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SPORT 

FC Midtjylland/Campus Hjælpe med at opbygge et 
forenings-guide-system 

Børn og unge / danske 
vejlederfamilier / sparring 

Ikast KFUM volleyball  
 

Volleyball i hallen eller Beach inkl. 
hjælp/støtte til fremmede på hold 

i princippet alle der vil spille volley, 
men vi kunne starte med en udvalgt 
gruppe fx seniormix eller kids 

Røde Kors Indsamling af sportsudstyr Børn og voksne 

Ikast Gymnastikforening  Gymnastik 0-15 år 

ISI idrætshøjskole  Integration i idrætsforeninger Voksne/børn/unge 

ANDRE FORENINGER 

Kræftens bekæmpelse  
 

Ugentlige gåture - hver onsdag 
aften på Ruskjærholm 

Enlige, ensomme flygtninge 

Hedens Squaredansere  Squaredans Alle 

KFUM og KFUM Ikast  Børneklub for 2.-6. klasse hver 
onsdag i Hyldgårdskolens SFO. 
Bibelfortælling, diverse lege og 
aktiviteter - tur i svømmehallen, 
bygge med LEGO, løb med poster... 

2.-6. klasse 

KFUM og KFUM Ikast  
 

Børneklub hver onsdag. 
Bibelfortælling, diverse lege og 
aktiviteter 

0 år - 1. klasse 

KFUM og KFUK Ikast  
 

Pigeklub 5.-8. klasse sy og nørkle Y-
design 

5.-8. klasse piger 

KFUM og KFUK Ikast  
 

Drengeklub 5.-8. klasse - værksted 
Yøguys 

5.-8. klasse drenge 

Bakkehuset 
 

Bakkehuset. Oplysnings- 
debataftener med flygtninge som 
fortællere og vise versa 

 

Hedens squaredansere Nordre 
Skole, Ikast  

4 torsdage - gratis dans Voksne 

Hedens squaredansere Nordre 
Skole, Ikast  

Fællesspisning og dans Voksne 

CYKEL 

ÆldreSagen  Cykling - lokalområdet 
 

Vestbyens Børnehus  Cykelkurser - lær at cykle - 
færdselsregler 

Alle 

Privatperson Cykelkursus i Nordre skolegård Børn, unge, mødre 

SOCIALT 

Kulturcafe  
 

Fælles spisearrangementer i 
daginstitutioner/eksisterende/kan 
bruges andre steder. Flere fælles 
aktiviteter senere (fodbold mm) 

Alle 

Privatperson Cafe/samvær for 10-15 personer i 
privat regi - evt. 5-6 gange om året 

Unge/familier med 
børn/voksne/ældre 

KFUM og KFUK  
 

Åben onsdag hver onsdag kl. 18 - 
fællesspisning i Ikast Kirkecenter 

Principielt for ALLE. Der er et 
kristent indhold, men ingen tvang… 
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(tilmelding og betaling via 
hjemmeside) 

KFUM og KFUK  
 

Familieklub, ungdomsklub og 
børneklub 

Principielt for ALLE. Der er et 
kristent indhold, men ingen tvang… 

Red Barnet Ikast-Brande 
 

Velkommen til Danmark 
familieoplevelsesklub 

Flygtningefamilier med mindst 1 
barn i alderen 5-12 år + tilsvarende 
antal danske familier 

ÆldreSagen, Ikast 
 

Håndarbejde for kvinder - 
strikke/hækle 

Kvinder 

Den boligsociale indsats - 
fælles fremtid på tværs.  

Forskellige indsatser på Stadion Alle Flygtninge/indvandrere/beboere 

Kulturcafe/genbrugscafe - 
Vestbyens børnehus  
 

Non-profit cafe - danskere og 
udlændige passer cafeen på skift - 
formål samarbejde og dialog 

Folk, der kommer på 
genbrugspladsen 
"genbrugsbodega" 

Ungdommens Røde Kors  Brætspils cafe Børn/unge 

Hestlund Efterskole Madklub for mænd (4-6 aftener) Mænd 18-40 år 

Ikast Menighedsråd  Middag på tværs (flygtninge og 
herboende) spiser, leger og synger 

 

Fælles fremtid på tværs  
 

Integrere flygtninge i boligsociale 
tilbud md Røde Kors som 
bindeled/kontaktskaber til 
målgruppen 

 

Fælles Fremtid på tværs 
 

Forskellige aktiviteter for de 
beboere, der bor i 
boligforeningerne: Stadion Alle, 
Østbyen. Fællesspisning - ta godt i 
mod nye/invitere 

Beboerne i boligforeningerne 

Privatperson  Madklub hvor man hjælpes ad  

Privatperson Brætspil 
 

Privatperson Hjælp til indskrivning i 
foreningsaktiviteter 

Flygtninge + danskere 

Privatperson Fællesture til sportsbegivenheder, 
hvor man evt. kan få 
sponsorbilletter 

Flygtninge + danskere 

Privatperson Filmaftener - danske film Flygtninge + danskere 

ENKELTAKTIVITETER 

Ikast-Brande Bibliotek  
 

Folkeoplysning i samarbejde med 
Røde Kors 

Offentlig arrangement 
24.11. foredrag: ”hvor taler du et 
godt dansk”   

Privatperson Kolonihave - avle egne grønsager - i 
ubrugte haver eller i kolonihaven 
der er et tomt område 

 

KFUM og KFUK i Ikast  
 

Skt. Hans fest på Ungdomsgården Hele familien 

Nordre SFO 
 

Åben legeplads på Hagelskjær i en 
weekend 

Børn og voksne 

Lion Ikast 
 

Foredrag i foreninger om hvordan 
det er være flygtning og flygte 

Man vil ramme en lidt ældre 
generation 
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Ikast Avis  Praktikordning på Ikast Avis 
 

Byrådsmedlem Socialøkonomisk virksomhed 
(Vestergade projektet) cafe, Sprog 

 

Byrådsmedlem Koordinering og formidling af 
tilbud, tale sagen op politisk, hjælpe 
med at finde økonomiske midler, 
lokale og EU-midler 

 

Ikast Musikliv Boder med etnisk mad på 
musikfestivalen Musikliv 

 

Røde Kors Ikast  Vil gerne lave noget med de andre 
netværksfamilier, så man kan lære 
at netværke på tværs… 

Netværksfamilier 

Fonnesbæk Kirke  
 

Har forsøgt i samarbejde med Røde 
Kors Ikast at skaffe 
netværksfamilier til et par 
somaliske familier 

 

KONTAKTPERSONER 

Privatperson Gåture 
 

Privatperson Kvinde (støtte)gruppe Syrere 

Privatperson Samtale - gå tur eller i tur i bil Ensomme flygtninge 

Privatperson Venskab - hjælp i daglige spørgsmål 
- venskabsrelation 

Alle aldre 

Privatperson Små ad hoc opgaver med 
danskundervisning hjemme hos 
særligt svage, som ikke kan komme 

Voksen med særligt brhov for 
sprog-hjælp 

Privatperson Læsecafe for 2-sprogede børn i 
folkeskolen - læsecafe i SFO'en i en 
folkeskole 

2-sprogede børn 

Privatperson Kontaktfamilie Flygtninge 

Privatperson Sport - foreningsliv Familie 

Privatperson Samtale Familie 

Privatperson  Sprogundervisning Skolesøgende børn/unge 

Privatperson Besøg, breve, fodbold Unge 20-30 år 

I GANG 

Ikast-Brande Bibliotek  Sprogcafe 
 

Primært voksne på sprogskolen 

 


