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Aktivitetsleder 

 

 

Anne Marie Thorup 

Antal frivillige 

Lokalitet 

Åbningstid 

24, heraf 9 gymnasieelever 

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 at være karakteristisk, at flygtningene i nogle perioder 

kommer mange, i andre få. Nogle kommer trofast. I forbindelse med 

nedsmeltningen i Aleppo, oplevede vi et markant dyk i fremmødet, 

som har strakt sig ind i 2017. Vi kan konstatere, at der kommer 

forholdsvis få kvinder. I de seneste måneder er det især somaliere og 

eritreere, der har brugt Sprogcaféen. 

Vi har en vagtplan for ½ år ad gangen og justerer undervejs. Som 

regel har vi været 7-8 hjælpere pr.gang. I begyndelsen og slutningen 

af en sæson holder vi møder, hvor vi evaluerer og evt. tænker nyt. 

Vi har anskaffet en del undervisningsmaterialer som supplement 

(§18-midler til ny aktivitet) og har nu adgang til 4 pc’ere. 

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

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

elektronisk. Derudover har vi varieret vores tilbud om sproghjælp 

med påskeklip, byvandring og julehygge. 

Hvad har der været fokus på 

 

 

Vi har forsøgt at hjælpe med at bygge bro til foreningslivet. Bl.a. har 

vi prøvet at aftale fodboldtræning med RIF og formanden for den 

lokale skakklub har fortalt om, hvordan man bliver medlem. 

Vesterhavshallen har generøst tilbudt flygtninge, at de i 

vinterhalvåret måtte bruge hallen et par timer om søndagen, et 

tilbud, som desværre ikke er blevet brugt, fordi vi manglede en 
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tovholder. 

 

Hvor mange har aktiviteten 

hjulpet / hvor meget er der 

produceret 

Flygtningenes fremmøde er uforudsigeligt. Det veksler mellem et par 

stykker og 12-14 deltagere.  

Aftenen før Sprogcaféens åbningstider sender jeg en sms til 73 

flygtninge. 

Deltagelse i kurser, netværk 

m.v. 

 

 

Jf. Beretning for kontaktfamilier. 

 Inspirationsaften (Kulturcentret Skjern) 

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

8 gange i løbet af 2016. Her noterer de nytilkomne flygtninge 

navn, mobilnr. og evt. adresse på en liste, så jeg kan 

kontakte dem og fortælle dem, hvornår vi er i Sprogcaféen. 

 

Hvad er målsætningen for 

det kommende år og på 

længere sigt? 

 

Hvordan vil I nå hertil 

 

 I en periode med lavt fremmøde som denne er vi faktisk for 

mange lektiehjælpere. Det er spild af ressourcestærk frivillig 

arbejdskraft. Vi har derfor kontaktet Alkjærskolen med 

henblik på evt. samarbejde med Modtageklassen. 

 Øget opbakning fra flygtninge. 

 Fortsat opbakning fra engagerede frivillige. 

Den gode historie 

 

 

 I forbindelse med Frivilligdagene i efteråret, bagte en af 

vores kvindelige kurdiske flygtninge lækre kager, faktisk små 

kunstværker, som hun delte ud på Foreningsmessen - og var 

således i vores fælles ”flygtningetelt” med til at synliggøre de 

organisationer og foreninger, der arbejder med integration. 

 De unge gymnasieelever: En saltvandsindsprøjtning i vores 

sprogteam og kyndige hjælpere til f.eks. de unge flygtninges 

matematikopgaver. 

 Sprogcaféen er jo møntet på unge og voksne flygtninge. Men 

heldigvis bruger de halvstore børn fra en af de børnerige 

flygtningefamilier os også. 

 En herboende dansk/arabisk talende kvinde har henvendt sig 

til os for at tilbyde sin hjælp som frivillig.  

 TAK TIL SPROGTEAMET FOR ENGAGERET, IDERIG OG 

TROFAST MEDVIRKEN I INTEGRATIONSARBEJDET. 

 

 


