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Tre læringstilbud denne vinter
 

Al Massira-kursus i Fredericia 
12.-13. november. På kurset lærer du at dele evangeliet med søgende og ny-troende fra

muslimsk baggrund vha. 13 videoer, der i missionshus eller privat hjem kan vises i
kombination med gruppesamtale og evt. fællesspisning. Læs mere her 

 
Efterårskonference i Tværkulturelt Center i København 

12.-14. november. På konferencen er der særligt fokus på håb i Kristus belyst med input
fra en halv snes lande. Læs mere her 

 
Refugee Highway Partnership i Athen 

31. januar-4. februar. På konferencen er der særligt fokus på bøn for og hjælp til den
forfulgte kirke, ikke mindst i lyset af den senere tids begivenheder i Afghanistan. Læs mere

her 
 

Kontakt os endelig, hvis ovenstående vækker interesse!

https://mailchi.mp/cc474626d8ec/nyt-fra-indre-missions-tvrkulturelle-arbejde-oktober-2021?e=[UNIQID]
https://imta.dk/imta/artikel/laer-at-bruge-al-massira/
https://www.tvaerkulturelt-center.dk/index.php/docman-dokumenter/information/514-nov2021-program/file
https://rhpeurope.net/roundtable


Konference for konvertitter
 

Næsten 70 arabisk- og kurdisktalende kristne har holdt deres første konference for
konvertitter i Danmark. Gud opfyldte mange bønner de tre konferencedage, fra

deltagernes længsel efter endelig at mødes ansigt til ansigt, til arrangørernes ønsker om
godt vejr på Mørkholt Strand Camping en weekend sidst i september.  

 
Wessam Youssef er tværkulturel medarbejder i Indre Mission, leder af fællesskabet Good
News i Aarhus og initiativtager til konferencen. Han fortæller, at konferencen gik over al

forventning. Deltagerne kendte allerede hinanden lidt fra online bibelgrupper, og
weekenden udbyggede deres fællesskab. Konvertitterne var glade for at mødes med og

lære fra de deltagere, der har kristen familiebaggrund.   
 

Konferencetemaet ”Kom og hvil ud” var hentet fra Markusevangeliet 6,31. Formålet var at
samle de mange konvertitter, der bor spredt i Danmark. De fleste er nye i landet og nye i

troen. Deres dagligliv er fuldt af udfordringer, og de trænger til at lytte til Guds Ord sammen
på deres eget sprog og at synge sammen – og simpelthen til at mødes, snakke, hvile ud

og blive forkælet af gode omgivelser.



Fælles konference for iranere, afghanere og danskere
 

Knap 90 spændte mennesker var den 2. oktober samlet i Randers til en fælles konference
for iranere, afghanere og danskere. Programmet indeholdt både et spor for danskerne og
 for de farsitalende plus fælles programpunkter med bøn, lovsang og lækker persisk mad. 

 
Hos danskerne fløj tiden af sted med undervisning, erfaringsudveksling og spørgsmål, og

hos de farsitalende var fokus på opmuntring i troen og forbøn for hinanden og deres
hjemlande. 

 
Pauserne var fyldt med snakke på kryds og tværs af både kirker, landsdele og nationalitet,

og responsen fra flere af deltagerne i slutningen af dagen var: ”Tak for i dag! Det må vi
gøre igen – og gerne en hel weekend næste gang!” 

 
Dagen var arrangeret af Indre Missions Tværkulturelle Arbejde, Elam Ministries og

Kronjyllands Frimenighed med finansiering fra Evangelisk Alliance.  
 

Læs flere glimt fra dagen i artiklen her

https://indremission.dk/impuls/forsiden/vis-artikel/artikel/det-der-sker-er-ikke-menneskers-vaerk/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=111693970697895&story_fbid=201756765024948


Bedeemner

Tak for, at det var muligt at holde konferencer for både arabisktalende
konvertitter og farsitalende
Bed for vinterens læringstilbud
Bed for Afghanistan og afghanerne i Danmark

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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