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Hilsen fra Mission Afrika
- et ophold med sidegevinster
Fra en af vores partnere, Thore Eklund, Mission Afrikas koordinator for bl.a. Cameroun,
har vi modtaget denne hilsen:

Ezai på sit kontor.
»Mission Afrika havde i efteråret 2010 to studerende fra Cameroun på Diakonhøjskolens Internationale
Kursus.
Foruden øget kompetence i projektudarbejdelse og organisationsudvikling for vores to studerende har jeg
som partneransvarlig for Cameroun oplevet et par sidegevinster. Den ene er gensidig kulturel forståelse.
God kommunikation bygger på et vist kendskab til den kultur, der kommunikeres til og fra. Efter deres kursusophold i Danmark er det blevet lettere at kommunikere med disse to studerende. De har fået en forståelse
og indsigt i dansk kultur, som gør, at vi nu forstår hinanden bedre og har færre misforståelser i vor kommunikation.
Den anden sidegevinst er fornyelse og videreudvikling. Dét at komme til en anden kontekst, suge til sig af
nye impulser samt se og høre, hvordan andre organisationer arbejder og fungerer har skabt grobund for videreudvikling og sat gang i mange diskussioner hos vores partner i Cameroun. Den ene af vore to studerende
arbejder til dagligt på hovedkontoret. Hans kollegaer bekræfter, at de fik en kollega med mange nye idéer og
impulser tilbage. Han kommer til stadighed med forslag til, hvordan arbejdsgangen på kontoret i Cameroun
kan forbedres. Mission Afrika vil helt klart benytte denne uddannelsesmulighed i fremtiden og sende flere
studerende fra vores partnere i Afrika.«
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TAK...

Af Jens Maibom Pedersen
Forstander på Diakonhøjskolen i Århus
Hvornår er det tidspunkt, hvor natten bliver
til dag? Sådan spurgte en lærer engang sine
elever...
Eleverne havde mange forskellige bud på
spørgsmålet, men ingen af dem tilfredsstillede
læreren - og til sidst gav eleverne op og stillede
læreren selv spørgsmålet. Han svarede beredvilligt, i det han pakkede sin taske og forlod
lokalet: Når du kigger ind i øjnene på et andet
menneske, og dér ser et medmenneske, da er
natten blevet til dag. Indtil det tidspunkt er natten stadigvæk hos os...
Den Internationale Linje gør, hvad den kan,
for at dagen bryder igennem - og det er et
herligt projekt at lægge hus til. Når de studerende tropper op fra vidt forskellige steder og
virkeligheder for at sætte hinanden stævne, så
åbnes alles øjne for hinanden på nye måder.
På mærkeligste vis er man ikke længere bare
kineser, inder, rumæner eller dansker.
Man får navn og ansigt - og bliver et medmenneske med alt , hvad dertil hører af muligheder
og forpligtelser.
TAK til alle 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, Areopagos, Danmission, Baptistkirken, Aktive Kristnes Omsorgsarbejde og
Viborg Stift, der alle sammen har sendt samarbejdspartnere forbi Den Internationale Linje i
år.
Jens Maibom Pedersen overrækker eksamensbeviser ved afskedsfesten i november 2011 til
Andry fra Madagaskar og Samjhana fra Nepal.
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3 måneder fyldt med gode oplevelser i Danmark
Af Vlad Mehedincu, Rumænien, studerende 2011

