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Integration/Kontaktfamilier, Rkb. afdeling 
 

Aktivitetsleder 

 

 

Anne Marie Thorup 

Antal frivillige 

 

 

 49 p.t. 

 31 etablerede forhold til flygtninge/flygtningefamilier 

 15 flygtninge/flygtningefamilier på seneste venteliste 

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

Skjern, Videbæk, Muldbjerg, Grønbjerg, Nr. Esp, Hee, Hvingel, Vester 

Tim, Stadil, Kloster og Nr. Lyngvig. 

Hvordan er året gået 

 

 

Atter et travlt år med: 

 Formidling af passende match mellem flygtninge og 

kontaktfamilier 

 Deltagelse i temadage og kurser 

 Oplæg om flygtningesituationen for elever (Velling Friskole og 

Fjordvang) 

 Samarbejde med Integrationsteamet, Ringkøbing/Skjern 

Kommune 

 Samarbejde med andre organisationer omkring 

integrationsarbejdet 

 Involvering i Frivilligdagene i efteråret  

 Deltagelse i projekt om at blive Europæisk Frivillig Hovedstad 

2018 

 Div. forespørgsler/følere. Integrationsaktiviteten er fortsat i 

en form for opbygningsfase i forhold til lokalområde og 

organisation. 
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Hvad har der været fokus på 

 

 

 Afklarende samtaler med Integrationsteamet om Kommunens 

og de frivilliges opgaver. ”Spilleregler for det gode 

samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i 

Rkb/Skjern Kommune”. 

 Forsøg på at skaffe flere kontaktfamilier i Timområdet. 

Hvor mange har aktiviteten 

hjulpet/hjælper? 

Desværre har 6 kontaktfamilier måttet melde fra i løbet af 2016. 

 56 unge + voksne flygtninge 

 59 flygtningebørn 

 Nationaliteter: congolesere, kurdere, syrere, afghanere, 

burmesere, egyptere, somaliere, eritreere, statsløse 

palæstinensere. 

 NB! Flygtningetallet 2016 nedjusteret til 109. For 2017 er der 

udmeldt tallet 128. 

Deltagelse i kurser, netværk 

m.v. 

 

 

Siden generalforsamlingen 2016: 

 Temadag om børns mestring. 

 Temadag: Den personlige samtale. 

 Temadag: Lovgivning på flygtningeområdet. 

 Møde Med URK 

 Årsmøde om den gode modtagelse af flygtninge. 

 Temadag: Tag del i Danmark. 

 Kommunekreds: Oplæg/Etisk Råd/Aktiv dødshjælp? 

 Årligt møde i Koordinationsgruppen/Integration (Dansk 

Flygtningehjælp, Menighedsplejen, Luthersk Mission, 

Multikulturelle Venner og Grønbjerg 2000).  

 Frivilligmøde/Kommune. 

 Styregruppemøde/Damtoften. 

 Hjælp med formidling af Julekasser til store 

flygtningefamilier. 

 

Arrangementer:  22.5.16: Cirkus Arena (formidlet af én af vores 

kontaktfamilier). 16 voksne + 31 børn deltog.  

 23.8.16: Møde med kontaktfamilier. 

Erfaringsudveksling/diskussion. Kommunens 

frivilligkoordinator Hanna Esmarch Lund fortalte om den 

nyeste lovgivning på flygtningeområdet, socialrådgiver 

Beyhan Dogan Nielsen holdt oplæg om Islam og Røde Kors 

integrationskonsulent Maria Holm Bækgaard indkredsede de 

udfordringer, man som frivillig bliver konfronteret med i 

arbejdet med flygtninge. 

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 oplægshldere, 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. 

 Fortsat deltagelse i kurser og temadage. 

 Fortsat oplæg for Ny i Danmark. 

Den gode historie 

 

 

 Vi har oprettet en lukket Facebookgruppe. En kontaktfamilie 
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 søgte indbo til deres flygtning på nettet og fik mange flere 

henvendelser end de kunne bruge. De foreslog, at vi 

oprettede en lukket gruppe på Facebook, så man f.eks. 

kunne dele den type informationer. Fin idé. Gruppen hedder: 

Frivillige med flygtninge. 

 Else Kirkegaard og jeg har indledt et samarbejde med henblik 

på overdragelse af aktivitetslederhvervet 

(kontaktfamilieområdet). 

 TAK TIL KONTAKTFAMILIER/-PERSONER FOR ENGAGERET OG 

TÅLMODIG INDSATS I DET FRIVILLIGE ARBEJDE MED 

FLYGTNINGE. 

  


