
 

 

 

Beretning: Integration for 2017 

 

Integration/kontaktfamilier, Ringkøbing 

 

Aktivitetsleder 

 

 

Else Kirkegaard Hansen (siden sommeren 2017) 

(Anne Marie Thorup med på sidelinjen som sparringspartner) 

Antal frivillige 
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 Vores kontaktfamilier/-personer er bosat i Ringkøbing, Velling, 

Skjern, Tarm, Videbæk, Grønbjerg, Muldbjerg, Hvingel, Nr. Esp, 

Tim, Vester Tim, Stadil, Kloster og Nr. Lyngvig. 

 6 familier er af forskellige grunde på ”stand by”. 

 1 familie er stoppet. Muligvis flere, hvor relationen til 

flygtninge langsomt er ”fadet ud”.  

Hvordan er året gået 

 

 

Atter et travlt år med: 

 Formidling af passende match mellem flygtninge og 

kontaktfamilier 

 Deltagelse i temadage og kurser 

 Samarbejde med Integrationsteamet, Ringkøbing/Skjern 

Kommune 

 Samarbejde med andre organisationer/foreninger omkring 

integrationsarbejdet: Menighedsplejen, Dansk 

Flygtningehjælp, LM, Multikulturelle Venner (alle i 

Koordinationsgruppen for flygtninge/indvandrere i 

Ringkøbing/Skjern Kommune), Styregruppen for Damtoften og 



endelig Alkjærskolen. 

 Formidling af Røde Kors–invitationer til temadage m.m. 

 Formidling af ansøgningsskema til ”En Håndsrækning”. 

 Oplæg for ”Ny i DK” om Røde Kors og ”det at være frivillig”. 

Grundet det lave antal nytilkomne flygtninge i 2017 har vi ikke 

haft ”Ny i DK” på besøg siden foråret.  

 

Hvad har der været fokus på 

 

 

 Fortsat afklarende samtaler med Integrationsteamet om 

Kommunens og de frivilliges opgaver. ”Spilleregler for det 

gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet 

i Ringkøbing/Skjern Kommune”. 

 Forsøg på at skaffe flere kontaktfamilier i såvel Ringkøbing- 

som Tim-området. 

 Nyt tiltag: Else cykler rundt og hilser på alle nytilkomne 

flygtninge i Ringkøbing.  

Hvor mange har aktiviteten 

hjulpet/hjælper? 

 69 unge og voksne flygtninge 

 79 flygtningebørn 

 Nationaliteter: congolesere, kurdere, syrere, afghanere, 

burmesere, egyptere, somaliere, eritreere, statsløse 

palæstinensere. 

 NB! Flygtningetallet 2017 nedjusteret fra 168 til 33. For 2018 

er der udmeldt tallet 22, men Udlændingestyrelsen kan ændre 

det varslede tal med +/- 50 % flere gange årligt. 

 Flygtningetallet er dalet kraftigt i forhold til 2015 og 2016. – Til 

gengæld er der mange østeuropæere i Ringkjøbing/Skjern 

Kommune med tilsvarende behov, som vi ikke rigtigt har inde i 

vores regi. 

Deltagelse i kurser, netværk m.v. 

 

 

Siden generalforsamlingen 2017: 

 Årligt møde i Koordinationsgruppen/Integration (Dansk 

Flygtningehjælp, Menighedsplejen, Luthersk Mission, 

Multikulturelle Venner. - Grønbjerg 2000 ikke med mere, da vi 

ikke får flere flygtninge til Grønbjerg.  

 Halvårligt frivilligmøde/Kommune - dialogmøder. 

 Styregruppemøde/Damtoften. 

 Hjælp med formidling af Julehjælp til flygtningefamilier. 



