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Gensidig inspiration
Af Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen
Så havde vi på Diakonhøjskolen igen et inspirerende efterår, hvor der var lidt
flere farver på paletten end til daglig. Verden bliver altid større og endnu mere
spændende, når deltagerne på Internationalt Kursus ankommer.
Sproget, klæderne, håret, traditionerne, erfaringerne etc. er forskellige, men
bag det ydre banker nogle hjerter, der minder om hinanden - og som er et
godt udgangspunkt for at mødes omkring diakoni, projekt- og
udviklingsarbejde på Internationalt Kursus. Et møde, der efterlader både os
og de internationale deltagere lidt klogere og berigede på mangt og meget.
Endnu en gang skal en stor tak lyde til alle folk og organisationer omkring
projektet. Tak til Y’s Men Region Danmark, hvis stabile økonomiske
opbakning udgør kursets økonomiske rygrad. Tak til Dansk Missionsråds
Udviklingsafdeling for jeres gode bidrag til undervisningen og jeres støtte til
missionsselskabernes kandidater; og tak til Areopagos, Danmission,
Kirkernes Integrations Tjeneste, Assist og KerkinActie i Holland, der i år
sendte samarbejdspartnere på kurset og sammen med Y´s Men klubber
udviste stor gæstfrihed og engagement i jeres afvikling af deltagernes
individuelle studieuger.
Uden jeres trofaste støtte ville Internationalt Kursus ikke eksistere - og så ville
deltagerne (og vi andre) være mange spændende erfaringer, møder og
undervisning foruden.
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Hvad fik jeg med mig hjem?
Af Stephanie Chebet, deltager på Internationalt kursus i 2018

Posten i den Gl. By havde brev til Stephanie

Internationalt kursus var en øjenåbner for
mig. De forskellige fag var nyttige for mit
arbejde hjemme, hvor jeg samarbejder med
mange målgrupper, partnere og
myndigheder. Faget projektarbejde var især
et højdepunkt for mig. I mit arbejde har jeg
gennemført projekter uden at have en klar
forståelse af, hvordan projekter udvikles;
men her fik jeg mere viden og flere
færdigheder mht. projektplanlægning og implementering samt om, hvordan man
skriver en projektansøgning.

Alt dette er meget relevant for det arbejde, jeg udfører i min organisation.

Emnerne i faget Civil
Samfund var også meget
relevante for mit arbejde
og den organisation, jeg
repræsenterer, fordi jeg
arbejder med disse
spørgsmål, når vi
gennemfører projekter.
Undervisningen om
Verdensmålene for
bæredygtig udvikling og
filmen Poverty Inc. var
meget vigtigt for mig,
da jeg arbejder i en
donorfinansieret
organisation.

Verdensmålene indlæres gennem rollespil

Filmen åbnede mine øjne for realiteten af donorafhængighed og hjalp mig til
at nytænke begrebet bæredygtighed.
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Undervisning af Erik Vitner ved besøg hos CISU
(Civilsamfund i Udvikling)

Gæstelærernes undervisning hjalp mig
til at få et andet perspektiv på
forskellige emner, især religions- og
trosfrihed samt menneskerettigheder,
hvilket er noget, jeg kan bruge i mit
arbejde. Besøgene hos forskellige
organisationer og institutioner gav
også god læring, jeg kan bruge i min
hjemlige sammenhæng. Jeg nød især
besøget i moskeen og at høre om den
dialog, der findes mellem nogle kristne
og muslimer. Det er en problemstilling,
jeg står over for i mit daglige arbejde i
min organisation.

Stephanie (3. tv) og holdet på besøg hos Jørgen Thomsen på Folkekirkens Nødhjælp

Værdibaseret ledelse var også et interessant emne. Jeg lærte meget om
konflikthåndtering, forskellige ledelsesformer og det at have et
kønsperspektiv på ligestilling. Jeg vil undervise mine teammedlemmer om det
med forskellige personligheder og ledelsesstile for at forbedre vores
samarbejde. Jeg vil bruge den viden og erfaring, jeg har fået om lederskab,
til at forbedre mit arbejde og opbygge andre teammedlemmer i min
organisation.
Sammen vil vi udvikle vores organisation, så vi når vores strategiske mål.
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I fagene kommunikations- og
studiefærdigheder forbedrede
jeg både mine mundtlige
og skriftlige færdigheder,
og jeg lærte, hvordan man
bedst kommunikerer og
samarbejder med børn.

Socialt nød jeg samværet med
de andre studerende og
muligheden for at lære af
deres forskellige kulturer
og baggrunde, og åndeligt
nød jeg vores andagter
og det vi i øvrigt havde
sammen som team.

