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Kurset var en øjenåbner for mig
Af Musa Simon Sakui, studerende fra Kenya

Det har været en fornøjelse at være her i
Danmark. Jeg har lært og oplevet en masse
og det Internationale Kursus på
Diakonhøjskolen har virkelig været en
øjenåbner for mig.
Opvokset i det kulturelt meget konservative
Masai folk i Kenya, havde jeg de første uger
meget svært ved at tilpasse mig de kulturelle
normer. Jeg skulle spise ved samme bord som
kvinder og være med til at lave mad og vaske
op. Jeg har aldrig før brugt en vaskemaskine
eller vasket en tallerken af. Aldrig!
Alene er godt…

Men mine danske venner
lærte mig, hvordan jeg skulle
gøre og både de danske og
internationale studerende
opfordrede mig til at ændre
min måde at tænke på.
Så jeg besluttede, at min
deltagelse i livet her ikke
skulle hindres af min kultur,
og gradvist lærte jeg nye
færdigheder og synspunkter.

… men fællesskab er bedre!
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Jeg har spurgt mig selv, hvad kultur egentlig er, og hvilken betydning den har i det 21.
århundrede. Det kan være godt at bevare sin kulturelle arv, men verden i dag stiller nye
krav. Hvis vi alle bare holder os til vores egen "kultur", skaber vi vanskeligheder for os
selv. At være i Danmark hjalp mig til at iagttage andre kulturer end min egen og jeg lærte
af de danske studerende på skolen, at det ikke handler om kultur, men om at træde ud af
sin egen ”boks”. Når vi gør det, kan vi skabe én stor ”boks”, hvor vi kan lære af hinanden,
lege og være sammen uden at såre hinanden!
Nogle af de ting, der er så strenge i min kultur, men ingen mening giver, når det kommer
til det sociale liv og verden udenfor, synes at være helt ude af mit sind nu. Jeg ser
anderledes på mange ting og jeg har fornylig besluttet, at jeg ikke vil være slave af nogen
kultur. Det er fordi, jeg i de seneste tre måneder har haft gode folk omkring mig, der har
bemærket min væremåde og høfligt har konfronteret og korrigere mig på en kærlig måde.
Jeg sætter virkelig stor pris på dem alle! Det har været godt at være i Danmark.

Må Gud velsigne Diakonhøjskolen og Danmark.
PS. Jeg har heller aldrig før sejlet med en båd, tak til min partner, der gjorde det muligt
for mig!

En ny kurs er sat
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Hilsen fra Baptistkirken i Danmark
Af Morten Kofoed, Baptistkirken i Danmarks internationale sekretær
og ansvarlige for Burundi, Rwanda og Myanmar

Baptistkirken i Danmark (BID) har haft fornøjelse af at sende 3 deltagere afsted de
sidste fire år til Diakonhøjskolens internationale kursus. Det har været en rigtig
god oplevelse for både vores partnere, deltagerne og BID. Partnerne har fået
topmotiverede medarbejdere hjem, der ud over en række nye færdigheder og
kompetencer, også har fået en langt bedre forståelse for måden vi tænker
projekter, udvikling/diakoni og mission.
Den interkulturelle forståelse, har været værdifuld i udviklingen af vores
partnerskab. En af de helt store gevinster er, at vi i BID sparer tid! Kvaliteten i
ansøgninger og rapportering er klart steget, så på den måde bliver vores
samarbejde meget mere ligeværdigt. Det har også været en gevinst at have to
deltagere af sted fra samme partner, således at de i fællesskab kan gennemføre
ændringer.
Vi kan som partner, se at deltagerne på Diakonhøjskolens kursus, har udviklet sig
meget som projektledere og ledere. Derfor vil vi fortsat benytte os af tilbuddet, når
det kan passes ind i vores og partnernes program.

Tidligere studerende Zacharie og Morten på kontoret i Burundi
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En stor tak…
Af Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen
… skal lyde her fra Diakonhøjskolen til alle, der i det forgangne år har været med
til bakke omkring vores Internationale Kursus. I skulle bare vide hvilken forskel
jeres bidrag gør.
Hvert år møder vi et nyt hold forventningsfulde internationale studerende, der er
parate til at blive bedst muligt udrustet til deres opgave: At arbejde med diakoni
og udvikling i deres lokale sammenhæng til gavn for fattige og marginaliserede
medmennesker. Når de rejser hjem, er både de og vi blevet klogere. Nye indsigter
og venskaber er opstået – og kommunikationen på tværs af landegrænser er blevet
intensiveret. Verden er på samme tid blevet både mindre og større.

