
 

 

 

Beretning: Sporgcafeen for 2017 

Sprogcaféen, Ringkøbing Afdeling 

 

Aktivitetsleder 

 

 

Hvervet er overdraget til Marianne Albinus pr. 1.10.17 

Anne Marie Thorup indtil 1.10.17 

Antal frivillige 

Lokalitet 

Åbningstid 

26 frivillige (15-18 aktive)  

Sprogcaféen afholdes i Røde Kors Huset, Østergade 22 

Åben tirsdage kl. 16-18 + torsdage kl. 19-21. Lukket i skolernes ferier. 

Hvordan er året gået 

 

 

Det synes fortsat at være karakteristisk, at flygtningene i nogle 

perioder kommer mange, i andre få. Nogle kommer trofast. 

Det er især flygtninge fra Somalia, Eritrea og i mindre grad Syrien, der 

har brugt Sprogcaféen. Vi har en markant overvægt af unge/yngre 

mænd, der er flygtet hertil alene – nogle med håb om 

familiesammenføring. Men vi kan konstatere en lille tendens til, at 

flere kvinder kommer for at få hjælp til sprog m.m. Her drejer det sig 

også primært om unge kvinder, der er flygtet alene. For de gifte 

kvinder er vores åbningstider en udfordring. De færdes ikke gerne ude 

om aftenen – og sidst på eftermiddagen har de travlt med børn, 

madlavning m.m. 

Vi har indtil i efteråret haft en vagtplan for ½ år ad gangen og justeret 

undervejs. Vi har nu en online plan hvor frivillige selv markerer 

hvornår de kommer. Som regel har vi været 6-7 hjælpere pr. gang. I 

begyndelsen og slutningen af en sæson har vi holdt møder for at 

evaluere og evt. tænke nyt. 

Vi har ændret praksis, så vi nu kun sender en sms/reminder til 

flygtningene et par gange om måneden om Sprogcaféens åbningstider.  



Vi har anskaffet en del undervisningsmaterialer som supplement og 

har adgang til 4 pc’ere. Som regel har flygtningene selv opgaver med 

fra deres skoleforløb.  

I Sprogcaféen kan man få hjælp til lektier, få en snak/diskussion om alt 

mellem himmel og jord og få hjælp til at gå på nettet, f.eks. betale 

regninger elektronisk.  

I det forløbne år har vi kun haft 1 tilbud – ud over den nævnte hjælp: 

Invitation til at høre Abdel Aziz Mahmoud på Rådhuset, jf. nedenfor. 

Hvad har der været fokus på 

 

 

 Sprogcaféen som et trygt, gæstfrit sted med dygtige, stabile 

frivillige. 

 Implementering af elektronisk vagtplan (Mariannes 

fortjeneste). 

 Hvervning af flere frivillige, så vagtbelastningen er mindre og 

det er lettere at praktisere 1:1 hjælp. 

Hvor mange har aktiviteten hjulpet  Flygtningenes fremmøde er uforudsigeligt. Det har siden oktober 

vekslet mellem 2-13 flygtninge.   

Deltagelse i kurser, netværk m.v. 

 

 

Jf. Beretning for kontaktfamilier. 

 Oplæg for ”Ny i Danmark” om frivillighed og Røde Kors, 

afholdt 2 gange i starten af 2017. Her har jeg noteret de 

nytilkomne flygtninges navn, mobil nr. og evt. adresse på en 

liste, så vi har kunnet kontakte dem og fortælle, hvornår vi er i 

Sprogcaféen. Grundet det faldende flygtningetal (2017: 33 og 

2018: 22) stopper denne kontaktmulighed måske helt. 

 

Hvad er målsætningen for det 

kommende år og på længere sigt? 

 

Hvordan vil I nå hertil 

 

 Vi fortsætter vores aktivitet som hidtil, men vil gerne have 

flere kvindelige flygtninge med. 

 På grund af færre flygtninge har ”Social og Integration” 

foretaget indskrænkninger. Det betyder, at man ikke længere 

har ressourcer til at hjælpe flygtninge med udfyldelse af 

ansøgninger om forlænget ophold, familiesammenføring m.m. 

Derfor skal vi indstille os på, at flygtningene kommer til os for 

at få hjælp. Vi kan gøre det, hvis vi føler os ”klædt på” til det. 

Ellers må vi henvise dem til Udlændingestyrelsen. 

 Alkjærskolen ønsker fortsat frivillige sproghjælpere til 

flygtningebørn i Modtageklasserne. Jeg ved af egen erfaring, at 

arbejdet med børnene der er både sjovt og meningsfyldt.  

 Facebooksiden ’Velkommen til Ringkøbing’ - en side hvor 

flygtninge og etnisk danske kan invitere til arrangementer. (Et 



slag rundbold, en gåtur, biografen m.m.) Vi forventer at siden 

bliver mere aktiv.  

Den gode historie 

 

 

 En del af de unge gymnasieelever fra forrige år har holdt ved 

og hjælper os fortsat i Sprogcaféen. Det giver dem mulighed 

for at få et ”Frivilligbevis”, der kan vedlægges deres CV. 

Desuden har Marianne sørget for hurtig og stor tilgang af unge 

frivillige hjælpere. – De udgør en saltvandsindsprøjtning i 

vores sprogteam og er kyndige hjælpere til f.eks. de unge 

flygtninges matematikopgaver. 

 Nogle helt unge flygtninge satser på vores tilstedeværelse i 

Sprogcaféen. En ung syrisk pige kommer næsten hver gang for 

at tale med os og afprøve sine idéer til løsningen af skriftlige 

opgaver. Hendes far er i gang med at tage kørekort. Hun 

hjælper ham med teoridelen og siger med et glimt i øjet, at nu 

kender hun skam alle færdselsregler og mangler bare at lære 

at køre bilen! 

 Sprogteamet er glad for de gæstfri rammer i Røde Kors Huset. 

 8.11.17: Rådhushallen: ”Hvor taler du flot dansk! – Når 

integration lykkes” v/Abdel Aziz Mahmoud. – En morsom, 

provokerende og opløftende øjenåbner for os alle. 

Flygtningene fra Sprogcaféen ville gerne diskutere aftenen 

bagefter. 

 TAK TIL SPROGTEAMET FOR ENGAGERET, IDERIG OG TROFAST 

MEDVIRKEN I INTEGRATIONSARBEJDET. – Ref. af Anne Marie 

Thorup og Marianne Albinus, 17.1.18 

 

 