Dette kursus hjalp mig til at
nytænke bæredygtighed i
vores projekter, og jeg vil tage
en masse viden om udvikling
af projektarbejde,
organisationsledelse og
civilsamfundsspørgsmål med
mig hjem.

Stephanie og holdet er på GLS lederkonference i Aarhus

Hvad angår lederudvikling håber jeg, at kunne forbedre min egen lederrolle
og opfostre ledere i den organisation, hvor jeg arbejder.
Jeg var meget inspireret af tillidskulturen i det danske samfund.
Det var synligt i transportsektoren, i skolerne og stort set alle andre steder.
Dette er en vigtig lektie, jeg vil bære med mig resten af livet.
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At leve er at lære…
af Lisbeth Pedersen, leder af det Internationale Kursus
Ifølge en af verdens ledende eksperter i bæredygtig
udvikling, FN senior rådgiver Jeffrey Sachs, er mål 4
om uddannelse måske det vigtigste af Verdensmålene,
fordi uddannelse hjælper folk til at arbejde produktivt,
reducerer fattigdom, forøger økonomisk vækst og
forbedrer sundhedstilstanden. Derfor har uddannelse
altid været et vigtigt fokus i udviklingsarbejde.
Men uddannelse er ikke bare formidling af viden. Måske
er det snarere at skabe rammer for at mennesker kan
udvikle sig personligt på baggrund af de erfaringer, de gør sig og den viden,
de vælger at tilegne sig. Uddannelse er meget mere end et kursuscertifikat.
Det er åbenhed for at lære nyt hver eneste dag, af hver et menneske vi
møder og i en enhver situation, vi står i. At leve er at lære…

David og Samson i gang med at udveksle viden og erfaringer

Når vi planlægger vores Internationale Kursus, overvejer vi hvert år det
faglige indhold grundigt. Hvad skal vi prioritere? Ved kursets afslutning slår vi
ørerne ud og lytter: ”Hvad er så det vigtigste, I tager med jer hjem?” Her bliver
vi ofte overraskede. Jo, deltagerne får meget ud af vores undervisning,
og en del af den bliver oversat til andre sprog og givet videre. Men ofte er det
ikke deres faglige, men personlige udvikling, de lægger allermest vægt på og mange af læringsprocesserne foregår udenfor klasseværelset.
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Et vanskeligt gruppesamarbejde giver værdifulde erfaringer med
konfliktløsning, tjenersind læres under opvasken og ydmyghed af en
forbilledlig værelseskammerat. Under besøg i diakonale institutioner smittes
de af medarbejderes hjerte for mennesker, og en hjemløs udfordrer til dem til
at gøre noget godt med deres liv.

Nye udfordringer under besøg hos Cirkus Tværs i Gellerup - jonglering!

Megen velment udviklingshjælp har ikke skabt udvikling, men tværtimod
gjort modtagere passive og afhængige. Vi ønsker at opmuntre vores
kursusdeltagere til at tro på egne evner og idéer og vove at engagere sig
og selv tage ansvar i deres kirker, organisationer og hjemlande.
Lykkes det så? Måske ikke i lige høj grad for alle; men igen og igen bliver vi
taknemmelige og opmuntrede, når vi hører nyt fra vores tidligere deltagere
om hvordan de stadig bruger, hvad de har lært her. For at give jer et lille
indblik, har jeg i dette nr. af Update valgt kun at give ordet til en enkelt
deltager fra det netop afsluttede kursus. I stedet har jeg på de næste sider
indsat mails, jeg har fået af tidligere deltagere, jeg stadig har kontakt med.
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En hilsen fra Kenya
Fra Musa Sakui, deltager på Internationalt kursus i 2015,
har kursusleder Lisbeth Pedersen modtaget denne hilsen
Kære Lisbeth
Jeg håber, du har det godt. Det har jeg og min
familie. Jeg husker dig altid i mine bønner og mit
hjerte er evigt taknemmeligt for den opmuntring og
de kloge råd, du gav mig, da jeg var på
Diakonhøjskolen. Jeg takker Gud for, hvad han har
gjort for mig og børneprojektet her i vores kirke.
Med økonomisk støtte fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) har vi i år afsluttet
et 15 måneders partnerskabsprojekt. Vores bestyrelsesmedlemmer og
volontører blev trænet i organisations udvikling og andre kerneområder for
kapacitetsopbygning. Jeg stod for undervisningen i værdibaseret ledelse,
og jeg havde stor glæde af det materiale og de PowerPoints, du gav os.
Deltagerne kunne virkelig godt lide undervisningen, der var en øjenåbner for
dem.

