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Sig tak til Gud og grib dagen – præsentation af ny leder i IKC
København

 
Mit navn er Anna-Kathrine Thunbo Pedersen. Jeg er 54 år, uddannet teolog, og er fra 1.

august 2021 ny leder i IKC i København. Jeg har tidligere beskæftiget mig med
tværkulturelt arbejdet både i Dansk Armeniermission og Promissio, men har også haft
administrative stillinger i KFS og Indre Mission. I 2020 flyttede min mand, Per, og jeg til

https://mailchi.mp/15e2f9aac97f/gode-rd-om-sprogcaf-ny-bedefolder-og-andre-tvrkulturelle-nyheder?e=[UNIQID]


København, fordi Per havde fået en stilling som sognepræst i Kingos Kirke på Nørrebro.
Nu er jeg landet ’her’ i IKC og det er jeg utrolig glad for. 

 
Jeg nyder den daglige cykeltur fra Ydre Østerbro, hvor jeg bor, ind til Israels Plads, hvor

IKC har til huse i missionshuset Bethesda. Jeg bruger tit turen til at takke Gud for
muligheden for at arbejde med tværkulturel mission. Og det giver god mening at stemme

sindet til tak før arbejdsdagen begynder. For: ”man ved aldrig på forhånd, hvad dagen
bringer” – som en tidligere IKC-leder sagde til mig. Efter de første tre måneder kan jeg kun

bekræfte, at det er sandt. Hverdagen i IKC kan være hektisk, men også fuld af skønne
overraskelser. 

 
Det er en stor gave, at IKC har erfarne medarbejdere, der kender de daglige rutiner. Vi er

også ved at have vores volontører på plads og har for første gang siden sommerferien
oplevelsen af at have hænder nok. Inden vi går på juleferie har vi planlagt en visionsdag,

hvor vi vil evaluere vores aktiviteter i lyset af IKCs mission. Det ser jeg meget frem til.

 Permanent opholdstilladelse
Alle er velkomne til seminar i Bethesda 6.

december kl. 16.00 om permanent
opholdstilladelse. Aage Kramp, Adrian

Pierre Hübner og Lindita Jonuzi
gennemgår reglerne og besvarer

spørgsmål. Seminaret er på dansk, men
Thomas tilbyder engelsk tolkning ved

behov. Tilmelding ikke nødvendig. 
International lejrdag 

Alle er velkomne til international lejrdag i
Lindeskovkirken 27. november kl. 9.00-

19.00 med bibelundervisning, lækker mad
og aktiviteter for store og små. 

 
Se denne flyer for program og tilmelding.

https://nyk-f-kirke.dk/file/1201874


Gå i gang med en sprogcafé
 

Sprogcafeen i Harboøre Missionshus er kun to måneder gammel, og den har fået en
flyvende start. Så nu mødes nogle pensionerede lærere hver mandag med folk fra

Ukraine, Rumænien, Letland og Polen. De fleste er familier. De vil gerne lære dansk og
høre om danske traditioner og det lokalområde de er kommet til. 

Lars Kristensen er sognemedhjælper og evangelist. Han tog initiativet til sprogcafeen
sammen med en ukrainer, der brugte sit netværk til at indbyde. En anden vigtig faktor var

opslag på kirkens facebookside, som er velkendt i området. 
 

Arrangører, undervisere, børn og voksne er begejstrede. Så her to måneder senere
konstaterer Lars, at ”sådan en sprogcafé kan virkelig noget. Deltagerne er rare og

arbejdsomme mennesker. Det er helt vildt så givende det er at møde dem. De
pensionerede lærere hygger sig med det. Alle hygger sig!” 

Lars understreger, at det vigtigste er relationer. ”De nye skal have flere, der nikker til dem i
Brugsen. Så en masse relationsarbejde, i form af hygge, mens vi øver dansk” 

 
Nogle af de frivillige er lærere. Ifølge Lars behøver man ikke være lærer for at være med.

