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Hilsen fra russisk-kinesisk alliance
I efteråret modtog Peter Crawford, der underviser de internationale studerende i projektarbejde, nedenstående opmuntrende
hilsen om et spændende projekt,
der udsprang af projektundervisningen på Den Internationale
Linje i 2009:
ld 2009
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Tak...

Af Jens Maibom Pedersen
Forstander på Diakonhøjskolen
Verden er blevet mindre – OG større…
I takt med at verden bliver mindre og mindre,
og afstandene mellem de forskellige kontinenter
hurtigere og hurtigere tilbagelægges, bliver verden på forunderligste vis større og større. Kulturer, sprog og traditioner mødes på kryds og
tværs, og efterlader os alle sammen lidt klogere og berigede. Farverne på min egen
lille palet får nye nuancer, og horisonten i min egen lille andedam bliver en anden.
Verden bliver større – og endnu mere spændende. Sådan oplever vi det på og omkring Den Internationale Linje på Diakonhøjskolen…
Den Internationale Linje har siden sin start for mere end 10 år siden sat fokus på
udviklingsarbejde og diakoni – og samlet unge fra indtil videre mere end 20 forskellige lande. Det har budt på en lang række spændende projekter, oplevelser og diskussioner. Nye indsigter og venskaber er opstået – og kommunikationen på tværs af
landegrænser er blevet intensiveret. Jo verden er på samme tid blevet både mindre
og større…
TAK til alle de organisationer som bakker op omkring linjen: Y’s Men Region
Danmark, der troligt samler penge ind og sponsorerer unge fra udenlandske samarbejdspartnere, Dansk Missionsråd, der giver støtte til ansøgere fra missionsselskaberne samt Folkekirkens Nødhjælp, Mission Afrika, Areopagos, Danmission,
Dansk Ethioper Mission, ApiAid, Fremtid & Håb og Viborg Stift, der alle sammen
har sendt samarbejdspartnere forbi Den Internationale Linje i år.
TAK for jeres opbakning og støtte – uden den var der ingen international linje, og
det ville være en skam….for os alle sammen! Vi krydser fingre for et fortsat godt
samarbejde!
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”Vi er forskellige...
Af Natalia Vorobeva, Kirgistan
Studerende 2010
”Vi er forskellige, men vi
er sammen”
- disse ord er
blevet mottoet for Den
Internationale
Linje 2010. 18
studerende fra
12 lande har
levet, studeret,
slappet af, grinet, gået ture, lavet mad,
spist, vasket op, gjort rent...sammen. Vi
har savnet vores familier, været kede af
det og nogle gange vrede på hinanden,
trætte og syge. Men vi overlevede!!! Og
ikke bare det - vi lærte en masse!!”
Jeg har boet i et eventyr i tre måneder.
Alt var spændende for mig. Selvom vi
har forskellige kulturer, respekterede vi
hinanden! Vi gik til undervisning hver
dag, og jeg var tilbage på skolebænken
igen efter 15 år. Og for at komme i skole
måtte jeg ud og cykle for første gang i 20
år. Vi nød den smukke danske natur og
gik ture i skoven og ved havet. Jeg var
ude og svømme i oktober. Det var fantastisk!

Jeg kunne godt lide læringsprocessen på
Den Internationale Linje. Det var interessant at få undervisning, besøge forskellige organisationer og dele erfaringer. Det var relevant og brugbart i mit
arbejde og mit liv. Og jeg er sikker på, at
jeg med min nye viden og erfaring kan
være med til at videreudvikle min organisation.
Det er rigtigt godt at være i en gruppe
med studerende fra hele verden. Vi ved
nu mere om de lande, vi hver især kommer fra, og om det arbejde vi hver især
udfører til gavn for udsatte mennesker
i vores lande. Der er mange af os, der
arbejder med børn, kvinder og familier,
og vi har en idé om at oprette et informationsnetværk mellem vores organisationer. Jeg tror, det er vigtigt at dele
erfaringer! Og hvis det viser sig, at vores
netværk kommer til at fungere, har vi en
plan om, at udvide det, så vi på globalt
niveau har mulighed for i fællesskab at
skubbe på for en forandring til det bedre. Det er bare en plan, men jeg håber vi
kan realisere den!
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...men vi er sammen”
Til sidst vil jeg gerne takke alle, der har
været med til at arrangere og finansiere
dette kursus fro os. Det var en fantastisk mulighed for os for at forstå, at ”vi

er forskellige, men vi er sammen!” Jeg
håber, vi kan bevise, at vi sammen kan
gøre vores verden bedre!

