
Tag godt imod
vores nye naboer

Vær med til 
at give flygtninge
en god start i Sorø
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Kontakt information

Netværksfamilier og netværkspersoner 
Kontakt: Joan Højlund  
Tlf.: 2365 9134 - E-mail: robertk@stofanet.dk
Værger til uledsagede unge under 18 år
Kontakt: Ulla Grundtvig Brask
Tlf.: 2084 7281 - E-mail: ulla_grundtvig@hotmail.com 

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Sorø
Kontakt: Gunvor Jensen
Tlf.: 3126 5381 - E-mail: gn53@hotmail.com
Dianalund Flygtningenetværk 
Kontakt: Margit Andersen
Tlf.: 5826 4012 - E-mail: mage-andersen@outlook.dk
DFUNK 
Kontakt: Emilie Bastholm
Tlf.: 5328 1276 - E-mail: emiliebastholm@gmail.com

Venligboerne Sorø
Kontakt: Ulla Grundtvig Brask
Tlf.: 2084 7281 - E-mail: ulla_grundtvig@hotmail.com
Venligboerne Ruds Vedby, Dianalund og omegn
Kontakt: Charlotte Koefoed
Tlf.: 6035 4402 - E-mail: c.jou@me.com

Arabisk Modersmålsforening
Kontakt: Raja Issa
Tlf.: 2928 4483 - E-mail: raja-issa@hotmail.com

Afrikansk Forening i Sorø
Kontakt: Mohammed Eisa
Tlf.: 7180 1047 - E-mail: hafosm@yahoo.com

Frivilligcenter Sorø
Kontakt: Lone Lisborg, centerleder   
Tlf.: 2941 7092 - E-mail: lone@frivilligcenter-soroe.dk 

Team Integration i Sorø Kommune
Kontakt: Camilla Lowe, socialrådgiver   
Tlf.: 5787 6229  - E-mail: calo@soroe.dk
Udviklingscentret i Sorø Kommune 
Kontakt: Lone Ulholm, chefkonsulent 
Tlf.: 5787 6201 - E-mail: loul@soroe.dk
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Venligboerne
I Facebook-grupperne Venligboerne Sorø og Venligboerne Ruds Vedby, Dianalund 
og omegn knytter vi kontakt mellem borgere og flygtninge i Sorø Kommune, så alle 
nye borgere får mulighed for at blive del af samfundet. Vi arrangerer middage og 
hyggeture, fortæller om oplevelser og giver information, der relaterer sig til flygtninge.

Arabisk Modersmålsforening 
Det er vigtigt for os flygtninge at kunne vores modersmål, når vi får breve fra familien, 
og hvis vi får mulighed for at vende hjem. Derfor underviser vi hver søndag børn på 
ca. 7-18 år i arabisk.

Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Sorø tilbyder sprogcafé, kvindegruppe, 
hverdags-rådgivning, netværksarbejde, sociale aktiviteter m.m. for flygtninge og 
indvandrere mandage og onsdage kl. 15.30-17.30 på Værkerne i Sorø. Vi er også  
med til at indrette Alléhuset, så det bliver rart at flytte ind der, og vi laver aktiviteter og 
arrangementer i Alléhuset for beboerne.
Dianalund Flygtningenetværk tilbyder lektiecafé hver tirsdag kl. 16.30-18 i Dianalund 
Borgerhus, lokale 1.
DFUNK er Dansk Flygtningehjælps ungdomsarbejde. Vi laver aktiviteter med unge 
uledsagede flygtninge, fx bålhygge, lave mad sammen, spille rundbold, bowle, høre 
musik.

Røde Kors Sorø
Netværksfamilier og netværkspersoner siger ja til at invitere en flygtning (og måske 
en hel familie) inden for i sit hjem og kan fx guide rundt i lokalsamfundet, lave sjove 
ting sammen eller spise sammen – vise hvad det vil sige at bo i Danmark, og hjælpe til 
at lære sproget og blive del af samfundet. Lokale netværksfamilier får mulighed for at 
mødes ca. en gang i kvartalet. 
Værger for unge uledsagede flygtninge (under 18 år) er frivillige, som Sorø Kommune 
og Statsforvaltningen godkender til at have forældremyndighed. En værge bruger 
regelmæssigt tid på at mødes med den unge. Værgen deltager sammen med den unge 
i relevante møder fx på kommunen eller sprogskolen. Men det er også helt almindeligt 
nærvær og samvær og at lave sjove ting sammen. Alle godkendte værger får mulighed 
for at mødes en gang om måneden.

Information fra Sorø Kommune
Sorø Kommune har modtaget ca. 100 nye flygtninge i 2015 og forventer ca. 85 i 2016. 
De nye flygtninge kommer fra forskellige lande og har meget forskellig alder og 
uddannelsesniveau. 

I Sorø Kommune er ca. 200 flygtninge og familiesammenførte omfattet af det 3-årige 
integrationsprogram, som har fokus på: 

·  Bolig – Alléhuset i Sorø er indrettet med 58 kollegielignende midlertidige boliger. 
Flygtningene spredes i hele kommunen, så snart der findes mere permanente 
boliger.

·  Sprog – Alle nye flygtninge i Sorø Kommune starter efter ca. 4 uger på 
danskundervisning ved Sprogskolen i Ringsted for at kunne tale og skrive dansk 
efter tre år.

·  Uddannelse/arbejde – Alle nye borgere skal helst starte på en uddannelse eller 
tilknyttes arbejdsmarkedet inden tre år for at komme til at forsørge sig selv.

·  Fritid – Det er vigtigt at nye borgere samarbejder konstruktivt med kommunen og 
sætter sig ind i og efterlever det danske samfunds normer og værdier.

Bliv frivillig

Frivilligcenter Sorø
Vi hjælper frivillige med forskellige udfordringer og støtter op om nye frivillige 
aktiviteter. Vi hjælper med at få kontakt til/mellem frivillige foreninger og kommunen. 
Vi bygger bro mellem de frivillige og kommunen ved at sikre god kommunikation og 
godt samarbejde.
Hvis du vil være frivillig, men ikke ved hvor eller hvordan, så snak med os – flygtninge 
kan også blive frivillige. I Sorø og omegn er der pt følgende frivillige foreninger/
grupper, der arbejder for, at det skal være rart at være flygtning her:

Afrikansk Forening i Sorø
Vi flygtninge netværker og hjælper hinanden meget. Nogen af os kender næsten alle 
de flygtninge, der er i kommunen, og vi får hurtigt kontakt med de nye flygtninge. 
I Afrikansk Forening i Sorø vejleder vi nye flygtninge til at integrere sig i det danske 
samfund – vi forklarer, hvad der forventes af borgere i Danmark, hjælper med indkøb, 
tolker for hinanden, hjælper med at læse og forstå breve fra det offentlige m.v.
Vi vil også gerne udveksle kultur – vise og fortælle om afrikansk kultur og lære andre 
landes kulturer at kende. Alle kan blive medlem hos os – også danskere og mennesker 
fra andre lande. 


