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Hilsen fra Seniorer uden Grænser
Af Max Schrøeder, Seniorer uden Grænser

I Kenya samarbejder vi med Destiny Child Development Center (DCDC),
der arbejder for at forbedre vilkårene for fattige og sårbare børn fra en
minoritetsgruppe på omkring 2700 mennesker. Organisationen blev startet for få
år siden af unge fra denne gruppe med udgangspunkt i den lokale Baptistkirke.
I Seniorer uden Grænser blev vi klar over, at skulle vores kontakt resultere i et
projektsamarbejde måtte deres organisatoriske kapacitet styrkes. I 2015 sendte vi
derfor en af de unge drivkræfter, deres formand, Musa Sakui, på Diakonhøjskolens
Internationale Kursus.
To medlemmer af Seniorer uden Grænser besøgte i marts 2017 DCDC i forbindelse
med starten af en 1-årig Partnerskabs bevilling fra CISU. Det var da helt tydeligt,
at Musa har lært meget gennem kurset på Diakonhøjskolen, såvel professionelt som
personligt, og at han har formået at viderebringe noget af det, han har lært,
til den øvrige bestyrelse og de frivillige.
Det vi især lagde mærke til var, at han er god til at samarbejde med og trække
på andre organisationers viden og erfaring omkring udviklingen af DCDCs
organisatoriske kapacitet. Han fremstod som en energisk og dedikeret formand
med respekt for de øvrige deltagere og deres ideer og holdninger.
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På Diakonhøjskolen lærte Musa (forrest midtfor) bl.a. om samarbejde

Alle gode gange mange…
Af Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen
Sådan kan man godt have det, når der endnu engang bydes velkommen til
internationale studerende ”derude fra den store verden”. Vi har efterhånden prøvet det
nogle gange - men hver eneste gang lægges der noget til. Nye hold og nye mennesker
- betyder nye oplevelser og nye relationer.
Det er, hvad enten man kommer ”from abroad” eller har sin daglige gang på
Diakonhøjskolen, spændende at møde det nye og anderledes. Nu gik man lige og
troede, at man vidste alt om Kina, Bulgarien eller Cameroun - og så korrigerer nye
personlige møder ens blik…

Jens (4. tv) og medarbejdere dyster i samarbejde under Farewell Party

Det er sådan, dét er med den internationale linje. Folk flyver ind forskellige steder fra
med det, der nu er engang er deres - og møder hér andre folk, skikke, synspunkter,
sprog, kulturer, traditioner, vaner. Og de kan li’ det! Men heldigvis også mere end det.
For deltagerne på den internationale linje synes også, at de ”får noget ud af det”.
Læs bare videre i dette UPDATE.
TAK til alle de organisationer som bakker op omkring linjen. Tak til Y’s Men Region
Danmark der troligt samler penge ind til projektet. Uden den støtte var der ingen
international linje. Tak til Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling der støtter
kandidater fra indenlandske missionsselskaber og tak til årets
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sender-organisationer/foreninger: Y’s Men Region Danmark, Areopagos,
Folkekirkens Nødhjælp, Danmission, Baptistkirken, KFUM & KFUK samt ICCO
i Holland.

Inspiration til forandring
Af Bentry Mwalwanda, deltager fra Malawi
Det har været meget nyttigt for mig at deltage i det Internationale Kursus på
Diakonhøjskolen, især mht. projektarbejde, organisationsudvikling, værdibaseret
lederskab, civilsamfund og diakonalt arbejde. Det har forandret mine tanker om
udviklingsprojekter og organisationsudvikling.
Gennemgangen af de forskellige faser af organisationsudvikling har hjulpet mig til at
identificere mangler i min egen organisation og jeg vil bruge de værktøjer, jeg har
lært, til at hjælpe min organisation til at analysere vores styrker og svagheder og
derigennem forbedre effekten af vores arbejde.
Jeg rejser hjem med en passion for at tage ansvar for at skabe forandring i min
organisation. Både mht. ansvars- og rollefordeling, vores strategiske planlægning,
samt monitorering og evaluering af organisationen.

