
 

 

Integration, kontaktfamilier beretning ved generalforsamlingen den 

23. februar 2016 

Antal frivillige m.m.  

 49 

 26 etablerede forhold til flygtninge/flygtningefamilier 

 9 kontaktfamilier/-personer mangler d.d. passende match, 

Vores kontaktfamilier/-personer er bosat i Ringkøbing, Velling, Skjern, 

Videbæk, Grønbjerg, Hover, Hee, Hvingel, Vester Tim, Stadil og Nr. Lyngvig. 

Hvordan er året gået 

Et travlt år. Første halvdel præget af kurser og møder om forskellige vinkler på 

flygtningeproblematikken. Sidste halvdel præget af mærkbar, voksende 

interesse for at blive frivillig kontaktfamilie/-person. 

Hvad har der været fokus på 

At få flere frivillige – udnytte mediernes velvilje/opmærksomhed over for 

flygtningespørgsmål. 

Sammen med Social og Integration, Ringkøbing/Skjern Kommune, gøre 

proceduren omkring matching af kontaktfamilier og flygtninge hurtigere. 

 

Hvor mange har aktiviteten hjulpet 

 18 flygtningefamilier (36 voksne + 46 børn) 

 10 voksne (kommet alene/venter på familiesammenføring) 

Alt i alt: 92 flygtninge 

Nationaliteter: congolesere, kurdere, syrere, afghanere, burmesere, somaliere, 

eritreere, egyptere, statsløse palæstinensere. 

Deltagelse i kurser, netværk m.v. 

Siden generalforsamlingen 2015: 

 Temadag om Syrien (Henrik Kokborg) 

 Humanitært folkemøde Aarhus 

 Temadag om flygtninge med traumer, Fredericia 

 Danmark og den globale flygtningekrise. Konference i Kbh.  

 Årsmøde. Bestyrelser. Vildbjerg. 



 

 Temadag om magt og afmagt i den frivillige hjælperrolle. 

 Afdelingsnetværk: Verdens brændpunkter. Kibæk. 

 Temadag om sprogtræning for flygtninge. Horsens. 

 MIP-kursus. Vejle. 

 Årsmøde Horsens. 

 Ny i Danmark: afholdt foredrag om ”det at være frivillig i DK” + om 

Røde Kors.  

 Koordinationsgruppemøde for flygtninge/indvandrere i 

Ringkøbing/Skjern Kommune (Menighedsplejen, LM, Dansk 

Flygtningehjælp, Multikulturelle venner, Røde Kors) 

 

Særlige aktiviteter, begivenheder i årets løb. §18-midler. 

 

 Økodag. Besøg på fam. Bachs kvæggård, Grønbjerg. Kun 2 

kontakt/flygtningefamilier deltog. 

 Cirkus Benneweis: 40 deltagere. 

 Møde for kontaktfamilier. 17 frivillige deltog. Mange spørgsmål til 

integrationskonsulent Anne Lejbach Jørgensen og familierådgiver 

Anette Ramskov, Social og Integration.  

§18-midler: fik tildelt 12.000 kr. 

Målsætningen for det kommende år og på længere sigt? 

 Skaffe flere frivillige i Tim-området. 

 Fortsætte 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. 

Herunder et arrangement for flygtningebørn, da vi har fået en donation 

på 1.000 kr. – Men arrangementernes art og antal afhænger af tildeling 

af §18-midler. 

 Deltagelse i kurser og temadage. 

 Sammen med NA afholde MIP-kurser/Integration for vores egen + andre 

Røde Kors-afdelinger. 

 

Den gode historie 

 At også unge, erhvervsaktive familier er gået ind i arbejdet med at 

integrere flygtninge. 

 At en stor somalisk familie med 7 børn har fået en dansk 

kontaktfamilie. ”Det kan vel ikke være så farligt”. 



 

 At nye frivillige også byder ind med f.eks. naturvejledning, 

foredrag om lokalområdet, tilbud om madlavning m.m. 

 At vi har fået en næsten ubrugt damecykel foræret af en gammel 

dame, hvis far var dybt involveret i at hjælpe armenske flygtninge 

efter det armenske folkemord. 

 

 Integrationsarbejdet i øvrigt 

Projektet ”Lokalsamfundet bygger bro”, hvor jeg er med i flg. 2 

arbejdsgrupper: 

 ”Styrk information om sundhed”. Gruppens arbejde er foreløbigt 

afsluttet. 

 ”Brug de gode historier”. Gruppens arbejde er stagneret, da vi mangler 

en tovholder. 

 

Asylcentret Hvide Sande 

Denne gang har vi hverken været tovholdere for de frivillige, tilknyttet 

Asylcentret eller været med til at organisere arrangementer for asylansøgerne. 

- Jeg har set det som min opgave at være formidler – og ellers bare været 

med på sidelinjen. 

 NA og jeg deltog i informationsmødet ved opstarten i 

november 2015. Jeg lavede et referat og sendte det rundt til 

vores netværk i integration. 

 Alle henvendelser fra vores frivillige/potentielle frivillige ledte 

jeg videre til Gitte Dyhr, Skjern Røde Kors. 

 En af vores frivillige har undervist, en anden har været med 

til at organisere besøgsfamilier. En tredje har været med i 

Lektiecaféen på centret og været besøgsfamilie. 

 

 

 

 

 

 


