697895&story_fbid=201756765024948
mailto:elamranders@gmail.com
https://mcusercontent.com/7f534c4064610abc9e146bdb2/files/fac60a4a-72f1-c836-83a0-a05a1a3ee148/Flyer_dansk.pdf
http://www.evangeliskalliance.dk/wp-content/uploads/2021/02/Flyer_farsi.pdf


Konference for arabisktalende konvertitter
 

Fra 24.-26. september indbyder Indre Missions Tværkulturelle Arbejde m.fl. alle
arabisktalende konvertitter til en konference i Østjylland. Hvis du ønsker flere oplysninger,

er du velkommen til at kontakte Wessam. Bed gerne for denne "premiere"-konference!

https://indremission.dk/hvem-er-vi/medarbejder/wessam-mahrouus-youssef/


Medarbejdere og frivillige i IKC
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen begyndte 1. august som leder af Internationalt Kristent

Center (IKC) i København. På samme arbejdsplads fejrede Majken Rokni 20 års jubilæum
som tværkulturel medarbejder i august. Tillykke til begge medarbejdere, og velkommen til

Anna-Kathrine!  
 

Både IKC i København og IKC Østjylland i Aarhus har brug for flere frivillige til det gode
arbejde. Kontakt IKC-lederne, hvis du vil vide mere.

Læs om Karin Gydesens møde med
Sahar i ”Kvinder møder kvinder” i

Aalborg i artiklen her

Reglerne for familiesammenføring
13. september kl. 16.00-18.00 inviterer IKC København alle interesserede til en

gennemgang af reglerne for familiesammenføring (på engelsk, med tolkning ved behov).
Aage Kramp vil gennemgå familiesammenføring efter danske regler, hvorefter Niels-Erik
Hansen vil gennemgå familiesammenføring efter EU-reglerne (samt lancere en kortfattet

bog herom). Vi er glade og taknemmelige for, at to kapaciteter på det juridiske område har
sagt ja! 

 
Yderligere oplysninger hos Thomas, se eventuelt denne video :)

Bed for:

Afghanistan og afghanere i Danmark
Konferencen for arabisktalende konvertitter
Konferencen for iranere, afghanere og danskere

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

https://imta.dk/medarbejdere/
https://imta.dk/fileadmin/freesite/grupper/114/2021/Laes_om_Karin_Gydesens_moede_med_Sahar_i.pdf
https://imta.dk/inspiration/vis/artikel/viden-om-familiesammenfoering/
https://indremission.dk/hvem-er-vi/medarbejder/thomas-haugsted-hoeyer/
https://www.youtube.com/watch?v=R-jy7nWZqQ0
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.
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