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Læs om velkomstfest for afghanerne i Thyregod her

Integrationslinjen på LMH
Integrationslinjen på LMH er et tilbud til alle på
vej ind i det danske samfund, - asylansøgere,
flygtninge med opholdstilladelse og udlændinge,

https://mailchi.mp/d8922c414a69/vellykket-velkomstfest-for-evakuerede-afghanere?e=[UNIQID]
https://imta.dk/fileadmin/freesite/grupper/114/2021/Nyhed_paa_imta.dk_Velkomstfest_for_afghanerne_i_Thyregod.pdf


der er kommet til landet. 
Det er en unik mulighed for at kombinere
bibelskole og højskoleliv med danskundervisning. 
Man kan på én gang lære Bibelen bedre at
kende, opgradere sine danskkundskaber og få et
indblik i dansk kultur og mentalitet, som kan
hjælpe en til at finde fodfæste i et nyt land.  
 
Kender du nogen, for hvem Integrationslinjen
kunne være relevant, er du meget velkommen til
at kontakte Kirsten Munk, 24438086.

Bliv IKC volontør i Aarhus
 Vil du arbejde med indvandrere og

flygtninge? Har du mod på at undervise
i dansk? Tør du dele liv og tro med

personer fra andre kulturer? Så er det
nu, du skal søge stillingen som volontør

ved Internationalt Kristent Center i
Aarhus – også kaldet IKC Østjylland.

Stillingen kan ledig allerede fra 1.
januar. 

  
Det fulde opslag kan ses her

Ledigt tværkulturelt job i Nordjylland
 

Kan du lide at møde mennesker med
forskellige kulturer? Er du god til at

udvikle relationer, inddrage mennesker
i opgaver og engagere dig diakonalt?

Vil du gerne være nydanskeres
medvandrer i troen på Jesus? Kan du

planlægge og organisere?  
 

Så har vi et spændende job til dig! 
 

https://indremission.dk/hvem-er-vi/ansatte/job/visjob/artikel/volontoer-til-ikc-oestjylland/#.YaDGJVXMKUk
https://indremission.dk/hvem-er-vi/ansatte/job/visjob/artikel/tvaerkulturel-medarbejder-til-region-nord/#.YaC4rlXMKUn


Det er vigtigt at skabe rum for samtale
 

Udbyttet af hæftet bliver større, når man taler med andre om det. 
”Vi begynder med, at et kapitel af hæftet læses op på tigrinsk, for så får folk det genopfrisket.

Samtalen opstår ud af det, gruppen netop har hørt. Sommetider efter bare et par afsnit. Vi
bidrager måske, med hjælp fra en oversætter, hvis tolkning er nødvendig.” fortæller han.”Det

væsentlige er at skabe rum for eritreernes indbyrdes samtale. At de udveksler erfaringer. Det er
med til at give dem frimodighed til at byde ind med deres synspunkter, når de er til f.eks. skole-

hjem-samtale” 
 

Vagn Bodilsen står for studiekredsen sammen med to af eritreerne. De begyndte for et år siden,
men covid-19 afbrød dem allerede efter kapitel 1. Nu er de i gang igen. 

 
Vagn Bodilsen i Bjerringbro er skolemand og ved,hvor vigtig samtale og erfaringsudveksling

mellem forældre er. Derfor laver han kaffen til en studiekreds af eritreere, som mødes nogle timer
på lørdage for at snakke om børneopdragelse ud fra hæftet ’Hvad er bedst for børnene?’

 
Hæftet findes på mange sprog.

 
Vagn Bodilsen har gode råd til andre, som gerne vil foreslå nydanskere at læse hæftet:

Saml en gruppe på 5-6 par fra samme land og med samme sprog. Fælles sprog og kultur
er vigtigt.
Det er godt at invitere begge ægtefæller med.
Det er et stort plus at arbejde sammen med et par stykker fra gruppen, som kan tolke og
sørge for at ringe rundt med invitationen.
Konceptet er nemt, for det kræver at læse hæftet, lave kaffen, sørge for kagen og lytte til
samtalen.

https://imta.dk/inspiration/vis/artikel/hvad-er-bedst-for-boernene/


Det er godt at være et par stykker om at give det danske bidrag til samtalen. Folk med
lærerbaggrund er en god resurse.

Julefest og juleferie i IKC
 

Årets julefest er en festlig tilbagevendende begivenhed i IKC. Alle med tilknytning til
arbejdet inviteres til fest med genfortælling af juleevangeliet, god mad og farverig

underholdning. 
  

IKC København holder julefest 9. december 2021 
IKC Østjylland holder julefest 15. december 2021 

  
Juleferie i IKC 

IKC Østjylland holder juleferie fra 15. december 2021 og åbner igen 3. januar 2022 
IKC København holder juleferie fra 16. december 2021 og åbner igen 10. januar 2022

Bedeemner

Bed for afghanerne, der kom til Danmark i august og venter på afklaring af
deres situation.
Bed om at Gud vil sende ansøgere til de ledige stillinger i det tværkulturelle
arbejde.
Bed for nydanske børn og unge og deres forældre. 

Støt arbejdet - Mobilepay 65456

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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