
Mange menigheder og kirkelige organisationer vil gerne være med til at 
hjælpe de flygtninge, som er kommet til Danmark. Til inspiration for 
hvordan dette arbejde kan starte, har Folkekirkens Asylsamarbejde lavet 
denne korte liste med overvejelser, man kan gøre sig inden man går i 
gang.  
 

1. Findes der andet arbejde i lokalområdet? 

Mange steder findes der allerede kirkeligt integrationsarbejde, og ofte er 
det muligt for grupper eller enkeltpersoner at engagere sig i det arbejde. 

2. Kan man lave et samarbejdsforum? 

Hvis flere kirker og kirkelige organisationer arbejder med flygtninge, kan 
det være en fordel at etablere et samarbejdsforum, som er mere eller 
mindre sammenfaldende med kommunegrænsen. Det giver mere 
koordinering og letter samarbejdet med kommunen og andre officielle 
institutioner. 

3. Hvad kan I tilbyde? 

Hvilke ressourcer har I til rådighed i form af lokaler, økonomi og 
frivillige? Hvilke tiltag kan i realistisk byde ind med? 

4. Er det muligt at ansætte en tovholder? 

En tovholder, der har tid og ressourcer til at følge op på den frivillige 
indsats og koordinere de forskellige aktiviteter kan gøre en stor forskel, 
når dagligdagen sætter ind, og alle får travlt med de enkelte tiltag. 
 

Kontakt Folkekirkens Asylsamarbejde for idéer, råd og vejledning.  

SÅDAN KOMMER DU I GANG 
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NETVÆRK  

Flygtninge har behov for at få et dansk 
netværk 

Venskabskontakter er en god måde at sikre, 
at flygtninge får adgang til et dansk netværk, 
hvilket er nøglen til en vellykket integration. 
Den personlige én-til-én kontakt, hvor man 
forpligter sig på hinanden som venskabskon-
takter, er givende for begge parter. 

SPROG   

Flygtninge har behov for at lære det 
danske sprog 

Mange menigheder og kirkelige organisationer 
tilbyder hjælp til dansk sprogindlæring i form 
af danskundervisning eller dansk samtalecafé. 
Sproget er en vigtig indgang til kulturen. 
Derfor er det vigtigt, at flygtninge så hurtigt 
som muligt mestrer det danske sprog. 

BOLIG   

Flygtninge har behov for en god og billig 
bolig 

Hvis man har et ekstra værelse til rådighed, er 
det ofte muligt at udleje det til flygtninge via 
kommunen. Privat indkvartering giver 
samtidig mulighed for at opbygge personlig 
kontakt mellem flygtning og udlejer, hvis 
begge parter ønsker det. 

PRAKTIK  

Flygtninge har behov for at komme i 
praktik 

Har dit sogn mulighed for at tilbyde en prak-
tikplads som graver eller kirketjener, eller har 
de kirkelige organisationer en genbrugsbutik i 
lokalområdet med plads til flere frivillige, så er 
det en oplagt måde at hjælpe flygtninge ind i 
et dansk arbejdsfællesskab. 