Musa, (2. tv) da han i 2015 deltog i undervisningen på Internationalt Kursus

Det er første gang, vi har modtaget donorstøtte, men hele regnskabet blev
godkendt af revisionen i Danmark, og jeg er så glad for, at vi var i stand til at
håndtere økonomien godt.
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Da jeg skrev ansøgningen, brugte jeg alt det, jeg havde lært på Internationalt
Kursus. Ja, kurset har virkeligt været nyttigt for mig.Jeg har netop færdiggjort
en større ansøgning, som vil blive forelagt CISU af min partner organisation,
Seniorer uden grænser.
Det er et 2-årigt projekt rettet mod børn i 5 marginaliserede landsbyer.
Projektet skal give landsbyernes ældste (lederne) en forståelse for
vigtigheden af uddannelse samt skadevirkningerne af visse traditionelle
skikke. Bed for, at ansøgningen bliver godkendt, da det vil få en enorm
indflydelse på manges liv i dette marginaliserede samfund.
Det er ikke en let opgave at skabe forandring på denne side af kloden.
Men jeg husker en ting, jeg lærte på Diakonhøjskolen:
"Vær ydmyg, tjen andre og vær en forandringsagent”.
Det er præcis, hvad vi i min organisation, Destiny Child Development Center
vil søge at gøre for at hjælpe de fortvivlede børn i vores samfund til en bedre
fremtid.
Husker du den lille dreng, jeg skrev om, lige da jeg kom tilbage fra Danmark?
Ham vi reddede fra at dø, fordi han var blevet erklæret udstødt af landsbyens
ældste? Drengen er nu 3 år gammel og sund og rask. Han bor hos min mor
og jeg sørger for hans behov, fordi jeg ved, at han har en fremtid.

Må den gode Gud velsigne dig.

Videregiv venligst mine hilsener til dette
års internationale studerende og alle
jeg kender på Diakonhøjskolen.

Mange kærlige og gode tanker
Hilsen
Musa Sakui

Musas mor og den lille dreng
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En hilsen fra Madagaskar
Fra Lalao Narisoa Rahantah, deltager på Internationalt kursus i 2011,
har kursusleder Lisbeth Pedersen modtaget denne hilsen
Kære Lisbeth
En hilsen i Jesus Kristi dyrebare navn. Tak for
hvad, du har sendt til os, det er så skønt stadig at
modtage materiale fra dig!
Deltagelse på Internationalt Kursus har virkelig
været gavnligt for mig! Vores begrænsede
økonomi her er en stor udfordring, men jeg er glad
for at have lært om, hvordan vi kan gøre budgettet
gennemsigtigt.
Niels Sørensens undervisning i diakoni har givet mig en større forståelse
for hvordan, man kan arbejde diakonalt; og de forskellige besøg i diakonale
centre og organisationer har været meget inspirerende for mig. Ikke mindst
dem, der havde omsorg for teenagere på gaden om natten, arbejdede med
rehabilitering af tidligere fængslede, eller hjalp de prostituerede.
Jeg forsøger at rådgive alle vores forskellige diakonigrupper på baggrund af
det, vi lærte i Aarhus.

Lalao (1. tv) da hun i 2011 deltog i undervisningen på Diakonhøjskolen
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Undervisningen i værdibaseret ledelse har haft stor betydning for mig
personligt. Den har hjulpet mig til at blive en bedre leder, givet mig mod til
at håndtere problemer og har gjort mig meget motiveret for at varetage mit
ansvar godt. Den har også lært mig at passe på mig selv og huske at tage
mig tid til at hvile mig og have det sjovt. Den har forbedret mit liv.
Undervisningen om at jeg ved min hjemkomst ikke skulle prale med det,
jeg havde lært, men huske at det var en Gud velsignelse til mig, som jeg
skulle videregive til andre, var også en stor hjælp for mig. Jeg har lært så
meget andet og har oplevet en indre fred gennem kulturen i jeres land.

Lalao (1. th) med holdkammerater da hun i 2011 var på Internationalt Kursus

Jeg er Gud taknemmelig for at give mig denne lejlighed til at lære diakoni,
som er den bedste opgave, Gud har givet os! En kæmpe tak til vores lærere
og til medarbejderne på Diakonhøjskolen i Aarhus, Gud velsigne jer alle.
Jeg vil også gerne takke Danmission for at give os denne mulighed, som har
betydet en stor forbedring af vores indsats til gavn for de marginaliserede.
Varme knus
Lalao
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En stor tak for jeres opbakning og støtte - fra medarbejdere og studerende på Internationalt Kursus

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 H, 8270 Højbjerg, Tlf. 86 27 41 22
E-mail: kh@diakonhojskolen.dk, www.diakonhojskolen.dk
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