Bentry (3. tv) lærer om ledelsesstil i praksis
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Tro omsat til handling
Af Jinghui Zhang (Joshua), deltager fra Kina
Jeg har virkelig værdsat dette internationale fællesskab med 11 brødre og søstre fra 7
forskellige lande. Undervisningen var god og levende og de diakonale besøg gav en
masse inspiration. Jeg så, hvordan kirker og trosbaserede handlinger har medvirket til
udviklingen af civilsamfundet og hvordan diakonale organisationer her er salt og lys
i samfundet. Vi besøgte sociale caféer for ensomme og hjemløse; institutioner med
omsorg for handicappede, mentalt udfordrede og stofmisbrugere; og organisationer,
der hjælper fanger og flygtninge. Vi mødte mange mennesker, der var dedikerede til
at tjene udsatte mennesker med
kærlighed. Især var jeg
opmuntret af et par, der som
fængselspræst, fangekorleder
og initiativtagere til Café Exit,
en café for nuværende og
tidligere indsatte, havde
hjulpet mange til et bedre liv.
Fra de fantastiske beretninger,
vi hørte, forstod vi, at det der
kan forandre en person, ikke er
straf, men kærlighed og accept.
På besøg i Café Exit

Disse besøg bekræftede og
inspirerede min vision for at
arbejde på at mobilisere
kinesiske kirker til at række
ud til folk, der har brug for
hjælp, gennem kærlig
diakonal tjeneste.
Når vi lader vores tro
komme til udtryk i handling,
er der kraft til forsoning,
forvandling og fred.
Som der står i Mattæus 25:40:
Joshua (2. tv) hygger sig med holdet efter et kirkebesøg

”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.”
5

En ren fornøjelse…
af Lisbeth Pedersen, leder af det Internationale Kursus

På besøg hjemme hos Lisbeth (6.tv)

I September blev Diakonhøjskolen igen mødested for studerende fra både Europa,
Afrika og Asien. De var dygtige og top motiverede og en fornøjelse at undervise.
Det var også en meget social og munter gruppe med et rigtig godt fællesskab,
så vi havde mange gode timer sammen.
Studietur til København
Vi lægger vægt på at supplere undervisningen om rettigheds- og trosbaseret
udviklings- og socialt arbejde ved at tage på studieture ud af huset. I uge 38 tog vi til
København og besøgte bl.a. Folketinget og nogle af vores partnerorganisationer.
Programmet var tæt pakket med interessante oplæg i Frelsens Hærs café Pakhuset,
Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Missionsråd Udviklingsafdeling og Café Exit.
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Arno underviser om kirkens sociale ansvar i Frelsens Hærs café

Der var meget at snakke om den sidste aften, da vi vendte, hvad den enkelte havde
fået ud af turen. Men det, der havde gjort allerstørst indtryk var faktisk en
gadevandring med en ældre hjemløs mand. Både fordi de var overraskede over
at der var sådanne huller i det sociale sikkerhedsnet i velfærdsstaten Danmark;
og fordi denne meget veluddannede mand, havde udfordret dem mht. at gøre noget
godt med deres liv.

