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Introduktion

Inspirationskataloget henvender sig til alle jer, der gerne 

vil arbejde med at inkludere asylansøgere og flygtninge i 

det lokale idrætsforeningsliv, og som ser et potentiale i at 

samarbejde på tværs af kommune og civilsamfund. Det kan 

være foreningskonsulenter, kommunalt ansatte, undervisere i 

sprogskoler eller organisationsledere. 

Kataloget her giver jer inspiration til 

 � hvorfor netværk og samarbejde mellem foreninger, kom-

mune og andre aktører giver værdi, når I gerne vil inkludere 

flygtninge og asylansøgere i foreningslivet

 �  hvordan I kan gribe processen an

 �  hvilke konkrete aktiviteter, der kan komme ud af  

samarbejdet.

Kataloget giver inspiration, men er ikke en færdig opskrift. 

Det er lokalt betinget, hvad der kan lade sig gøre, og hvilke 

løsninger og aktiviteter der fungerer. Og de gode ideer skal 

komme fra de involverede. 

Inspirationskataloget bygger på erfaringer fra Net-

værksforeningerne; et samskabelsesprojekt, hvor 

DGI Nordjylland har faciliteret samarbejdet mellem 

organisationer, foreninger og kommunale aktører i 

henholdsvis Thisted og Vesthimmerlands Kommune. 

Her er de mange aktører gået sammen i to stærke 

netværk om det fælles mål at byde flygtninge og 

asylansøgere velkomne i det lokale idrætsliv.

De involverede talte idrætsforeninger, sociale 

foreninger, asylcentre, integrationskonsulenter, 

fritidskonsulenter, sprogskoler og VUC. 

Resultater efter et år

 � 537 flygtninge og asylansøgere er blevet hjulpet 

ind i det lokale sportsliv. 

 � 79 lokale aktører (institutioner, foreninger, frivillige 

og medarbejdere) har deltaget i netværket

Pilotprojektet blev støttet af Poul Due Jensens Fond.

Se mere om Netværksforeningerne på  

www.dgi.dk/inklusion  

Baggrund

“Både Thisted og Vest
himmerlands Kommune har 
inddraget dele af Netværks
foreningernes arbejde i  
deres integrationspolitik,  
hvilket understreger  
gevinsterne ved projektets 
tilgang
Whyte, Zachary & Trine Brinkmann,  

Netværksforeningerne – Evalueringsrapport. September 2017
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Asylansøgere

Asylansøgere er flygtet fra krige og konflikter eller andre van-

skelige omstændigheder i deres hjemland, og de har indgivet 

ansøgning om asyl i Danmark. I øjeblikket er de fleste asylan-

søgere fra Syrien, Eritrea og Afghanistan, men det ændrer sig 

hele tiden.

Asylansøgere bor på et asylcenter. Centrene ligger spredt 

over hele landet, ofte i landdistrikter, og de drives af staten 

med kommuner og Røde Kors som operatører. Ofte bliver 

asylansøgere flyttet rundt mellem forskellige asylcentre, så 

de kan som regel ikke engagere sig i den samme forening 

over længere tid.

Den første tid i Danmark kan være afgørende for disse menne-

skers videre integration, hvis de opnår asyl. 

Uanset om de opnår asyl eller ej, så vil denne periode af de-

res liv være præget af stor usikkerhed og ventetid. Forenings- 

og idrætsdeltagelse kan være et pusterum og et positivt 

afbræk i ventetiden – både for børn, unge og voksne.

På asylcentre vil I også møde mennesker, der har fået afslag 

på at få asyl, men som på grund af situationen i deres hjem-

land ikke kan hjemsendes. Her kan der være tale om menne-

sker, der skal være på centrene i en længere periode. 

Flygtninge

Når asylansøgere har fået godkendt deres ansøgning om asyl 

og har fået opholdstilladelse, betegnes de som flygtninge. 

