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Sådan kommer man i gang
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Det er en fornøjelse at undervise flygtninge.
De er meget taknemmelige og vil så gerne lære.
Det er win-win.

Ester Rønne Christiansen

Danskundervisning Løgumkloster

Hvis du vil se mit hjerte, må du tale med mig.
Måske vil du opdage, at vores hjerter taler samme sprog.

Merhawi Eiyass Bahta
Flygtning fra Eritrea
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DERFOR ER DER BRUG FOR
FLERE MØDESTEDER
Når man kommer til et nyt land, er inkluderende fællesskaber af
afgørende betydning for vellykket integration. Men mange flygtninge og indvandrere savner kontakt med danskere, der har tid
og lyst til at lære dem at kende.
Med denne folder vil vi opmuntre flere til at starte lokale mødesteder og sprogcaféer, hvor mennesker, der er nye i Danmark,
kan opbygge én-til-én relationer til danskere, der møder dem
med interesse, tillid og respekt.
Derfor har vi samlet erfaringer, tips og gode råd,
som vi håber vil inspirere til at gå i gang.
For det behøver ikke at være så svært.

MANGE FLYGTNINGE SAVNER
●● nogen at tale dansk med uden for sprogskolen.
●● lektiehjælp (sprogskole og uddannelse).
●● hjælp til at finde arbejde eller praktikplads.
●● viden om danskernes hverdag, traditioner og kulturelle koder
– og hvad der optager danskerne netop nu.
●● praktisk hjælp – og mulighed for selv at hjælpe andre.

SÅDAN GØR VI: TAL DANSK CAFÉ
I Tal Dansk Caféen i Odense kan udlændinge møde danskere
og bruge deres danske sprog uden for sprogskolen.

”

Nogle vil gerne have hjælp med lektier, men de fleste
ønsker først og fremmest fællesskab. Så det meste af
tiden bruger vi på snak og hygge. I caféen taler vi
sammen menneske til menneske. Efterhånden er
det også blevet til flere venskaber.

”

Det er vigtigt, at man kan bruge dansk i naturlig samtale.
I caféen bruger vi sproget, som man gør i hverdagen.
Det er en god mulighed for at møde dejlige nye mennesker, bygge netværk og fordybe sig i den danske kultur.

Ellen Holst Nielsen - frivillig

Andres, 24 år - Ungarn/USA

Modersmålet er en vigtig del
af vores identitet. Gennem
sproget viser vi, hvem vi er.
At skulle lære et nyt sprog
udfordrer vores selvforståelse
og kan skabe følelser af
frustration og mindreværd.

FAKTA
Indre Mission startede
Tal Dansk Caféen i 2016.
Caféen ledes af frivillige
og har åbent et par timer
om ugen.

SÅDAN KOMMER MAN I GANG
- GODE RÅD
●● Kontakt kommunen eller det lokale sprogcenter.
Hvad tilbyder andre aktører? Er der udækkede behov?
●● Tal med flygtninge og indvandrere – fx på sprogcentret.
Hvad oplever de som behov? Hvad har de tid og lyst til?
●● Tag kontakt til lokale kirker eller frivillige foreninger.
Kan I gøre noget sammen? Invitér evt. til et fællesmøde.
●● Start enkelt. Ofte er det så lidt, der skal til.
●● Inddrag om muligt frivillige med flygtningebaggrund,
der kender andre kulturer og taler flere sprog.
●● Inviter personligt – og gerne flere gange.
Et opslag eller en løbeseddel er sjældent tilstrækkeligt.
●● Vær fleksibel – alt går sjældent som planlagt.
●● Del erfaringer med andre. Lyt og lær af dem,
der har prøvet det før.
●● Giv ikke op, selvom der kun er lidt fælles sprog.
Man kommer langt med ordbøger, Google Translate
og mobil apps.

SÅDAN GØR VI:
INTERNATIONAL MANDEKLUB
International Mandeklub i Esbjerg har til formål at styrke danske
og nydanske mænds oplevelse af fællesskab og livskvalitet
gennem aktiviteter som:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

”
”

fælles madlavning
cykelværksted
pasning af kolonihave
sport
fortælleaftener
indføring i det digitale Danmark
kurser i arbejdssøgning
udflugter og virksomhedsbesøg
Det var vigtigt for mig at få relationer med danskere,
så jeg hurtigt kunne lære sproget. Vi kommer fra
forskellige lande og har forskellige religioner, men det
betyder ikke noget. I dag har jeg lært rigtig meget og
kan hjælpe andre.

Haile Andemichael, 31 år, fodboldtræner - Eritrea

Det handler først og fremmest om relationer. Uanset
hvem vi er, har vi som mennesker stort set de samme
behov. Jeg kan ikke ændre verden, men vi kan alle prøve
at hjælpe de mennesker, der kommer på vores vej.

Paul Martin Nielsen - projektmedarbejder

FAKTA
International Mandeklub startede i 2012 som en aktivitet
under Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift
og ledes af en dansk-nydansk styregruppe.

FORSLAG TIL AKTIVITETER

Sprogcafé eller
lektiecafé

Kreative
aktiviteter

Samtaletræning i
flygtninges hjem

Spisefællesskab

Sport, dans eller
gåture

Musik og sang

Cykelværksted,
IT-værksted eller…

VÆRD AT VIDE
●● Det er vigtigt at anerkende flygtninges erfaringer og kompetencer og give dem mulighed for at bidrage og få ansvar.
●● Det skønnes, at op imod halvdelen af alle flygtninge har
psykiske traumer som følge af voldsomme oplevelser. I mødet
med traumatiserede mennesker påvirkes vi følelsesmæssigt.
Tal med andre frivillige om de følelser, der kan opstå.
Læs mere på: www.traume.dk
●● Spørg gerne ind til familie, tro og traditioner – men vær
forsigtig med at spørge om flugt, fængsel eller tortur.

Ud over landet tilbyder kirker og kirkelige foreninger lektiecaféer, samtaletræning, spisefællesskaber og meget andet.
Disse uformelle mødesteder danner hver uge rammen om
hundredvis af møder mellem danskere, flygtninge og indvandrere
- til gensidig glæde og berigelse. Men der er brug for mange flere
mødesteder.
Vi formidler gerne kontakt til nogle af de mange, der er i gang
og med glæde deler ud af deres erfaringer.
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www.asylsamarbejde.dk
Tlf. 30 20 82 47
sd@interchurch.dk
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www.kit-danmark.dk
Tlf. 32 84 60 16
Kirkernes Integrations Tjeneste
info@kit-danmark.dk
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HAR I OPRETTET ET NYT MØDESTED?
Kontakt en af ovenstående organisationer
og fortæl om jeres tanker og erfaringer.
Mere info: www.moedested.dk
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