Theo og Tiana på Individuel Studieuge i København

Individuel studieuge
Individuel studieuge eller Personal study week hed tidligere Danish study week,
men det er ikke længere en dækkende betegnelse for deres studieuge, da nogen af
deltagerne er sendt på kurset af partnere i Norge eller Holland. Men uanset hvor deres
studieuge er arrangeret, vender de studerende altid tilbage til Diakonhøjskolen fyldt
med inspiration, ny viden og stor taknemmelighed.
De nyder gæstfriheden i de familier, de besøger og får et godt indblik i, hvordan det
danske, norske eller hollandske civilsamfund er organiseret – i skoler, kirker,
offentlige institutioner og frivillige sociale organisationer. For de fleste er ugen
arrangeret af deres partnerorganisation, men hvor det ikke er muligt, står forskellige
Y´s Men klubber for nogle veltilrettelagte dage. En stor tak til alle, der i 2017 var
med til at give vores studerende en rigtig god oplevelse. De næste sider består af
udpluk fra 4 studerendes mails til deres værter i den Individuelle studieuge.
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Frivillighed og kreativitet i Jylland
Af Deborah Atebo, deltager fra Uganda
Under mit besøg hos Fonnesbæk Y’s Men klub i Ikast så jeg, hvordan frivillige
organisationer og kirker rejser penge og andre ressourcer til at støtte mange
aktiviteter. Jeg var især imponeret over frivillighedsindsatsen og indsamling
og salg af genbrugsting.
Ikast kirke havde både programmer for mødre og babyer, "Babysalmesang",
og for børn og teenagere (minikonfirmander og konfirmander). Jeg fik mulighed
for at deltage i alle disse aktiviteter og var imponeret over hvor godt og kreativt de
blev gennemført. Jeg sætter pris på, hvor godt dette samfund er organiseret med et
socialt netværk, der støtter børn og familier i vanskelige situationer, samt ældre og
indvandrerkvinder.
Jeg vil forsøge at få min lokale kirke til at starte socialt arbejde for mennesker i nød.
Det kan være steder, hvor kvinder kan mødes, støtte hinanden og diskutere
problemer, der påvirker dem. Jeg vil også sammen med min lokale kirke arbejde for
at udforske og igangsætte kreative former for lokal fundraising, samt undervise
kvinder i håndarbejde som f.eks. strikning eller vævning.)
Jeg blev overvældet af den varme velkomst, vi fik. Den viste mig, hvad sand
kristendom er. Jeg er evigt taknemmelig og vil søge at være bedre til at praktisere
mine kristne værdier, når jeg vender hjem. Endnu en gang Tak!

Deborah (3. tv) engageret i aktivitet om verdens uretfærdige handelsvilkår
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Diakoni i Holland
Af Summer Panyu Li, deltager fra Kina
Jeg lærte rigtig meget hos organisationen KerkinActie i Holland og jeg var meget
imponeret over kirkernes diakonale programmer, f.eks. huset for mentalt
handicappede, fødevarebanken, børnehuset og ikke mindst det hospice, jeg besøgte.
Et sådant har jeg aldrig set før, men nu overvejer jeg, om jeg måske kan starte et eller
to, når jeg vender tilbage til Kina.
Hvis jeg skal bruge tre nøgleord til at opsummere det, jeg har lært, vil det være:
kreativitet, grundighed og ydmyghed. Når vi udfører diakonalt arbejde, bør vi være
ydmyge; for hvad vi har udrettet, skyldes ikke os selv, men Guds nåde. Vi hjælper
folk i nød, fordi de er vores næste; og vi bør elske vores næste som os selv.
Hvis vi ønsker at hjælpe mange mennesker, må vi være kreative og grundige og
bruge forskellige måder for at kunne hjælpe forskellige mennesker.
Kirkernes diakonale arbejde i Kina er i en begynderfase, der er mange muligheder og
udfordringer. Det, jeg kan gøre, er at videregive viden og erfaringer, samt nye ideer
og metoder til kirkerne, når jeg kommer tilbage til Kina. Sådanne projekter kan
måske ikke startes lige med det samme, men jeg tror, at de vil blive startet før eller
senere i kirkerne i Kina.