Vlad - manden i midten - til undervisning sammen med Lalao fra Madagaskar og Abigail fra Kina.
Var det dét værd? Så absolut! Det hele har været en fantastisk oplevelse.
Det faktum, at vi alle kom fra forskellige lande og kulturer, var med til at gøre opholdet til en helt særlig oplevelse, for det gjorde det hele mere interessant og sjovt. I begyndelsen var det svært at vænne sig til hinanden;
men til slut kunne vi slet ikke få nok af hinanden.
I 3 måneder boede og studerede 13 studerende fra 9 forskellige lande sammen.
Vi lo, fejrede fødselsdage, ryddede op i vores rod, lavede mad og spiste sammen. Helt ærligt, så var der spændinger imellem os; men vi indså, at det var helt naturligt, og vi forstod, at når vi udviste tolerance, gjorde det
os til bedre mennesker.
Vi sejrede og begik fejl sammen, vi smilede og græd sammen, vi hjalp hinanden og lærte, at jo mere vi stod
sammen, jo større ting kunne vi udrette. Alt i alt var opholdet en prøvelse for os. Det var udfordrende. Men
vi gjorde det! Og det føles fantastisk.
Det første spørgsmål, der slog mig i begyndelsen var: ”Vil det være muligt for mig at tilpasse mig?” Sammen
med det spørgsmål opstod der en følelse af frygt for ikke at kunne tilpasse mig, sådan som jeg gerne ville.
Men jeg opdagede, at jeg ikke var den eneste, der havde det på den måde. Alle de andre følte det på samme
måde. Vi er jo alle mennesker, og sammenholdet gjorde os i stand til at håndtere bekymringerne og presset.
Vi havde undervisning hver dag, og lærerne var meget venlige og altid parate til at hjælpe os.
Jeg kunne godt lide undervisningen, og det var sjovt at deltage. Desuden skulle vi hver dag cykle til skole,
hvilket jo er godt for miljøet og for vores helbred.
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Dét, som jeg holdt mest af, var besøgene hos forskellige slags organisationer. Hvad jeg lærte på disse besøg, er
jeg sikker på, at jeg vil komme til at bruge, når jeg kommer hjem. Sammen med al den anden viden, som jeg
bl.a. har fået om projektarbejde, vil det gøre mig mere kompetent og effektiv i mit arbejde derhjemme, og det
vil helt sikkert hjælpe mig i min videre karriere.
Vi lærte også, hvad ansvar betyder. Vi skulle fx hjælpe hinanden på skift med at gøre rent og dele værelse
med hinanden. Efter 3 måneder sammen på den måde blev vi hurtigt gode venner.
Afskedsfesten bragte os også tæt på hinanden. Vi skulle sammen stable en god fest på benene. Festen blev en
succes og gav mig mange gode minder.
Til slut vil jeg takke alle, der har været med til at gøre dette ophold muligt.
Jeg har lært virkelig meget, og jeg håber, at jeg med dette ophold i bagagen, fuld af viden og gode, værdifulde
oplevelser, vil komme til at gøre en forskel i verden.

Det internationale hold efterår 2011 optræder med fællessang ved afskedsfesten i november.
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Lederen har ordet...
Af Lisbeth Pedersen, leder af Den internationale linje

