
 

 

Integration - sprogcafe – beretning ved generalforsamling 23.2.2016

  

Allerede nu er der 14 frivillige og der er tilsagn om flere. For øjeblikket sender jeg 

en sms til 53 flygtninge aftenen før, der er Sprogcafé. – Ca. 20 flygtninge 

kommer fast i Sprogcaféen. 10-20 kommer mindre fast. Billedet ændrer sig hele 

tiden. 

Året har været travlt: 

12.3. – 30.6: åbent tirs. + tors. kl. 16-18.  

 Vi satte opslag op de steder, hvor vi vidste, flygtningene færdedes. Vi 

kontaktede Kommunen, Sprogskolen og Ny i Danmark. 

 De første par gange kom der 7-10 flygtninge/indvandrere. Derefter kun en 

indvandrerkvinde – oftest slet ingen. 

 Efter at have taget kontakt til Winnie Højgaard Clausen, 

Beboerkontaktperson/Damtoften, fik vi lov til at flytte den ene 

undervisningseftermiddag til Kælderen 37 i Damtoften for at gøre det 

lettere for flygtningekvinderne at deltage i lektiehjælp m.m. Der dukkede 5-

7 kvinder op et par gange, hvorefter billedet gentog sig. 

 Vi var tæt på at droppe aktiviteten. 

11.8. – 15.12: åbent tirs. kl. 16-18 

 Vi husstandsomdelte information om Lektiecaféen på dansk, arabisk og 

engelsk i Damtoften m.m.+ kontaktede atter Kommunen, Sprogskolen og 

Ny i Danmark. – Vi havde lavet et program (biblioteksbesøg – høst af 

grøntsager + tilberedning af mad – musik/sangleg – byvandring – gammel 

dansk julefilm – multietnisk julefrokost). 

 Fortsat ringe fremmøde.  

 22.10.15 var Ny i Danmark på besøg i Røde Kors Huset, hvor jeg fortalte 

om det at være frivillig i DK + om Røde Kors, incl. Integrationsarbejdet.  



 

 

Deltagerne skrev navn, mobilnr og adresse på en liste. Det gav os mulighed 

for at sende en sms rundt til de nytilkomne flygtninge aftenen før, der var 

lektiecafé. Og det blev vendepunktet. Nu har flygtningene fundet ud af, at  

vi findes. Samtidigt har det været lettere for os at finde ud af, hvad 

flygtningene selv efterspørger: aftenåbent, arrangement for kvinder og 

børn, fælles madlavning. – Også weekendåbent, men vores team af 

frivillige har indtil videre besluttet at holde fri i ferierne og i weekenden. 

14.1.- 30.6. 2016:åbent tirs. kl. 16-18 + tors. kl.19-21 

 Der kommer 12-20 flygtninge hver gang. Vi tilstræber at være 5 

lektiehjælpere hver gang, da det bla. er vores force at kunne hjælpe og tale 

med hver enkelt flygtning i løbet af de 2 timer. 

 Vi har ændret Lektiecaféens navn til Sprogcaféen, da det dækker et bredere 

felt. 

 Vi har besluttet at holde fast i et lidt varieret program. Ud over sproghjælp, 

samtale m.m. indeholder programmet flg: Orientering fra RIF – kvindetema 

– påskemad – film – tur til Bork Vikingehavn. 

Der har været fokus på at gøre flygtningene opmærksomme på vores 

eksistens! 

Tildeling af §18-midler fra Frivilligrådets pulje til nye tiltag: 5.500 kr. Knapt 

halvdelen af pengene har vi brugt til indkøb af hhv. Verdens- og Danmarkskort. 

Kurser, mv.: 

 Oplæg for kursister på Ny i DK ca. 1 gang om måneden siden nov. 2015. 

 Temadag om sprogtræning for flygtninge, Horsens, efteråret 15: – 

Muliggjorde udfærdigelse af en side med links til gratis sprogprogrammer, 

som nu er tilgængelig for såvel de frivillige i Sprogcaféen som 

kontaktfamilierne i integrationsarbejdet. 

Målsætningen for det kommende år og på længere sigt? 



 

 

 

 Flere frivillige. 

 Måske fokusere mere på at lære flygtninge udtale. 

 Fortsat opbakning fra såvel flygtninge som engagerede frivillige. 

 At udflugten til Bork Vikingehavn kan realiseres/finansieres. 

Den gode historie 

At Sprogcaféen er blevet en succes – takket være de frivillige kollegers 

udholdenhed + kontakten til Ny i DK. 

 