Summer (forrest th) med holdet i klasselokalet
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Dialog og landbrug på Sjælland
Af Theodoric Rajaonary, deltager fra Madagaskar
Jeg var meget imponeret over Mødestedet, Danmissions sociale café for flygtninge og
indvandrere. Der er mange aktiviteter for flygtninge og indvandrere; som f.eks. dansk
kurser, tværkulturel dialog mellem muslimer og kristne, bøn, debatarrangementer,
måltider og hjælp til at læse breve fra myndighederne.
Der er en god atmosfære, hvor mennesker fra forskellige lande værdsætter og
respekterer hinanden som en slags familie. Jeg tror at tværkulturel dialog er vigtig
i et samfund. På Madagaskar har vi 18 forskellige etniske grupper. Måske kunne
mere dialog på tværs af kultur, etnicitet og religion give os et nyt syn på hinanden
og hjælpe os til at opbygge forståelse og tillid.
Vi besøgte også en gård i Herluflille med 150 hektar store marker, 70 køer og
moderne landbrugsmaskiner. En bonde på Madagaskar har typisk mindre end 10 køer
og under 2 hektar land. De kan ikke producere tilstrækkeligt, da det meste af arbejdet
udføres manuelt. Jeg vil søge at få vores Lutherske kirkes afdeling for landbrug og
miljø til at etablere et landbrugskooperativ, der kan være fælles om større marker
og moderne maskiner og derved øge produktionen. Vi har lært mange ting og det
udfordrer os til at gøre vores bedste, når vi vender hjem. Men vi kan ikke gøre det
alene, vi vil gerne gøre det hånd i hånd med jer.

Theo og Tiana på gården i Herluflille
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Smuk natur, menneskerettigheder og
gæstfrihed i Norge
Af Susie Xiyu Liu, deltager fra Kina
Tak fordi I arrangerede sådan en fantastisk uge for mig. Norge er et smukt land.
Jeg så farverige skove, jeg så glitrende hav, jeg så elegante havmåger og livagtige
skulpturer. Jeg nød landets skønhed hvert eneste minut, når jeg var oppe på fjeldet,
nede ved havnen, på en travl togstation eller i en lun restaurant.
Da jeg ankom, bøde Norge mig velkommen med regnvejr, men hos Areopagos og
Digni blev jeg mødt med varme. Besøgene på jeres kontor og forskellige centre gav
mig en bedre forståelse af jeres arbejdsområde. Det handler om social bevidsthed,
respekt for menneskerettigheder, værdier vist i handling, nye ideer og
arbejdsredskaber. Dette vil jeg gerne dele med mine kolleger og mine venner,
når jeg er tilbage i Kina.
Det var en stor ære for mig at bo i jeres hjem, som var hyggelige og gæstfrie,
med lækker mad, bløde senge, duftende blomster, varme stearinlys og ild i pejsen.
Jeg undrer mig over, at jeg var så heldig. Før vidste jeg ikke rigtig, hvordan man
viser gæstfrihed, men nu har jeg lært meget om dette! Jeg glæder mig til marts,
når de blå blomster blomstrer i jeres skove, for da skal vi ses igen i Kina!

Smuk natur findes også i Århus bugten (Susie 2. tv)
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Internationalt Kursus bæres oppe af Guds trofasthed og gode venners støtte

Det økonomiske grundlag for kurset
Det koster ca. 60.000 kr. (inkl. rejse) at deltage på Internationalt Kursus.
• En del internationale deltagere sponsoreres af deres danske
partnerorganisationer. Nogle deltagere, der er ansat i udviklingsarbejde,
får gennem deres partnerorganisation støtte af Dansk Missionsråds
Udviklingsafdeling.
• Tilskud fra forskellige Y’s Men klubber er med til at få økonomien til at
hænge sammen og gøre det muligt for kvalificerede studerende at deltage,
selvom de ikke kan få støtte andre steder fra.
Støtte til Internationalt Kursus modtages med tak og kan indbetales på
Diakonhøjskolens konto i Jyske Bank 5077 200 5398 mrk. Internationalt Kursus.
Ved opgivelse af cpr-nr. er gaver på 200,- og derover fradragsberettigede.
Hvis du vil vide mere om Internationalt Kursus,
er du meget velkommen til at kontakte os:
Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg, Tlf. 86 27 41 22
E-mail: kh@diakonhojskolen.dk, www.diakonhojskolen.dk
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