
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Що ми пропонуємо: 

Вівторок і четвер - безкоштовні уроки датської  

10:00 – 12:00 лише для жінок 
14:00 – 16:00 для всіх 

Реєструватися не потрібно 

Понеділок і середа - безкоштовні уроки англійської  

10:00 - 12:00 для всіх 

Реєструватися не потрібно 

Середа - розмовне кафе з практикою англійської 

12:30 для всіх 

Середа - бадмінтон  

13:00 для всіх 

Можливість спільного харчування (ціна - DKK 20) та допомога з домашнім завданням  

Вівторок о 12:00 -14:00 
Четвер о 12:00 – 14:00 

Café Luther 

Вівторок о 16:00-18:00, Nansensgade 94 

Вивчення Біблії 

Міжнародна група вивчення Біблії проходить щопонеділка о 13:00-14:00, де ми ділимося на різні мовні 

групи. Пропозиція відкрита для всіх, незалежно від релігійних переконань.  

Крім перерахованого вище, IKC також займається щоденними консультаціями, міжкультурними літніми 

таборами та вечірками. Ми також дуже раді виходити та читати лекції на теми, що стосуються нашої 

роботи. Ми хочемо бути ресурсом для церковної міжкультурної роботи. Ви завжди можете зв’язатися з 

нами. 

Контактна інформація: 

International Kristent Center 
Bethesda 
Rømersgade 17 
1362 København K 
Phone: 33 32 59 39 
ikc@ikcenter.dk 
www.ikcenter.dk 

Міжнародний християнський центр (IKC) 

розташований у «Bethesda» поблизу 

станції Nørreport на Rømersgade 17. В IKC 

люди з усього світу можуть брати уроки 

датської та англійської мови відразу після 

прибуття до Данії. Для навчання 

особистий ідентифікаційний номер (CPR) 

не потрібний. Запрошуються всі бажаючі, 

незалежно від того, чи є вони шукачами 

притулку, іммігрантами, які не вирішують 

питання про возз’єднання сім’ї, чи просто 

хочуть покращити свої навички датської 

чи англійської мови. Запрошуються всі 

бажаючі, незалежно від етнічної чи 

релігійної приналежності. Співробітники 

та численні волонтери докладатимуть 

зусиль, щоб люди, які з'явилися в Данії, 

були бaжaними. Щорічно до нас 

приєднуються близько 1300 відвідувачів.  

 

http://www.ikcenter.dk/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We offer the following: 

Free Danish lessons every Tuesday and Thursday 

10-12 AM for women only 
14-16 PM for everyone 

Registration is not required 

Free English lessons every Monday and Wednesday 

10-12 AM for everyone 

Registration is not required 

English conversation café on Wednesdays 

12.30 PM for everyone  

Badminton on Wednesdays 

13 PM for everyone 

Possibility of communal dining (DKK 20) and homework help 

Tuesday at 12-14 
Thursday at 12-14 

Café Luther 

Thursday at 16-18, Nansensgade 94 

Bible study 

International Bible Study Group every Monday at 13-14 PM where we divide into different language groups. The 

offer is open to all regardless of religious belief. 

In addition to the above, IKC is also engaged in daily counseling, cross-cultural summer camps and parties. 
We are also very happy to come out and give lectures on topics related to our work. 
Finally, we want to be a resource for ecclesiastical cross-cultural work. You are always welcome to contact us. 

Contact information 

International Kristent Center 
Bethesda 
Rømersgade 17 
1362 København K 
Phone: 33 32 59 39 
ikc@ikcenter.dk 
www.ikcenter.dk 

 

International Christian Center (IKC) is 

located in ‘Bethesda’ near Nørreport Station 

at Rømersgade 17. At IKC, people from all 

over the world can get Danish and English 

lessons right after arriving in Denmark, as 

enrollment and the personal identification 

number (CPR) are not necessary. People are 

welcome regardless of whether they are 

asylum seekers, immigrants in an 

unresolved family reunification or just want 

to improve their Danish or English skills. 

Everyone is welcome, regardless of ethnicity 

or religion. 

The employees and the many volunteers 

will make an effort to ensure that people 

who are new in Denmark are welcomed. 

We have about 1300 different visitors 

annually. 

mailto:ikc@ikcenter.dk

