
VIL DU GØRE EN FORSKEL?

FLYGTNINGE
VENNER

ONSDAG D. 23/3 KL. 19:00 I BIRKHOLM SOGNEHUS
TORSDAG D. 7/4 KL. 19:00 I SØBORG SOGNEGÅRD

SOM FLYGTNINGEVEN FÅR DU KONTAKT TIL EN
FLYGTNINGEFAMILIE  OG ER MED TIL AT HJÆLPE DEM GODT
PÅ VEJ I LOKALOMRÅDET

INFORMATIONSAFTEN: 

Mere information hos Tværkulturel Kirke på idt@km.dk / 92 43 06 66 

Læs mere på www.tvaerkulturelkirke.dk
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FLYGTNINGE
VENNER

Som fr iv i l l ig i  F lygtningevenner støttes du gennem:
 
 - Onl ine fællesskab på Facebook,  hvor viden, spørgsmål og ideer kan deles.
 - Ressourceperson, som du kan r inge t i l ,  hvis du er i  tv iv l  om noget ,  har brug for
    en snak om kulturmødet ,  el ler brug for gode råd t i l  mul igheder i  kommunen mm 
 - Venskabsaftner for venskabsfamil ier og vennepar.

Som fr iv i l l ig f lygtningeven bl iver du el ler din famil ie matchet med en nyt i lkommen
flygtning og dennes famil ie i  vennepar el ler venskabsfamil ier .  Som fr iv i l l ig hjælper
du den nyt i lkomne med at f inde sig t i l  rette den nye virkel ighed i  Gladsaxe og
Herlev.  Det kan fx være ved at hjælpe med prakt iske opgaver som at f inde vej t i l
supermarkeder el ler legepladser ,  el ler hjælp t i l  socialt  samvær el ler forståelse af
kulturel le koder.

Du opfordres t i l  at mødes med din f lygtningeven mindst én gang om måneden
over et halvt år .  Vær opmærksom på, at behovet kan være større i  starten af
perioden. 
Derudover opfordres du t i l  at deltage i  venskabsaftnerne sammen med din
f lygtningeven. Her inviteres I  t i l  spisning med hyggel igt samvær og leg for
børnene, og I  får mul ighed for at møde andre fra F lygtningevenner.
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