Det internationale hold 2010 optræder med sang på 12 forskellige sprog ved deres store
afskedsfest i december.
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Lederen har ordet...
Af Lisbeth Pedersen
Leder af Den Internationale Linje
En mild septemberdag i 2010 slog vi
dørene op for det største hold internationale studerende, vi nogensinde har
haft. Ikke mindre end 18 lærelystne studerende fra 12 forskellige lande - hhv.
Sri Lanka, Ghana, Tanzania, Kirgistan,
Indonesien, Kina, Indien, Etiopien,
Cameroun, Cambodja, Rumænien og
Ungarn.

Lisbeth Pedersen (i midten) omgivet af glade internationale studerende.

Det var en herlig flok og Diakonhøjskolen genlød ofte af deres latter og ivrige
diskussioner. De engagerede sig ivrigt
og spørgelystent både i undervisning
og besøg i kirker eller diakonale institutioner, og deres fællesskab var præ-

get af omsorg og respekt for hinandens
forskelligheder. De var både seriøse og
sjove og det var en fornøjelse at være leder og lærer for dem.
Undervisningen var igen i år fokuseret
på Diakoni, Kirken i Civilsamfundet,
Projektarbejde, Kommunikation, Organisation & Lederskab samt Værdibaseret
Ledelse. Udover de faste lærere havde vi
besøg af mange af vores partnerorganisationer, inklusiv Paul Didriksen fra Y´s
Men. De gav alle et spændende bidrag til
undervisningen mht. kirkelige organisationers rolle i udviklings- og diakonalt
arbejde.
Eleverne var meget tilfredse med undervisningen. De havde stort set alle lært,
hvad de forventede eller mere til. Det
eneste, de var enige om at beklage sig
over, var, at kurset var alt for kort. Men
vi er jo nødt til at holde os inden for 3
mdr. af hensyn til visareglerne.
”Danish Study Week”, hvor de boede
3-5 dage hos danske familier, var også
en god oplevelse for dem alle. Udover
at de studerende og værterne gensidigt
lærte lidt om hinandens traditioner og
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”Vores formål med kurset er stadig
at give deltagerne viden og færdigheder,
der udruster dem til at komme hjem og
yde en indsats for positiv forandring”
kultur; fik de studerende, gennem de
af værterne arrangerede besøg, også et
indblik i hvordan det danske samfund er
organiseret – i skoler, kirker, offentlige
institutioner og frivillige sociale organisationer.
For en del af eleverne var ugen arrangeret af den organisation, der havde
inviteret dem herop, men for nogle af
organisationerne var dette ikke muligt.
Her trådte Y´s Men klubber til og arrangerede nogle meget veltilrettelagte uger.
Der arbejdes koncentreret i grupper.

Joseph fra Tanzania fremlægger i forbindelse med undervisningen i projektudviklingen.