Lisbeth Pedersen, nr. 3 fra højre, her fotograferet sammen med nogle af de internationale studerende fra efteråret 2011 og nogle af de danske studerende ved forberedelsen til
afskedsfesten.
Endnu engang ser vi tilbage på et godt og inspirerende internationalt kursus.
I år havde vi 13 studerende fra 9 forskellige lande - Madagaskar, Burundi, Kirgisistan, Kina, Rumænien,
Bulgarien, Nepal, Indien og Rusland.
Det var et dejligt hold, der alle deltog seriøst og engageret i undervisningen, som særligt havde fokus
på Diakoni, Projektarbejde, Kommunikation, Organisation og Ledelse. Udover de faste lærere havde vi
besøg af mange af vores partnerorganisationer, der gav et udbytterigt indblik i kirkelige organisationers
diakonale udviklingsarbejde. De studerende tog godt fra i undervisningen og sugede til sig af indtryk på
besøg i kirker eller diakonale institutioner.
Der var stof til megen eftertanke og diskussion, når vi kom hjem.
De var et foretagsomt hold, der uforfærdet udforskede skolens omegn på deres cykler. Selvom det for nogles
vedkommende var første gang de sad på en cykel. For en enkelt studerendes vedkommende fik det desværre
den konsekvens, at hun brækkede foden og for en tid måtte betjene sig af krykker og kørestol.
Det stækkede dog ikke eventyrlysten; så en solrig efterårsdag skubbede hendes medstuderende hende hele
vejen ned til Århus midtby og hjem igen. De tog det som en oplagt diakonal opgave :-)!
I starten af november var vi på studietur til København, hvor vi gennem besøg hos nogle af vores partnerorganisationer tog hul på undervisningen i Advocacy og Civil Samfund. Vi besøgte også Christiansborg, hvor
eleverne var noget duperede over den unge, friske folketingspolitiker, der viste os rundt.
Det var en på mange måder god og spændende tur.
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”Et højdepunkt for de studerende var helt klart
»Danish Study Week«, hvor de boede 3 - 5 dage
hos danske familier.”
Vi havde dog en enkelt ubehagelig oplevelse, da Nelson, vores indiske elev, faldt om med en blodprop. Heldigvis var det tæt på et hospital, og det ser ud til, at han er kommet sig uden alvorlige mén. Han var meget
taknemmelig over, at det skete her og ikke på en af hans mange motorcykelture til små landsbyer i Indien.
Et højdepunkt for de studerende var helt klart »Danish Study Week«, hvor de boede 3-5 dage hos danske
familier. De studerende fik gennem de af værterne arrangerede besøg et godt indblik i, hvordan det danske
samfund er organiseret – i skoler, kirker, offentlige institutioner og frivillige sociale organisationer.
Men gæstfriheden og hyggen i de danske hjem gjorde et mindst lige så stort indtryk.
For en del af eleverne var ugen arrangeret af den organisation, der havde inviteret dem herop; men hvor
dette ikke var muligt, tog forskellige Y´s Men klubber ansvar for et meget veltilrettelagt program. Hvis jeres
klub ligger i nærheden af Århus, og I kunne tænke jer at være værter i ”Danish Study Week” til efteråret, må
I gerne sende en mail til international@diakonhojskolen.dk, så kan jeg sende jer lidt flere oplysninger om,
hvad det går ud på.
I de studerendes evalueringer gav de udtryk for stor tilfredshed med kurset og taknemmelighed til både
partnere, sponsorer og Diakonhøjskolen. Her på skolen har vi også været rigtig glade for holdet og sendte
dem af sted med stor tiltro til, at de vil bruge, hvad de har lært, til at gøre en forskel i de sammenhænge, de
vender tilbage til.
De internationale studerende på besøg på Christiansborg.
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De studerende gør status...
Samjhana med vikingehjelm
og rød kappe, nr. 3 fra venstre, til
sportsdag på Diakonhøjskolen sammen
med alle de andre studerende på skolen.
Samjhana Ranabhat, Nepal
Alle her er lige og meget venlige.
Det var meget interessant at se påklædningen til sportsdagen. Alle var
klædt sjovt på. Den viden jeg har fået
på skolen er uvurderlig. Nu ved jeg,
hvordan man styrer en NGO, fremsætter en projektbeskrivelse og planlægger
et længerevarende projekt.
Det har også været interessant at modtage anden undervisning, at besøge forskellige sociale institutioner,
organisationer og kirker. Jeg tror, denne uddannelse er rigtig god for folk, som arbejder og ikke har tid til et
længerevarende undervisningsforløb. Kurset her kombinerer flere års studier.
Wanjun på besøg hos dansk værtsfamilie.
Wanjun Wang, Kina
Jeg vidste ikke, at det ville blive et
livsforandrende kursusophold.
Jeg lærte næsten alt på universitetet, undtagen en passende holdning
over for andre. I faget ”værdibaseret
lederskab” på Diakonhøjskolen kom
jeg til at tænke over, hvorfor vi altid
bruger ordet ”kontrol” og ikke ordet
”værdier”?
Hvorfor viser vi ikke vores kristne værdier, når vi er blevet ledere? Kontrol forsvinder sammen med lederen,
men værdier lever videre. Når man anvender værdibaseret ledelse i ens team, får man mere tid, hvilket er
vigtigt for travle ledere.
Opholdet hos en dansk familie i en uge var noget helt ud over det sædvanlige. Vi talte med vores danske
værtsfamilier om kultur og samfundsforhold samt boede og spiste sammen med dem. Jeg havde et billede af
danskerne som kolde p.gr.a. af deres generthed; men når man lærer dem rigtigt at kende, er de meget omsorgsfulde og behandler en, som en del af familien.
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»...vi har lært at tage ansvar for helheden«
Zacharie i fuldgang med opvasken i
Diakonhøjskolens køkken.
Zacharie Minani, Burundi
Min ansvarsbevidsthed blev vækket med ny viden om tillidsbaseret
lederskab og involvering i sociale aktiviteter, som fx at vaske mit eget tøj,
rengøring og lave mad. Det er ikke
en tradition, hvor jeg kommer fra, da
det her mest er kvindernes ansvar.
Men nu er jeg blevet bevidst om disse
pligter og vil introducere dem for alle
i mit lokalsamfund.
Dog først når jeg har introduceret det i mit eget hjem på demokratisk vis. I min kirke vil jeg gøre menigheden opmærksom på kirkens ansvar over for nødlidende samt dens rolle som samfundets forandringsagent.
Jeg ønsker at være involveret i projekter, der skal hjælpe kirken til at opnå den form ansvarlighed.
Jeg ønsker at være fortaler for kvinder, unge og marginaliseret grupper i vores lokalsamfund, så de får flere
muligheder og kendskab til deres rettigheder.
Lalao, i midten af billedet, sammen
med Abigail og Zacharie.
Lalao Rahantaharivelo, Madagaskar
Undervisningsforløbet var godt planlagt, og jeg vil gerne indføre samme
form for præcision, når jeg kommer
hjem til mit eget land.
En vigtig ting, der imponerede mig,
er gennemsigtigheden i Danmark,
og at der ikke er nogen korruption.
Danskerne betaler meget i skat, mens
staten til gengæld sørger for velfærd i
top i form af hospitaler, uddannelse,
infrastruktur, pension etc. til alle.
Jeg har lagt mærke til, at danskerne gerne vil lave socialt og frivilligt arbejde; men at kirkerne næsten er
tomme om søndagen. Det ser ud til at være den vej udviklingen går i Danmark og i en del andre rige lande.
Folk er optagede af at gøre tingene perfekt, og deres materielle behov bliver opfyldt, så på den måde føler de
fleste, at de ikke har brug for kirken mere.
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Islambek i midten med mørkeblåbluse,
hvor han sammen med sine medstuderende har socialt samvær også kaldet
»familytime.«

