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Man skal rejse ud for at komme hjem…
Af Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen
Endnu et efterår - og endnu et internationalt hold! Skal man tro deltagerne, fik de
meget ud af det - og lytter man til væggene på Diakonhøjskolen, fortæller de
stadigvæk om intense 3 måneder: om diskussioner og samtaler, om temaer og
projekter, om diakoni og arbejde.
Men først og fremmest kan man høre både deltagerne og os, der har vores daglige
gang på Diakonhøjskolen, fortælle om hvor spændende det er at møde noget nyt og
anderledes. Og sådan er det med den internationale linje – hér mødes vi alle
sammen på kryds og tværs for sammen at rejse ud i fælles udfordringer for
efterfølgende at komme hjem!
Hvor er det godt, at vi har den internationale linje, for den giver folk fra den store
verden og os indfødte et væld af muligheder for at blive klogere på udvalgte
tematikker men også på hinanden og det fælles liv. Og det er der god brug for!
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 sender-organisationer/foreninger:
Folkekirkens Nødhjælp, Betlehems Venner, KFUM og KFUK, KerkinActie og
Promissio. Og endelig tak til alle jer, organisationer, partnere og private,
der bakker op og deltager i planlægning m.v. Jeres opbakning er uvurderlig!

- Jens får en kinesisk hilsen som tak for afgangsbevis 2

Alle er værdifulde
Af Fran Cai Chaoheng, deltager fra Kina

- Fran (2. tv) lærer om ledelsesstil i praksis -

Jeg ankom til skolen med et nysgerrigt hjerte og høje forventninger - der blev
indfriet! Undervisningen var spændende og interessant og bestod ikke kun i at lytte
til læreren.
Vi havde også gruppearbejde, leg, rollespil og besøg af gæstelærere. Derudover
besøgte vi forskellige organisationer, var på studietur og deltog i konferencer.
Gennem alt dette blev jeg overbevist om, at diakoni ikke er en mulighed, men en
absolut nødvendighed for kirken.
Jeg lærte, at alle er værdifulde og bør respekteres; og på min studietur mødte jeg
folk,
der arbejdede hårdt på at give handicappede bedre leve- og arbejdsforhold. Jeg så en
væg med fotos til minde om døde hjemløse og jeg oplevede kirker, der arbejdede
sammen for at hjælpe flygtninge. Jeg så folk omsætte deres tro til handling.
Jeg nød hverdagen på Diakonhøjskolen, hvor vi spillede spil og havde det sjovt med
de danske studerende. Vi lærte lidt dansk af dem og lavede en international middag
for dem. Jeg kunne godt lide, at det at tage ansvar for måltider, rengøring og andre
opgaver også var en del af læreprocessen.
Efter tre måneder har jeg pakket ny viden, nye færdigheder, ideer og venner i min
"bagage". Den er tungere end før, men jeg er så glad og taknemmelig for hvad jeg
tager med mig.
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Kirkens ansvar i samfundet
Af James Mensanh Kossi Adoukpo, deltager fra Togo
Hvis en person hilser på dig uden at standse, tænker vi i Vestafrika, at han er
hovmodig; men jeg har lært at danskere gør det, fordi tid er rigtig vigtig for dem.
Jeg har også lært noget om at opbygge gode relationer og om hvordan man skal
håndtere konflikter.
Hvad angår civilsamfund, vidste jeg før kun, at man skal bekæmpe regeringen, når
den tager forkerte beslutninger, men at resultatet af det ofte bliver borgerkrig.
Her har jeg lært om dialog med myndigheder ud fra en positiv tankegang og om
hvordan en kirke eller organisation kan hjælpe samfundet ved at skabe projekter
som skoler, hospitaler og fjerkrægårde for at hjælpe syge og arbejdsløse og derved
mindske fattigdom og kriminalitet.
I faget Projektarbejde har jeg fået relevante værktøjer til at kunne planlægge et godt
projekt og jeg har også fået mere viden om bl.a. budgetlægning, regnskab,
værdibaseret ledelse, organisationsudvikling, kommunikation, rådgivning,
rettighedsbaseret udvikling og det at kommunikere og samarbejde med børn.
Undervisningen har udvidet min forståelse og jeg vil søge at omsætte alt, hvad jeg
har lært, til praksis for at udvikle min kirke og mit lokalsamfund.

- James (4. tv) med holdet i Folketinget -
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Personlig Udvikling
Af Lidia Aleksandrova, deltager fra Bulgarien
En af de vigtigste ting jeg lærte i Danmark er, at "Heldet følger de velforberedte".
Jeg kan ikke forvente, at Gud klarer alt; jeg må lægge mit hjerte i at gøre, hvad jeg
kan og derefter overlade resten til Gud.
Jeg er blevet mere åben for andres meninger og forslag og jeg har fået mere
gennemslagskraft og mod til at være en bedre efterfølger og leder. Gud har givet os
forskellige evner og jeg behøver ikke at fokusere på de ting, der er umulige for mig.
Nogle gange følte jeg mig ensom, men både studerende og lærere var så venlige,
at de let fik mig til at smile igen. Jeg fik gode venner og er sikker på, at jeg vil se
nogle af dem igen.

