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Hilsen fra Viva Danmark
Fra Sara Fischer Dirksen, programmedarbejder. Viva er et internationalt
netværk for kirkeligt arbejde for udsatte børn og unge. Viva driver også
volontørprogrammet Impact.
I efteråret 2013 deltog Karline Urbina og María Luna, ledere af henholdsvis Viva i
Nicaragua og Honduras, på Diakonhøjskolens internationale kursus. Deres ophold
havde stor betydning for partnerskabet med Viva Danmark men også relationen
mellem de to organisationer, som befinder sig i to mellemamerikanske nabolande.
Viva Nicaragua er en ny partner til Viva Danmark, og kurset havde stor betydning
for en god opstart på partnerskabet. Leder af Viva Nicaragua, Karline Urbina, fik
mulighed for at møde vores bagland – bestyrelse, ansatte, frivillige og andre støtter
– samt muligheden for at holde foredrag i Danmark. Det betød både, at hun fik et
grundigt indblik i Viva Danmark som organisation, og at baglandet fik ejerskab
over partnerskabet.
På Diakonhøjskolens kursus fik eleverne et indblik Danidas civilsamfundspulje.
Dermed fik vores nye parter en grundig forståelse af Danidas retningslinjer og
principper for partnerprojekter og var derfor godt klædt på, da vi begyndte at
ansøge om Danida-finansierede projekter sammen. Det var værdifuldt, at vores to
mellemamerikanske samarbejdsorganisationer på kurset lærte hinanden godt at
kende. Det har resulteret i, at de to organisationer nu løbende udveksler
erfaringer, bl.a. under besøg hos hinanden, og dermed kan styrke deres indsats for
udsatte børn og unge.

Karline og María med kursuscertifikater
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Tak!
Af Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen
”Alle gode gange 3” - plejer man at sige. Men når det gælder den internationale
linje, er det alle gode gange 25! Igen lykkedes dét, der på ingen måder er en
selvfølge, at skabe rum, fællesskab og uddannelse for engagerede folk fra den
store verden.
Sproget, klæderne, håret, traditionerne, erfaringerne etc. var forskellige, men bag
ved det ydre banker nogle hjerter, der minder om hinanden - og som er et godt
udgangspunkt for at mødes omkring diakoni, projekt- og udviklingsarbejde på den
internationale linje. Og dér hvor mennesker vil hinanden og et fælles afsæt, dér
bliver de næste mange skridt ligetil…
Men der blev aldrig gået et eneste skridt, hvis der ikke var folk og organisationer
omkring projektet. TAK til alle for fælles træk: Y’s Men Region Danmark, der
trofast samler penge ind og sponsorerer unge fra udenlandske
samarbejdspartnere, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, der giver støtte til
ansøgere fra missionsselskaberne, samt Folkekirkens Nødhjælp, Danmission,
International Aid Service, Grace Society Nepal, Baptistkirken og Mission Afrika,
der alle har sendt samarbejdspartnere på Det Internationale Kursus i år.
Uden jeres trofasthed og støtte ville det Internationale Kursus ikke være - og så
ville deltagerne (og alle vi andre) være en lang række spændende erfaringer,
møder og undervisning foruden. Det Internationale Kursus ”kører igen” til
efteråret. Vi håber på fortsat opbakning til det fælles projekt og sender mange
hilsener til jer.
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Kurset set fra tre verdenshjørner
Ro i sjælen og nye tanker
Af Ivo Bordjiev, studerende fra Bulgarien

En lettelse med tidsplaner
På skolen fik jeg lært at arbejde efter en tidsplan.
I begyndelsen var det svært, men det blev hurtigt
meget lettere, end jeg havde forventet.
I mit eget land bekymrer jeg mig meget om det næste,
der skal ske, men her blev jeg meget mere rolig.
Jeg lærte, at det reducerer min stress at følge en
tidsplan, så jeg vil planlægge mere, når jeg tager
tilbage til Bulgarien.
Ivo slapper af på stranden

På besøg hos en diakon i Mariakirken på Vesterbro
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Nyttig viden om socialt arbejde
Under mit ophold på Diakonhøjskolen var det fantastisk at se alle de
organisationer, der arbejder inden for socialt arbejde. Det var meget nyttigt og
inspirerende, at mødes med folk med stor erfaring på området. Jeg fik nogle meget
gode idéer, som jeg vil anvende i mit eget land. Alle fra skolen, der arbejdede
sammen med os, vil jeg takke så meget for deres venlighed, tålmodighed og støtte.

På besøg hos Cirkus Tværs

At leve i en multikulturel atmosfære er livsforvandlende.
Jeg har lært så mange nye ting om forskellige kulturer. Nogle gange blev jeg flov
over, at jeg ikke vidste noget om en stor konflikt i et afrikansk land, eller jeg kunne
ikke tro nogle af de beretninger, jeg hørte. Mit syn på verden blev meget bredere
og jeg har indset, at vi ofte isolerer os i vores eget miljø uden at fatte verdens
mangfoldighed.
Det at leve med folk fra 9 forskellige lande og 3 forskellige verdensdele var en stor
udfordring. Nogle ville overbevise mig om, at det at røre mad med venstre hånd er
meget uhøfligt, andre fortalte, at de aldrig før havde fejret deres fødselsdag, fordi
man i deres folk kun fejrede folk, når de blev over 60 år gamle. Jeg oplevede mange
andre besynderlige ting og jeg nød virkelig min tid på Diakonhøjskolen.
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De studerende på Internationalt kursus 2014

Stort socialt og fagligt udbytte
Af Joshua Timothy Napa, studerende fra Nigeria

Rejoice og Joshua (th) på besøg i Den Gamle By

Inspirerende undervisning
Opholdet på Diakonhøjskolen har været meget inspirerende for mig. Både
uddannelsens opbygning og miljøet på skolen var fantastisk og
undervisningsmetoderne var fremragende. Vores lærere behandlede os virkelig
godt og i den daglige undervisning indgød de os håb for vores fremtidige
bestræbelser. De lyttede altid for at høre, hvilke problemer vi reelt havde behov for
hjælp til at løse.