Islambek Baibagyshev, Kirgisistan
Her mødtes jeg med studerende fra ni lande. Alle var vi vidt forskellige, men alligevel var vi som én stor familie. Gennem kursusforløbet lærte vi en del om hinandens kulturer. Til tider skændtes
og grinede vi; men vi var der for hinanden i de svære stunder. Jeg
håber, vi vil forblive venner og bevare kontakten til hinanden, efter
vi er færdige på skolen. Jeg har også fået venner blandt de danske
studerende, som var søde og altid gerne hjalp os.
Jeg har fået en masse erfaring og viden på Diakonhøjskolen.
Jeg håber, at mine nyerhvervede færdigheder og viden vil være til
gavn for min organisation og mit lands samfundsudvikling og for
fattigdomsbekæmpelsen i landområderne.

Ella Evdokimova, Rusland
Nu har jeg fået meget mere viden om diakoni. Det
er præcist, hvad kirkerne i Rusland mangler i dag.
Jeg vil gerne videregive min nye viden om diakoni til hele menigheden i min kirke. Vi glemmer
nemlig ofte vores kald til at tjene hinanden.
Det har også været afgørende for mig at besøge
forskellige sociale organisationer. Fx var jeg meget
imponeret af den sociale café, hvor folk kommer
for at snakke. Det er ikke bare en café, men et slags
socialt center. Især slog det mig hvor mange
frivillige, der arbejder i de sociale organisationer.
Ella på besøg i Cirkus Tværs i Gellerupplanen. Her er hun
Det er et godt forbillede for kirkerne i Rusland.
fotograferet sammen med en af de unge, som optræder i
cirkuset.