- Fran, Nathalie og Lydia - klar til nye udfordringer -

Af Nathalie Abu Ghannam, deltager fra Palæstina
På Diakonhøjskolen fik vi ikke kun mulighed for at kende og forstå den danske
kultur; eftersom vi selv kom fra 6 forskellige lande, lærte vi også at kommunikere
med mennesker fra andre kulturer. Det var forvirrende og interessant på samme tid.
Vi havde mange op og nedture, men fuldførte med kærlighed og respekt.
Jeg har værdsat hver eneste dag på denne skole, der har formet en del af min
karakter og ændret min opfattelse af mange ting i livet. Jeg har fået mere tillid, er
blevet mere uafhængig og er vokset i at være den, jeg virkelig er. Jeg er glad og
taknemmelig for denne livserfaring og rejser hjem fyldt med motivation og
inspiration.
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Hilsen fra Y 's Men
Fra Kjeld Kjær Madsen, Y 's Men International, region Danmark, har vi modtaget:
Her er lidt fra Y 's Men´s historiebog om starten på den internationale linje og en
hilsen fra Ivan Pavlov, som var på et af de første hold. Ivan har lige været
distriktsguvernør i Y´s Men´s Distrikt Bulgaria og til foråret bliver han
charterpræsident i den 3. klub i Sofia. Den starter han sammen med Ivo, der var på
Diakonhøjskolen for 2 år siden.
Dette viser at opholdet på Diakonhøjskolen giver en god ballast og samtidig er det
en glæde for os Y´s Men at vores tilskud til Diakonhøjskolen giver så god en
gevinst. Vi håber også at kunne bidrage i fremtiden.

- Kjeld (3.th) med de bugarske deltagere Lydia og Mitco,
samt Y´s Men folk fra Randers til Farewell Party på Diakonhøjskolen -

Der var engang… Glimt fra Y´s Mens historiebog om
Det Internationale Kursus
Efter murens fald blev projektet International Diakoni startet af Folkekirkens
Nødhjælp; Y 's Men International, region Danmark og Diakonhøjskolen for at
kirkerne i Østeuropa kunne dygtiggøre deres unge ledere til at tage kampen op mod
landenes sociale problemer. En styregruppe blev dannet, Alice Pedersen blev ansat
som leder og det første hold startede i 1998.
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- Undervisning ved Jørgen Thomsen hos Folkekirkens Nødhjælp i København -

Folkekirkens Nødhjælp fandt de fleste studerende gennem deres østeuropæiske
samarbejdspartnere, Diakonhøjskolen bidrog med rammerne og alle klubber i Y 's
Men, region Danmark samlede penge ind. Herudover fik projektet støtte fra fonde,
især Demokratifonden. Men fondsmidlerne og det senere højskoletilskud forsvandt,
og i 2008 var den internationale linje i en alvorlig krise. Men den blev reddet på
målstregen af en ekstraordinær indsamling blandt Y 's Men klubberne,
samt nedskæring af kursets længde og medarbejderbemanding.
I 2002 blev flere missionsselskaber inddraget og man optager nu også deltagere fra
både Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Afrika. Nogle af disse sponsoreres af
deres danske partnere, ofte med hjælp fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.
Men det er ikke muligt for alle og hjælpen fra de mange Y 's Men klubber, der
stadig støtter økonomisk, er fortsat afgørende for kursets eksistens.
Formålet er fremdeles at udruste unge ledere til at gøre en forskel for de mange
mennesker, der lever i fattigdom og undertrykkelse eller har andre sociale
problemer. Hidtil har 287 studerende fået undervisning i international diakoni og vi
ved at de fleste af dem nu gør en kæmpe indsats i kirkelige organisationer i deres
hjemlande. Nogle af dem har faktisk startet Y 's Men klubber!
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Historien fortsætter…
Af Ivan Pavlov, en af de første deltagere,
nu aktiv i Y´s Men i Bulgarien
- Ivan på regionskonferencen i 2016 -

Jeg havde det privilegium at være den første elev fra Y 's Men i Bulgarien. Lige fra
begyndelsen så jeg forskelle, fx i måden at tænke på og i værdierne og jeg havde et
stærkt ønske om at engagere mig i studierne og ikke gå glip af noget af
undervisningen.
Det var inspirerende at se, hvor godt det danske sociale system fungerede. Sammen
med min tro på Gud gav denne erfaring mig tro på mine egne evner og den
overbevisning, at vi i fællesskab kan opnå en masse.
Noget af det vigtigste, jeg lærte, var hvor værdifuldt et menneskes liv er og at det
fortjener omsorg, uanset hvilken tilstand det er i. Enhver ved, at både hans egen og
samfundets fremgang afhænger af ham. Frihed, tolerance, mangfoldighed, høj moral
og ansvarlighed er nogle af de elementer, som beskriver demokrati. I et samfund
med demokrati er der frihed til at dele sine tanker uden at blive dømt eller til grin.
Jeg er taknemmelig for den viden og den erfaring, jeg har fået fra mine lærere på
Diakonhøjskolen og for inspiration og opmuntring fra lederen af projektet, Alice
Pedersen. Denne erfaring er nu en del af mig, mit liv, min tjeneste i kirken, og det
samfund, jeg lever i; og jeg er sikker på, at den
ikke kun har påvirket mig, men også bringer
håb, glæde og velsignelse til min familie, mine
venner, kollegaer og til mit smukke land,
Bulgarien.

