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Ingeborg Kappelgaard som ydmyg guide og lærer!

Turen går først til barndomsgården, og vi ser sønderjyske sprogblomster. Der var højt til loftet, godhed,
gæstfrihed, latter, slid og musik. Og vemodige tab. Rødderne blev vandet ved familiens bøn og kristenliv i

praksis.

Så fører hun os til Israel, USA, Afrika, Rumænien, Nørrebro og Beirut. Vi møder intens lytten og respektfulde
dialoger med så forskellige folk fra andre religioner og kulturer. – Om dog de kunne møde Herrens kærlighed.

Og undervejs mærkes glæden ved at følges med præstemand og døtrene.

Kærligheden til fremmede bar frugt. Hun blev en af pionererne i IM’s indvandrerarbejde og ved
integrationslinjen på LMH. Der blomstrede gudstjenester for en busfuld fra Sandholmlejren. Venskaber med

de lokale på Nørrebro er utallige. – Og hun kalder det hele »gave«.
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