Vores formål med kurset er stadig at
give deltagerne viden og færdigheder,
der udruster dem til at komme hjem og
yde en indsats for en positiv forandring
mht. diakoni og udvikling i deres egen
sammenhæng. Når man læser de studerendes evalueringer, bliver man glad
og taknemmelig over at være en del af
noget, der gør så stor forskel i deres liv.
Man har lov at håbe og tro på, at de må
lykkes i deres planer om at gøre en forskel med det, de har lært her på Diakonhøjskolen.
Diakonhøjskolen i Århus - www.diakonhojskolen.dk
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De studerende gør status...
John Kanagaraj, Indien
For det første vil jeg gerne takke alle,
særligt Y’s Mens Club, Tove og hendes
gruppe. Jeg havde en fantastisk tid på
Diakonhøjskolen i Århus, hvor jeg fik
nye venner fra hele verden og lærte både
deres og den danske kultur og livsstil at
kende. På Diakonhøjskolen oplevede jeg
lighed og fællesskab. Vi havde det sjovt
sammen og delte åbent os selv med hinanden.
I undervisningen oplevede jeg nye læringsmåder. Alle studerende fik opmærksomhed, og der var frihed til at
sige sin mening. I Danmark praktiserer
folk demokrati. Mit land er også demokratisk, men mit folk er ikke virkelige frie i vores hierarkisk strukturerede
samfund.
Det danske vejr var en oplevelse i sig selv:
Mange af de studerende oplevede sne for
første gang i deres liv - her er det Mesfin fra
Ethiopien foran kollegiet, hvor de boede.

John fra Indien (forrest) og Ezai fra Cameroun prøver noget helt nyt: Køkkentjans!

Ezai Zra, Cameroun
Danmark er meget anderledes end mit
hjemland. Danskerne er meget ydmyge.
På Diakonhøjskolen er det ikke til at
gætte, hvem der er forstander, og hvem
der er pedel. Alle er på fornavn med
hinanden. Sådan er det ikke i mit hjemland! Men nu har jeg lært, at det ikke
er en persons titel, der giver ham hans
værdi, men den måde han udfører hans
opgave på.
En ting, jeg ikke glemmer, er køkkentjansen, som vi alle skulle tage del i.
Det var nyt for mig, at mænd og kvinder
kunne hjælpe hinanden med denne opgave. Måske kan mænd endda gøre det
bedre end kvinder. Det må jeg eksperimentere med derhjemme - min kone
bliver helt sikkert meget overrasket!
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Leo på sightseeing i København.

Qun Sheng Liu (Leo), Kina
I ”Danish Week” blev mit syn på handicappede positivt forandret, og jeg vil
gøre mit bedste for at forbedre handicappedes omdømme i min omgangskreds derhjemme. Jeg har lært meget
om, hvordan en NGO fungerer, og når
jeg kommer hjem, vil jeg gerne skabe
kontakt med NGO’er i min by med henblik på, at min kirke kan indgå i et samarbejde med dem.

Sopheak Sip, Cambodia
Undervisningen på Den Internationale Linje var meget brugbar for mig som leder.
Jeg vil bruge min nye viden til at forbedre mit arbejde i min kirke, og hvor de ellers
har brug for mig.
Jeg håbede sådan, at jeg ville komme til at se sne i Danmark, så da sneen kom, blev
jeg virkelig glad. Jeg nød det de første par dage, men efter en uge hadede jeg sne. Det
var koldt og besværligt og holdt en indenfor. Nu har jeg ikke brug for at se sne igen.
Danmark er et smukt land, men selvom det er et kristent land, sker der stadig meget
skidt - det kom som et chok for mig.
Tv: Diakonhøjskolens danske studerende tog imod de internationale med en caféaften med
Hawaii-tema. Th: I løbet af de tre måneder beøgte de internationale studerende et utal af
organisationer og projekter; her er det Sopheak i ”Cirkus Tværs” i Gellerup.
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Zhanqing Shen (Linda), Kina
Det bedste ved undervisningen var gruppediskussionerne, hvor alle havde deres
forskellige perspektiver. Det var en udfordring for os at forstå hinanden, men en
virkelig god mulighed for at lære hinandens kulturer at kende. Gennem diskussionerne lærte vi om demokrati; at alle skulle have mulighed for at tale.
Den viden og færdighed, vi har opnået på Den Internationale Linje, er meget vigtig
for vores arbejde derhjemme. Personligt har jeg fået rigtigt meget ud af de tre måneder. Både igennem fællesskabet, undervisningen og de mange besøg hos forskellige
organisationer i Danmark.
Fordi jeg har fået støtte fra ICCO og Folkekirkens Nødhjælp til at deltage i Den
Internationale Linje, kan jeg nu støtte flere mennesker i mit hjemland, der har brug
for det.