- To tidligere deltagere fra Bulgarien.
Ivo (tv) skal hjælpe Ivan med at starte
ny Y´s Men klub -
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Den første leder har ordet
af Alice Pedersen, den første leder af Internationalt Kursus

- Alice Pedersen -

Ivan var på efterårsholdet år 2000. Det var et meget godt hold, der alle ville
fællesskabet, undervisningen og alt det nye. Som andre hold, blev de udfordret bare ved at komme til Danmark. Mange elever kom fra en mere totalitær og ovenfra-og-ned tænkning til en sammenhæng, hvor det var afgørende, at man kunne tage
ansvar, vise initiativ og være med i et team. Det kræver gåpåmod og det havde de.
Det, der bandt lærere og elever sammen, var et engagement i en kirke eller i en
kirkelig organisation, og fokus var særligt diakonien - et af kristendommens 3 ben:
Forkyndelse - mission/ undervisning - diakoni. Diakoni er kirkens hænder og
fødder, det er, som biskop Marianne Christiansen har udtrykt det:
”At få øje på hinanden og blive bevæget til handling”.
Dagligdagen på kurset var for eleverne hele tiden nye indtryk, nye lektioner og en
læring, som betød en personlig modning og nye handlemuligheder og perspektiver
på det kirkelige arbejde. Det var grænseoverskridende - i ordets allerbedste
betydning.

- Undervisning i samarbejde - i 2016 9

Alice Pedersen fortsat…

- Studietur til København er stadig et hit -

To af højdepunkterne på alle hold var studieturen til København, hvor vi i en uge
tog på besøg i diverse kirker, diakonale organisationer og også legede almindelige
turister; og så var det Personal Study Week: En uge, hvor eleverne individuelt eller
to og to, var på besøg i en Y´s Men klub et sted i landet.
Det betød, at eleverne fik et pusterum væk fra skolen; og det betød især en dejlig
forkælelse, personlig omsorg og et ugeprogram tilrettelagt helt efter elevens
individuelle ønsker plus lidt mere, for den lokale Y´s Men klub havde tit også noget
at vise, som eleverne slet ikke vidste, at de gerne skulle se og kunne få en masse ud
af at besøge.
Det er ganske tydeligt, at netop disse uger i en Y´s Men klub har ført til venskaber
og vedvarende relationer – selv længe efter afslutningen af kurset. Det har betydet
støtte og opbakning, når eleverne var tilbage i deres hjemlande, og det har ikke
sjældent betydet en økonomisk håndsrækning til de projekter, som eleverne efter
endt ophold på Diakonhøjskolen har taget fat på.
Måske vil et projekt som International Diakoni af pessimister og mørkemænd blive
anset for at være en dråbe i havet. Ja, men havet består af dråber, og dråber udhuler
selv den mest kompakte sten!
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En taknemmelig leder
af Lisbeth Pedersen, leder af Internationalt Kursus
Jeg vil forsøge at fatte mig i korthed, da jeg i år har overladt en del af min
sædvanlige spalteplads til kursets første leder, i hvis fodspor jeg respektfuldt træder.
De gode og strukturerede rammer for Internationalt Kursus, som Alice grundlagde
de første år, har været en gave for både deltagerne og de efterfølgende ledere
inklusiv mig. Tak!
Meget nyt er kommet til og undervisningens indhold er gennem årene blevet justeret
og opdateret til nye behov, men studieturen til København og Personal Study Week
er stadig højdepunkter for deltagerne.
I år ser vi endnu engang tilbage på et rigtig godt kursus med positive og engagerede
deltager. Vi havde kun 8 deltagere fra 6 forskellige lande - Etiopien, Sydafrika,
Togo, Palæstina, Kina og Bulgarien, men vi har aldrig haft et hold med større
variation i alder, kultur og holdninger. Et tilbagevendende tema i evalueringen var,
at de havde lært meget af hinanden netop pga. forskelligheden og at de var positivt
overraskede over den gensidige kærlighed og respekt, de trods uenigheder havde
opnået.
Udover det faglige udbytte, som de var vældig tilfredse med, formåede de at bygge
gode venskaber, både indbyrdes og med deltagere og medarbejdere på
Diakonhøjskolen, samt i de kirker, de fik en tilknytning til under opholdet. Vi savner
dem vist lidt og glæder os allerede til at byde et nyt hold velkommen næste år.

- Lisbeth og deltagere til de internationales Farewell Party 11

- International 2016 - til tjeneste -

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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