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Ukraine - Stormøder i Aarhus og København
 
I sidste uge blev der både i Aarhus og København afholdt orienteringsmøder
om hjælp til ukrainske flygtninge. IKC var begge steder inviteret med, sammen
med flere andre civilsamfundsorganisationer.
 
Formålet med mødet var at koordinere de kommunale og private indsatser og
tiltag, som er ved at blive sat i værk, i takt med at de ukrainske flygtninge
ankommer til Danmark. Det drejede sig blandt andet om koordinering af:

indlogering
lægehjælp
skole og aktiviteter for børn
sprogundervisning
juridisk hjælp

https://mailchi.mp/11bdfc7f41b9/om-ukrainere-i-danmark?e=[UNIQID]
https://imta.dk/fileadmin/freesite/grupper/114/2022/Artikler/De_tre_vigtigste_opgaver_i_det_arabiske_arbejde.pdf


Civilsamfundsorganisationer opfordres til, så vidt muligt, at samarbejde med
større organisationer som Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp og at holde sig
opdateret på kommunernes hjemmesider om udviklingen og behovet for frivillig
hjælp. 
 
I København bragte den ukrainske ambassadør, Vydoinyk Mykhailo, en hilsen
ved mødet og takkede for danskernes overvældende villighed til at hjælpe. "Vi
har et udtryk på ukrainsk, der lyder: en ven er en, der dukker op i vanskelige
tider. Sådan en ven er Danmark", sagde ambassadøren.

Ønsker man at tilbyde sin hjælp til ukrainere, kan man orientere sig på de
kommunale hjemmesider i Aarhus og København om behovet. 

 
Myndighederne har samlet vigtige informationer til ukrainere

på kriseinformation.dk og nyidanmark.dk/ukraine og IKC indbyder alle ukrainere og
danskere til seminar 4. april 2022 kl. 16.00 i Bethesda hvor Aage Kramp og DRC

Dansk Flygtningehjælp vil gennemgå særloven m.v. og besvare spørgsmål. 
 

Følg gerne Immigration Law – Ukrainsk på Facebook, hvor Aage Kramp deler ud af
sin store viden på området.

Al Massira i Frederikssund Frimenighed 
 

Brian Damsgaard tog i 2018 initiativ til Dansk med Biblen, hvor den kommende
søndags tekst var genstand for sproglige studier på begynderniveau. Et års tid
efter deltog Brian i et Al Massira-kursus for at blive udrustet og bemyndiget til at
bruge Al Massira-materialet, som siden da har været brugt i Frederikssund
Frimenighed hver anden mandag kl. 17-19. Brian har god hjælp af Merete
Bruun, der troligt tilbereder et lækkert aftensmåltid, som udgør første punkt på
dagsordenen for samlingerne. 
 
Hele materialet er oversat til farsi, og farsi har været det eneste sprog, der har
været relevant i Frederikssund. Der har været et ret stort antal forskellige

https://aarhus.dk/ukraine/
https://kk.dk/ukraine
https://kriseinformation.dk/
https://nyidanmark.dk/ukraine
https://www.facebook.com/info4ukrainians
https://imta.dk/inspiration/vis/artikel/al-massira-bibelstudie/
https://imta.dk/inspiration/vis/artikel/al-massira-bibelstudie/


deltagere forbi, men fælles for dem alle er, at de har været iranske/afghanske
kristne med muslimsk baggrund. 
 
Al Massira er en gave til et forholdsvist spinkelt tværkulturelt arbejde i en
forholdsvis lille menighed, da Brian ikke har haft behov for at rekruttere talere
fra fjern og nær eller selv at forberede en tale hver gang. Det skal dog tilføjes,
at udbyttet har været størst, når en kompetent tolk har været til stede, da det
ikke er lykkedes at gøre samtalen efter videoen selvkørende på farsi. Det
skyldes, at ingen har været kvalificeret til at lede samtalen på farsi, hvorfor
Brian selv har været tovholder (og det kræver jo tolkning til og fra farsi). 
 
Oplevelsen i Frederikssund har været, at deltagerne har været begejstrede for
Al Massira, og PR har bestået i den invitation, som deltagerne har rakt videre til
nye deltagere. Den største udfordring har været mødestabiliteten. Skønt Brian
sender alle en sms et par dage før, kan fremmødet svinge mellem 0 og 16. Og
en vis virus har også udgjort en stor udfordring, det er sandt... 
 
Har du fået blod på Al Massira-tanden, så tøv ikke med at kontakte os for
nærmere oplysninger!



Hjælp på sommerlejr?
 

Også i 2022 drager vi på lejr en række steder
rundt i sommerlandet. På tværkulturel kristen
sommerlejr samles hundrede børn og voksne
(i runde tal) om forkyndelse, lovsang og fedt

fællesskab, og det samme gælder for
bibelcamping i Fårevejle og på Bornholm. Vil

du være med? Kontakt tovholderen! Eller
kontakt Krista, hvis du helst bidrager, hvor

behovet for frivillige er størst! 
 

 DFS udgiver videoer på

https://indremission.dk/hvem-er-vi/ansatte/job/visjob/artikel/tvaerkulturel-medarbejder-til-region-nord/#.YjRM4lXMKUk
https://imta.dk/tvaerkulturelle-lejre/
https://imta.dk/tvaerkulturelle-lejre/


arabisk
Mange nydanske kristne taler arabisk, og

derfor har vi fået oversat otte små
tegnefilm til arabisk. Del playlisten med

arabisktalende børn og voksne, som kan
se otte tegnefilm, der handler om Jesus

og det, han gjorde.

Bedeemner
Bed for Ukraine og de mange ukrainere på flugt. 
 
Bed for Afghanistan og bed for de afghanske flygtninges fremtid. 
 
Halvdelen af verdens flygtninge er børn. Bed for børn og unge på flugt. 
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