Tv: Josephine, Linda og John hører om den danske grundlov på studieturen til København.
Th: ”Class meeting” på kollegiet. Det er Monica yderst til højre.

Josephine Issah, Ghana
Jeg har oplevet Danmark som et fredeligt og veludviklet land, hvor man hjælper hinanden med mad, tøj og tag over
hovedet, hvis der er nogen, der ikke har
råd til at sørge for sig selv.
Det danske vejr var en oplevelse i sig
selv; jeg så sne for første gang i mit liv
og betragtede børnene lege i det og kaste
med snebolde.
Tiden i Danmark har forandret mit liv
- det har været en af mine største oplevelser.

Monica Luminta Pendos,
Rumænien
Min deltagelse på Den Internationale
Linje gav mig mulighed for at lære så
mange nye ting, vigtige ting, som vil
kunne bruge i mit arbejde. Jeg lærte
ikke bare af undervisningen, men også
af danskerne; fx at effektivisere arbejdet,
og at arbejdet med mennesker kræver
indlevelse og medfølelse. Jeg glæder mig
til at omsætte, hvad jeg har lært til praksis og dele mine oplevelser med venner
og familie.
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Serey (i midten) instruerer i traditional cambodiansk
dans ved holdets afskedsfest. Linda (tv.) og Ramona
(th.) forsøger at følge med.

Stephan Rajapakse, Sri Lanka
Tre måneder i Danmark for at lære mere om
diakoni var en fantastisk spændende mulighed.
Samtidig var det en udfordring for mig. Jeg måtte
udvide min horisont for at få fat på den danske
kultur og samfundsstruktur. De danske studerende på Diakonhøjskolen tog imod os som venner, og fik os til at føle os hjemme, selvom vi var
tusinder af kilometer hjemmefra. En ting, jeg aldrig glemmer, er hvordan de danske vikinger udfordrede løven fra Sri Lanka til at tage med ud og
vinterbade. Jeg gjorde det! Tiden i Danmark har
altså ikke bare givet mig indsigt i projektarbejde,
den har også bragt venskaber, relationer og nye
måder at tænke på og allervigtigst: indblik i hvad
Gud har til mig i mit liv.

Serey Choeng, Cambodia
Jeg er interesseret i projektarbejde, som der var stor fokus
på i undervisningen, så det var
meget brugbart for mig. Jeg
kan nu gøre mit projekt derhjemme endnu bedre.
I Danmark mødte jeg mennesker, der arbejder hårdt for at
hjælpe andre, bl.a. ældre mennesker der arbejder frivilligt i
genbrugsbutikker eller caféer
for at tjene penge til at støtte
fattige lande som mit eget. Det
fik mig til at tænke, at jeg må
bruge disse penge med omtanke i mit projekt og arbejde
hårdt for at hjælpe mit land.
Stephan med sit kususcertifikat.

Hele holdet i klasseværelset, hvor de tilbragte rigtig mange timer i løbet af de tre måneder!!
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Det økonomiske grundlag
for Den Internationale Linje

Det koster ca. 50.000 kr. (inkl. rejse) at deltage på Den Internationale Linje.
•
•
•

De fleste internationale studerende sponsoreres af deres organisations
danske partner, som f.eks. Folkekirkens Nødhjælp, missionsorganisationer eller stifter.
Nogle studerende, der er ansat i udviklingsarbejde, har gennem deres
danske partnerorganisation opnået støtte fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.
Tilskud fra forskellige Y’s Men klubber gør det muligt for kvalificerede
ansøgere at deltage, hvis de ikke kan få støtte andre steder fra.

tak!

og kan indbetales
Støtte til Den Internationale Linje modtages med
på Diakonhøjskolens konto i Jyske Bank 5077 200 5398 (mrk. International
Linje).
Hvis du vil vide mere om Den Internationale Linje, er du meget velkommen
til at kontakte os:

Diakonhøjskolen i Århus
Lyseng Allé 15
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 27 41 22
E-mail: international@diakonhojskolen.dk
www.diakonhojskolen.dk