”Man skal bare turde snakke og være sig selv. Man kan komme langt, hvis hver især
mærker, at man vil hinanden!” 

Lars er slet ikke i tvivl. ”Jeg kan klart anbefale at gå i gang med en sprogcafé i
missionshuset.”

 
Hej! Jeg har gennem de sidste tre år
været ansat i en projektstilling som

tværkulturel medarbejder i Østjylland.
Nu er de tre år gået, og jeg fortsætter
direkte videre på barsel. Efter barslen
glæder jeg mig til at komme tilbage til
arbejdet på halv tid med særligt fokus



på danskundervisningen i IKC
Østjylland. Vi ses i det tværkulturelle

landskab! 
- Johane Ettrup Brande

Det østjyske tværkulturelle arbejde 
 

De seneste tre år har tværkulturel medarbejder Johane Ettrup Brande brugt noget af
sin arbejdstid på at være til rådighed for østjyder i tværkulturelt arbejde. Borgfonden
og nogle IM-fællesskaber har finansieret indsatsen, som sluttede samtidig med at

Johane gik på barsel 1. november.

Udbyttet 
Det østjyske tværkulturelle arbejde blev styrket. Selvom Covid-19 saboterede mange
planer er der alligevel sket meget. Der var ikke så mange lokale frivillige, der mødte

frivillige fra andre steder til gensidig sparring. Men samarbejdet mellem ansatte og frivillige
blev til gengæld styrket, fordi Johane kunne bruge mere tid på det. 

Der er holdt både lokale møder med erfaringsudveksling og landsdækkende
temakonferencer. Inspirationsbanken.dk blev skabt med materialer, som var efterspurgt i

projektområdet. 
 

Udpluk af alt det, vi lærte 
Vi fik bekræftet ting, vi vidste, og vi har lært nye ting om de frivilliges ønsker og behov. 

Det har været til lokal hjælp og inspiration at medarbejderen mødtes med de lokale frivillige
og bidrog til deres overvejelser om det lokale arbejde. Det har opmuntret de lokale frivillige
at have en medarbejder, som har interesseret sig for dem, og som de altid kunne hive fat i.
Lysten til netværk med andre frivillige i et større område kommer ud af at mødes. At få sat

ansigt på hinanden gør den videre kontakt lettere og mere personlig. Samtidig får
medarbejderen mulighed for at dele viden, og deltagerne kan stille spørgsmål ud fra deres
lokale situationer. Det er meget lettere at give end at modtage. Det er naturligt at tænke i at

http://inspirationsbanken.dk/


hjælpe. Men Johanes erfaring er, at det ikke er nær så naturligt for os at tænke i, hvordan
nydanskernes ressourcer kan bringes i spil. 

Det fysiske møde er utrolig vigtigt, når vi har med nydanskere at gøre. Der er i forvejen
mange benspænd med sprog og kultur. Ofte er det at sidde med noget fælles tredje i

hænderne (noget kreativt eller en anden aktivitet) samt at kunne pege på ting og bruge
Google Translate helt afgørende for en fælles forståelse. 

Det blev en af Johanes kæpheste, at de frivillige ikke skal gå alene i arbejdet. Både for
deres og for nydanskernes skyld.

Læringstilbud denne vinter
 

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!

                             Ny Bedefolder for Efteråret 2021
- hent den nye bedefolder i PDF her

Bedeemner

https://www.tvaerkulturelt-center.dk/index.php/docman-dokumenter/information/514-nov2021-program/file
https://rhpeurope.net/roundtable
https://imta.dk/fileadmin/freesite/grupper/114/2021/Bedefolder/IMTA_BEDEFOLDER_oktober_2021.pdf


Bed for afviste flygtninge
Bed for det frivillige tværkulturelle arbejde
Tak for mennesker, der kommer til tro

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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