Jens får en snak med en af de studerende

Tak til alle jer, der er med til at gøre dette muligt. Både Y’s Men Region Danmark,
der troligt samler penge ind og sponsorerer unge fra udenlandske
samarbejdspartnere, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, der støtter ansøgere
fra missionsselskaberne, samt de organisationer, der år efter år vælger at sende
deres samarbejdspartnere til netop vores kursus. I år havde vi studerende fra
Folkekirkens Nødhjælp, Danmission, Assist, Promissio, Seniorer uden grænser, og
Viva-Impact. Vi glæder os til fortsat godt samarbejde omkring vores Internationale
Kursus i 2016.
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Elever fra 4 kontinenter
Afrika
Af Emilda Gina Dava, studerende fra Mozambique
Den første uge tænkte jeg: ”Hvordan skal jeg blive venner med så mærkelige
mennesker?” Men som tiden gik, blev alle i klassen som familie for mig. Jeg fik også gode
danske venner, selvom de var generte, og det bliver svært at sige farvel, da jeg aldrig skal
se dem igen.
Jeg værdsatte virkelig undervisningen i Danmark, særligt på Diakonhøjskolen, hvor jeg
fik god undervisning af kvalificerede og professionelle lærere. Jeg tager tilbage til
Mozambique med mit hoved helt fyldt op og intet kan tage den viden fra mig. Jeg ved, jeg
vil være i stand til at tage min organisation et skridt videre.
Jeg har haft gavn af alle fagene på kurset, såvel som lederkonferencen, vi deltog i, og de
organisationer vi besøgte. De erfaringer, jeg fik, vil jeg bruge til at udvikle mine
kompetencer nu og i fremtiden. Værdibaseret Lederskab var et af de mest interessante
fag, fordi det er meget relevant for mit arbejde derhjemme. Det vigtigste min lærer i det
fag sagde, var: "En leder skal bevare en lærevillig indstilling og arbejde for alles bedste."

Gina (tv) i samarbejdsøvelse i faget Værdibaseret Lederskab
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Europa
Af Sevdalina Asenоva Sarova, studerende fra Bulgarien

Sevdalina får nye venner i Dyrehaven

Tiden på Diakonhøjskole var en stor gave fra Gud. Mit ophold her var fyldt med utrolige
øjeblikke og oplevelser, som altid vil være i mit hjerte. Her så, forstod og lærte jeg, hvad
diakoni egentlig er.
Undervisningen her er organiseret på en meget interessant og letforståelig måde, og vi
kan frit udtrykke vores tanker, ideer og synspunkter. Gud velsigne vores lærere, Lisbeth,
Nikoline og Niels, der har støttet og undervist os. Jeg var rigtig glad for deres
hjælpsomhed og omsorg.
Jeg elskede vores andagter, der gav mig mulighed for at udtrykke mine tanker om
relationen mellem Gud og mennesker, og jeg forberedte mig med meget stor glæde. Vores
gruppearbejde og rollespil hjalp os til at lære hinanden at kende og styrkede vores
sammenhold; og vores besøg hos forskellige organisationer viste mig, hvordan danskere
arbejder. Jeg har lært, at det er meget lettere at opfatte og forstå ting, når man får det vist
og selv er involveret i undervisningsplanlægningen.
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Asien
Af A.Epzibha Daniel, studerende fra Indien

Jeg nød meget at være sammen med mine internationale og danske venner på
diakonhøjskolen, også selvom vi havde kulturelle forskelle og nogle gange måtte
håndtere konflikter. Det var rart og komfortabelt at bo i de gode faciliteter på kollegiet og
køkkenet lavede dejlig mad til os.
Det mest nyttige jeg har lært på dette kursus er, at jeg har fået en større selvtillid, som vil
hjælpe mig i arbejdet for mennesker i nød derhjemme. På vores opslagstavle stod citatet:
”Giv aldrig op”. Det citat hjalp mig at sætte ting i ret perspektiv. Det opmuntrede mig
under mit ophold og vil også hjælpe mig, når jeg kommer hjem.