Jamilia, nr. 2 fra venstre, i godt humør til afskedsfesten.

Jamilia Asylbaeva, Kirgisistan
Jeg havde længe drømt om at besøge dette land
og at møde verdens lykkeligste folk. Jeg blev
imidlertid lidt forvirret, da jeg hørte, at der var
mange ensomme mennesker og andre sociale
problemer i Danmark. Og det gik op for mig,
at selv i et af de rigeste lande i verden, er der
sociale problemer og fattigdom.
At cykle var en interessant oplevelse.
Nogle af mine medstuderende kom galt af
sted på cyklen, og der var en del, der blev syge
under opholdet i Danmark. To måtte opereres
på hospitalet. Lisbeth må have åndet lettet op,
efter vi var rejst, og tænkt: »Gud ske tak og lov,
at alle studerende stadig er i live og er sikkert
hjemme igen.«
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Andry, nr. 1 fra venstre, på tur ud i det grønne sammen med Wanjun fra Kina og Lily fra Bulgarien.
Andry Naivoson, Madagaskar
Jeg har en følelse af, at København og Aarhus er cykelbyer over alle cykelbyer. I København kom overraskende nok en mand cyklende til den Internationale kirke, og vi fik at vide, at han var generalsekretær for
Danmission. Senere forstod jeg, at cyklen er den billigste, sundeste og mest økologiske transportform næst
efter at gå.
Jeg er forundret over den danske mentalitet, når det kommer til at overholde loven. Man stopper for rødt lys,
selvom der ikke er nogen anden trafik. Man spænder sikkerhedsselen, også selvom der ikke er noget politi til
at straffe en, hvis man ikke gør det. I mit hjemland følger folk loven p.gr.a. frygt for politiet.
Her tror jeg, jeg har meget at lære af danskerne.
Asyl Balybaeva, Kirgisistan
Jeg tror ikke, at der findes mange
institutioner med så demokratisk en
atmosfære som på denne skole, ikke
engang i Danmark. Efter frokost er der
fx meddelelser, hvor alle frit kan tage
ordet, og man synger fælles fødselsdagssang for dagens fødselarer.
Alle studerende og medarbejdere er
lige. Vi hyggede os meget om aftenerne
på kollegiet med te og kage. Skolens
køkken er meget erfarne til det der
med kager, mums….Det blev en rigtig
god tradition med disse te-aftener
Asyl th. giver Lily fra Bulgarien et afskedsknus .
sammen.
Vi berigede også vores ordforråd med ord på kinesisk, nepalesisk, indisk og fransk, udtalt med hver vores
forskellige og sjove udtalelser. På trods af at vi alle talte engelsk med accent, var latteren vores fællessprog.
Og tro det eller lad være, danskerne, ja selv lærerne, har humor.
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Hele holdet, efterår 2011, fotograferet på Diakonhøjskolens grønne arealer.

Det økonomiske grundlag
for den Internationale linje
Det koster ca. 50.000 kr. (inkl. rejse) at deltage på Den internationale Linje.
•
De fleste internationale studenter sponsoreres af deres danske partnerorganisationer
som f.eks. Folkekirkens Nødhjælp, missionsorganisationer eller stifter.
•
Nogle studerende, der er ansat i udviklingsarbejde, har gennem deres danske partnerorganisation opnået støtte gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.
•
Tilskud fra forskellige Y’s Men klubber gør det muligt for kvalificerede studenter at deltage, hvis de ikke kan få støtte andre steder fra.
Støtte til Den internationale Linje modtages med tak og kan indbetales 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, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg, Tlf. 86 27 41 22
E-mail: international@diakonhojskolen.dk, www. diakonhojskolen.dk
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