“Hvis jeg ikke
havde haft Røde
Kors, ville jeg
have haft det
svært. Jeg
kunne bruge en
ordbog, men jeg
manglede hver
gang en forklaring. Røde
Kors caféen er
for mig en kort
vej til at opnå
mange ting. Når
du forstår dansk,
forstår du mange
ting. I caféen kan
man integrere
sig.”

Kontakt for mere info om integration i Ikast, Nr.
Snede og Brande:
Anne Margrethe Andersen, Ikast
am-andersen@email.dk / 4016 0911
Solveig Førrisdahl, Nr. Snede
s-a.f.dahl@hotmail.com / 3135 1674
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Har du brug for hjælp?

ER DU NY
I DANMARK?
Vi hjælper dig på vej.

Charlotte Lauridsen, Brande
clauridsen@mvbmail.dk / 3042 3770
Trine Hansen, Brande
trinehkh@gmail.com / 4010 5024

Røde Kors er altid til stede. Vi er verdens største humanitære
organisation med 19 millioner frivillige i 189 lande. Vi hjælper
mennesker gennem ensomhed, krige og katastrofer. Vær med.
Sammen gør vi en verden til forskel. rødekors.dk

rødekors.dk

Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•

Få hjælp af frivillige

Hvad kan du få hjælp til?

Hvis du er ny i Danmark, er der sikkert mange spørgsmål,
du gerne vil have svar på. Kulturen, samfundet og sproget
er anderledes. Alt er anderledes. Røde Kors har frivillige, der
hjælper flygtninge og indvandrere med at få en god start på
livet i Danmark.

Vores frivillige fungerer som en god ven, der hjælper dig med
det, du har mest brug for. I kan træne dansk, lære at cykle, gå
ture og drikke kaffe sammen. I bestemmer selv. Du kan også
få hjælp til at forstå breve fra for eksempel kommunen og få
svar på dine spørgsmål om det danske samfund og danskere.

Hvem er vores frivillige?
Vores frivillige er både mænd og kvinder og har forskellig
alder, baggrund og uddannelser. Fælles for dem er, at de har
lyst og overskud til at hjælpe. Vi vil gøre vores bedste for,
at du bliver tilknyttet et frivilligt tilbud eller en frivillig, der
passer til dig og dine interesser. Vores frivillige taler dansk og
nogle taler også andre sprog.

Netværk – både for familier og enkeltpersoner
Caféer
Lektiehjælp og sprogtræning
Cykeltræning
Kvindegrupper
Ferielejre
Sociale arrangementer og udflugter
Forældremyndighed for uledsagede
flygtningebørn