 Temadag Røde Kors om udlændinge- og integrationslovgivning 

 

Arrangementer: Brug af tildelte §-18 midler i forbindelse med flg. arrangementer:  

 12.9.17: Vores årlige møde med kontaktfamilier/-personer. – 

Vi informerede kort om integrationsindsatsen i Røde Kors, 

Ringkøbing. - Udviklingskonsulent, Jesper Kjærgaard/Røde 

Kors holdt oplæg om flygtninge vs. migranter. Endvidere om 

asylcentre, flygtninge de kommende år og konsekvenser for 

integrationsindsatsen. - Socialrådgiver Mette Skytt 

informerede om nyeste lovgivning på flygtningeområdet, 

herunder effekt af de lavere ydelser, introduktionsforløb, 

praktikforløb og fast arbejde for flygtninge. - Aktivitetsleder 

Anne Margrethe Andersen holdt oplæg om Røde Kors’ 

integrationsindsats i Ikast/Brande Kommune – herunder 

erfaringer og udfordringer med det tværgående arbejde med 

foreninger og organisationer. – Livlig debat efter alle oplæg. I 

alt 22 deltagere. 

 28.10.17: Teatret OM: LunLun Balloon: En japansk 

gæsteforestilling. Spændende danseteater. Fra Røde Kors: 5 

deltagere. 

 8.11.17: Ringkøbing Bibliotek: ”Hvor taler du flot dansk! –Når 

integration lykkes” v/Abdel Aziz Mahmoud. – 20 flygtninge og 

kontaktpersoner deltog i en aften, hvor vi alle fik en ”kærlig” 

og humoristisk opsang.  

 18.11.17: Teatret OM: Mustafas Kiosk. En finurlig forestilling 

for børn. Røde Kors deltog desværre kun med 8. 

 9.12.17: Julehygge Bundsbæk Mølle: Her havde Røde Kors 26 

deltagere. Tanken var, at vores flygtninge her kunne møde en 

rigtig, gammeldags dansk jul med masser af nostalgi og 

inddragelse af børn og voksne i juleforberedelser.  – Desværre 

var mange aktiviteter ikke gratis – og derfor ikke lette for vores 

økonomisk pressede flygtninge at være med til.  

Hvad er målsætningen for det 

kommende år og på længere sigt? 

 

 

 

 Mon ikke vi bare fortsætter aktiviteten som hidtil, herunder 

forsøger at få flere frivillige venskabsfamilier (især til de 

flygtningemænd, der er kommet alene hertil) 

 Fortsættelse med et arrangement for de frivillige – med 

deltagelse af kompetente oplægsholdere, der kan opdatere os 

og skabe debat + mulighed for erfaringsudveksling. 

 Fortsætte med 1-2 arrangementer for såvel flygtninge som 

frivillige. Men arrangementernes art og antal afhænger af 



tildeling af § 18-midler + vores planlægning. I 2017 fik vi af 

forskellige grunde placeret vores tilbud snublende tæt i 

slutningen af året, hvilket sikkert har gjort det vanskeligt for 

vores kontaktfamilier at gøre brug af dem – selv om vi 

varierede dem mht. de forskellige aldersgrupper. Vi 

planlægger følgende: 

- En fælles bustur til Aarhus (sandsynligvis i foråret) med 

besøg i f.eks: Den gamle By, Aros, Moesgaard Museum, 

City Vest 

- En tur i Cirkus, når et af disse kommer til byen 

- Årligt møde i Røde Kors Huset, Østergade 22, hvor man 

bliver ”klædt på” til kontakten med flygtninge 

- Samarbejde med Menighedsplejen, hvor vi altid er 

velkomne – både danskere og udlændinge – f.eks. til 

fællesspisning, fastelavnsfest og julemøde. Det gælder 

alle, hvad enten de har kontakt til Menighedsplejen, Dansk 

Flygtningehjælp, Røde Kors eller andre. 

 Fortsat deltagelse i kurser og temadage. 

 Fortsat oplæg for ”Ny i Danmark”, hvis der er behov. 

 Kontakt med Teatret OM om arrangement med syrisk mad 

24.02.2018 

 Samarbejde med Menighedsplejen i form af opbakning til 

hinandens arrangementer. 

  

 