Lærerige erfaringer med konflikter og samarbejde
Jeg deltog i gruppearbejde i klassen med mine medstuderende. Vi havde mange
små og nogle få store udfordringer mellem os i klassen, men vi håndterede det
sammen. Når vi havde problemer, snakkede vi om det og støttede hinanden. At
komme fra forskellige multikulturelle baggrunde var ikke altid let, men til sidst
gik det rigtig godt .

Ledelse og projektarbejde
Under mit 90 dages ophold her på Diakonhøjskolen har jeg lært, hvordan man
skriver en ansøgning om hjælp til udviklingsprojektarbejde og jeg har lært en
masse om værdibaseret ledelse i praksis. Jeg vil bruge disse værdifulde erfaringer
til at udvikle min organisation hjemme i mit land.
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Det bedste var undervisningsstilen
Af Zhou Zhuyin, også kaldet Rejoice, studerende fra Kina

Danske videregående uddannelser lægger vægt på innovative
undervisningsmetoder
og et uformelt læringsmiljø, der er designet til at fremme kreativitet,
selvudfoldelse, samt analytisk og kritisk tænkning. Jeg synes to ting karakterisede
undervisningen:

Rejoice (tv) i rollespil med sine studie kammerater

Elev-centreret læring og åben debat i klassen
I klassen talte lærerne om nogle centrale punkter, herefter var der ofte
gruppediskussioner, hvor alle havde mulighed for at dele deres opfattelser,
erfaringer og ideer, så vi kunne lære en masse af hinanden. Nogle gange lærte vi at
lede og tage beslutninger om problemløsning gennem rollespil, hvor vi f.eks.
skulle være en regeringsembedsmand, en donor etc. Det var virkelig sjovt, praktisk
og nyttigt.
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Kreativ udfoldelse på klaveret

Tæt samarbejde mellem studerende og lærere.
Jeg husker tydeligt
undervisningen i
organisationsudvikling, hvor
læreren tog os med op ad en
trappe for at lære os de
forskellige trin i at nå sin
organisations mål.
Underviserne bidrog med
deres uvurderlige praktiske
perspektiv, og vi deltog aktivt.
Vi samarbejdede godt og fik et
godt resultat.
Tænke-lege-deltage
metoderne hjalp os til at
arbejde analytisk og kreativt i
et problemløsende miljø.
Det vil vi få stor gavn af i vores
fremtidige arbejde.
Gruppediskussioner i klassen
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Tilbageblik på årets kursus
af Lisbeth Pedersen,
leder af det Internationale Kursus
Endnu engang ser vi tilbage på et spændende internationalt
kursus. I år havde vi 13 studerende fra 9 forskellige lande Sudan, Cambodia, Nepal, Nigeria, Kirgisistan, Kina, Bulgarien,
Rwanda og Syrien. De deltog aktivt og engageret i undervisningen, som særligt
havde fokus på Diakoni, Projektarbejde, Kommunikation, Organisation og Ledelse.
Udover de faste lærere havde vi besøg af en del af vores partnerorganisationer, der
gav et udbytterigt indblik i kirkelige organisationers diakonale udviklingsarbejde.
De studerende tog godt fra i undervisningen og spørgelysten var stor på besøg i
kirker eller diakonale institutioner.
Der var stof til megen eftertanke og diskussion bagefter.

I september var vi på
studietur til København,
hvor vi gennem besøg hos
nogle af vores
partnerorganisationer,
tog hul på undervisningen
i Kirken og Civil
samfundet.
Vi besøgte også
Christiansborg, hvor
eleverne var noget
duperede over den lette
adgang, vi har til vores
folketingspolitikere.
Det var en på mange
måder god og interessant
tur.

Det Internationale kursus indtager København
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Et højdepunkt for eleverne var helt klart ”Personal Study Week”, hvor de
studerende i 3-5 dage, gennem de af værterne arrangerede besøg, fik et godt
indblik i hvordan det vores samfund er organiseret – i skoler, kirker, offentlige
institutioner og frivillige sociale organisationer. De fleste af eleverne boede
hjemme hos familier og gæstfriheden og hyggen i de danske hjem gjorde et stort
indtryk.

Så hygger vi…

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. Y´s Men klubber i nærheden af Århus, der
kunne tænke sig at være værter i ”Personal Study Week” i år, må meget gerne
kontakte mig.

Når man læser de studerendes
evalueringer, bliver man glad og
taknemmelig over det store udbytte af
kurset, de giver udtryk for.
Nogle af dem skal hjem til
omstændigheder i deres land, der er
meget vanskelige eller decideret
skræmmende,
men vi 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.
Undervisning om forskellige leder roller testes i praksis
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Tak til jer, som støtter os

Det økonomiske grundlag for kurset
Det koster ca. 55.000 kr. (inkl. rejse) at deltage på Det Internationale Kursus.
• De fleste internationale studerende 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 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 Det Internationale Kursus modtages med tak og kan indbetales på
Diakonhøjskolens konto i Jyske Bank 5077 200 5398 mrk. International
Linje.
Hvis du vil vide mere om det Internationale Kursus, er du meget velkommen til at
kontakte os:
Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg, Tlf. 86 27 41 22
E-mail: lp@diakonhojskolen.dk, www.diakonhojskolen.dk
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