
Bliv kontaktperson for  

nytilkomne flygtninge   
                                                            

Formålet med Røde Kors` integrationsar-

bejde er: 

 

At give medmenneskelig,  

social og praktisk støtte til  

nytilkomne flygtninge. 
 

Som frivillig er det dejligt at opleve, når 

man har hjulpet en familie, en ung mand 

eller kvinde med at finde sig til rette i de-

res nye hjemby og være med til at skabe 

lokale kontakter. 

For en flygtning, der har måttet forlade 

sit land, sin familie og sine venner og 

pludselig befinder sig i et helt fremmed 

land, hvis sprog, kultur og adfærdsmøn-

stre er ukendte, betyder det utrolig me-

get, at der i hvert fald er én , som kan 

hjælpe med alt det ukendte, og som man 

kan føle sig tryg ved. 

Det er her, Røde Kors` frivillige kontakt-

personer er med til at hjælpe.  

Sådan kommer du i gang! 
 

Hvis du har lyst til at vide mere om integra-

tionsarbejdet i Ikast-Brande, er du meget 

velkommen til at kontakte en af de 3 aktivi-

tetsledere i: 

 

Nr. Snede:  

Solvejg Førrisdahl  - tlf.  3135 1674 

mail: s-a.f.dahl@hotmail.com 

 

Brande:  

Charlotte Lauridsen - tlf. 3042 3770 

mail: clauridsen@mvbnet.com 

 

Ikast:  

Anne Margrethe Andersen - tlf. 4016 0911  

mail: am-andersen@email.dk  

 

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. 

 

 

GIV EN GOD 

START 
 

Bliv frivillig i 

Røde Kors’ integrationsindsats  



 

Vi har brug for din hjælp. 
 

Hvert år modtager Ikast-Brande kommune 

mange flygtninge med opholdstilladelse i 

Danmark. Her skal de skabe sig en ny til-

værelse. Det er en stor og for mange en 

næsten uløselig opgave, især for de unge, 

der er flygtet alene til Danmark.  

For at blive en del af det danske samfund 

og få skabt en velfungerende hverdag kræ-

ver det, at man kender sproget, skikkene  

og  kulturen. Her kan den frivillige være til 

meget stor hjælp. 

 

Hvordan kan du hjælpe? 
 

Sammen med andre frivillige gør du en 

stor forskel. Du støtter i hverdagen og kan 

hjælpe med at løse praktiske problemer, 

du viser din by frem – købmand, bank, bib-

liotek – og ikke mindst kan du give nærvær 

og omsorg, samtidig med at du fortæller 

om det danske samfund. 

Det er meget givende at være frivillig. Af 

og til er det også krævende og følelses-

mæssigt udfordrende. Derfor er det vig-

tigt, at du er psykisk robust og rummelig, 

stabil og god til at lytte. 

Som kontaktperson skal du regne med at 

bruge 4 – 8 timer om måneden . 

Vi har  et godt samarbejde med Ikast-

Brande Kommune, ligesom vi i Røde Kors  

har et godt netværk, hvor vi støtter og 

hjælper hinanden. 

 

 

 

Vi kan hjælpe med 
 

 Kontaktpersoner til familier og enkelt 

personer. 

 Hjælp til kendskab til byen, indkøb og 

dagligdagens problemer. 

 Oplysning om danske forhold og 

dansk kultur. 

 Hjælp til forståelse af breve fra det 

offentlige. 

 Hjælp til danske betalingsmetoder og 

terminer. 

 Medvirke til kendskab til sportsklub-

ber og foreningsliv. 

 Sprogtræning. 

 Sociale arrangementer. 

 

 

 

Som kontaktperson er du med 

til at fremme en positiv inte-

gration i det danske samfund. 

 

Hvad kræver det at være frivillig? 