Epzi (tv) engageret i gruppearbejde

Andre interessante ting, jeg lærte var, at håndterer konflikter - både med unge i kirken,
medlemmer af kirken og i familien, samt at opbygge samarbejdsrelationer på vores
kontor, så vi lykkes bedre i vores projekter. Jeg føler mig bedre rustet til at give brugbar
rådgivning, faget projektarbejde har givet mig en god forståelse for at skrive ansøgninger
og værdibaseret ledelse har lært mig noget om at opmuntre kommende generationer og
at tjene dem, der lider nød. Dette kursus har gjort os mere engagerede i at gøre diakonalt
arbejde i vores kirke og samfund.
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Latinamerika
Af Wendy Vado, studerende fra Nicaragua
Når man kommer fra tropisk klima, kan Danmark opleves som et meget koldt land,
men folk er varme. Jeg var overrasket over, hvor godt mennesker omkring mig tog
sig af mig, de var sødere, end jeg nogensinde havde forestillet mig.
At være sammen med 8 mennesker fra hele verden er en fantastisk oplevelse. Jeg
har lært, at venskab er uden grænser, sprog eller kultur. Denne erfaring har lært
mig, hvor vigtigt det er at respektere forskelle, men også at omfavne dem. Noget at
det mest udfordrende for mig var at lære, hvor vigtigt det med tid er i Danmark. At
følge tidsplaner og rammer er en udfordring, når man kommer fra en kultur, hvor
vi ikke betragter det som særlig vigtigt.
Jeg kan virkelig godt lide idéen om at alle er lige, der er ikke en kløft mellem rige
mennesker og fattige mennesker. Det er noget, man ser i alle sammenhænge - i
organisationer, skoler, og kirker. Alle behandles som ligeværdige, baseret på tanken
om at vi som mennesker fortjener det. Derudover gav alle fag mig et diakonalt
perspektiv omkring mit arbejde. De gav mig mulighed for at forstå mere om
ledelse og vigtigheden af at være ydmyg og tjene andre, som Jesus gjorde.

Wendy (tv) engageret i rollespil om børns rettigheder
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Det er kvalitet, ikke kvantitet der tæller!
Af Lisbeth Pedersen, leder af det Internationale Kursus

Da 3 studerende måtte aflyse kurset i sidste øjeblik, havde vi i år et lille hold - 9
studerende. Men hvilket hold! Med deres engagement og aktive deltagelse i
undervisningen, såvel som det sociale liv uden for klasselokalet, fyldte de i høj grad
tomrummet ud. I år kom de studerende fra Tanzania, Mozambique, Etiopien, Kenya,
Indien, Bulgarien, Palæstina og Nicaragua.
Det var en stor fornøjelse at undervise og være sammen med dem. Alle forsøgte at gøre
deres bedste, til tider på trods af store sprogvanskeligheder. De arbejdede hårdt for at få
mest muligt ud af deres korte ophold her, stillede tankevækkende spørgsmål og turde
være åbne for nye og anderledes idéer.
En af de spændende udfordringer ved at undervise de internationale studerende er at
deres uddannelsesmæssige og sproglige kompetencer er utroligt forskellige. Men igen og
igen overraskes vi over hvor megen læring, der faktisk ligger i rollespil, aktiviteter og
forskellige former for dialogbaseret læring.

Her opleves forskel i levevilkår og adgang til ressourcer, samt kamp for retfærdighed på egen krop

Også ”Personal Study Week”, som blev arrangeret af Y´s Men klubber og
partnerorganisationerne blev dage fyldt med ny viden, erfaringer - og venlighed og
gæstfrihed. Tak til hver af jer, der gjorde disse dage mulige.
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Den sidste aften vi var sammen, tog vi en runde, hvor de studerende fortalte,
hvad de hver især tog med sig hjem, sådan helt personligt. Her var temaet det, der
Familytime, hvor vi hygger og deler liv

Den sidste aften vi var sammen, tog vi en runde, hvor de studerende fortalte,
hvad de hver især tog med sig hjem, sådan helt personligt. Her var temaet det, der
har været gennemgående for dette hold - forandring. Der var meget konkrete
planer om at tage hjem og behandle børn, ægtefæller og medarbejdere bedre; og
noget af det, der gik igen, var oplevelsen af at have fået mere selvtillid og
ydmyghed, samt et ønske om at tjene sin kirke, sin organisation og sit folk.
En af dem rundede flot af med bemærkningen: ”Når jeg kommer hjem, er der tre
nøglepunkter for mig. Jeg ønsker at være mere ydmyg, være en tjener og være en
forandringsagent i mit folk.”
Det kan godt være, at de ikke lykkes i alle
deres fortsætter, men efter at have fulgt
deres udvikling i de sidste 3 måneder
både personligt og fagligt, er jeg
overbevist om, at de kommer til at gøre
en forskel.
Selvtillid og ydmyghed er en stærk
cocktail, hvis man vil forandre verden
omkring sig. Da jeg nogle dage senere
kørte hjem efter at have sagt farvel til de
sidste studerende, var jeg glad, mæt og
tilfreds. De studerende har fået meget
med sig hjem og nu starter et nyt kapitel
for dem. Det er sådan det skal være.

Areej erklar til nye udfordringer
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Fra alle os - medarbejdere og studerende - til alle jer: ”TAK!”

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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