Flygtninge skal som udgangspunkt bo i den kommune, de er 

blevet visiteret til. De har midlertidige opholdstilladelser på et 

eller to år, som hele tiden skal fornyes.

Flygtninge skal leve op til en række krav, blandt andet gen-

nemgå et integrationsprogram, som er forskelligt fra kommune 

til kommune. Store dele af en flygtnings hverdag er altså bun-

det op på undervisningsforløb på blandt andet sprogskolen, 

og ofte er der tidskrævende transport. Det har konsekvenser 

for, hvor meget tid flygtninge kan afse til fritidsaktiviteter.  

Som regel har flygtninge en meget stram økonomi. Integrati-

onsydelsen ligger på omkring halvdelen af, hvad en kontant-

hjælpsmodtager får. De er altså helt afhængige af støtte til 

kontingent og transport for at kunne deltage i et foreningsliv.

For både asylansøgere og flygtninge kan der være et stort 

behov for at blive mødt som et menneske, en medspiller eller 

holdkammerat, i stedet for som en klient eller en sag i skrive-

bordsbunken. Her kan involveringen i idrætsforeninger gøre 

en forskel for at give dem en meningsfuld hverdag.

På dgi.dk/inklusion finder du denne folder, der forklarer, hvor-

dan man kommer i gang med at dyrke idræt i Danmark, og 

giver en introduktion til, hvad en forening er for en størrelse.

Folderen kan downloades på dansk, engelsk, somali, tigrinya 

og arabisk. 

Godt at vide om flygtninge 
og asylansøgere

d
g

i.d
k

/i
n

k
lu

si
o

n

5

 

Godt at vide om flygtninge 
og asylansøgere
Nogle har dyrket idræt i deres hjemland, nogle har ikke.

Nogle har en lang uddannelsesmæssig baggrund, nogle 

haringen. Nogle taler dansk og engelsk, nogle taler 

kun sproget fra deres hjemland – kort sagt, der er ingen 

opskrift på, hvilke mennesker I vil møde, når I vil lave 

aktiviteter for flygtninge og asylansøgere.

Selvom mennesker er forskellige, så er der nogle leve-

vilkår, der er gældende for de to grupper. Det kan I læse 

om her.
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Der findes forskellige økonomiske støttemuligheder, hvor 

flygtninge og asylansøgere kan søge penge til eksempelvis 

kontingent, idrætslejre og udstyr, hvis de ikke selv har råd.

DGI Foreningsliv for alle 
Alle DGI-foreninger kan søge på vegne af vanskeligt stillede 

børn og unge (op til 25 år) og nytilkomne flygtninge og asyl-

ansøgere, hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse 

for deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten.

https://www.dgi.dk/foreningslivforalle

Dansk Flygtningehjælp  
– Fritidspuljen 
Støtter børn og unge i alderen 0-18 år fra flygtningefamilier, 

hvor den ene eller begge forældre modtager den lave inte-

grationsydelse. Også unge i alderen 18-30 år kan søge støtte 

fra Fritidspuljen.

https://fritidspuljen.flygtning.dk/

Broen Danmark 
Støtter udsatte børn med kontingenter og udstyr til idræt-  

eller andre fritidsaktiviteter.

https://broen-danmark.dk/

Desuden er der en del kommuner, der yder økonomisk støtte. 

Kontakt den lokale DGI landsdel eller kultur- og fritidsforvalt-

ning for yderligere vejledning.
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Støttemuligheder
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Flere kan udrette mere

 � Kommunens fritids- eller integrationskonsulent har et stort 

kendskab til den lokale virkelighed og kan løfte administra-

tive opgaver.

 � Institutioner som VUC og sprogskolen har direkte adgang til 

flygtninge, da de ofte har deres daglige gang her. 

 �  Asylcentrene har direkte adgang til asylansøgerne. De 

kender til deres hverdag og ved, hvilke aktiviteter de savner.

 �  Idrætsforeningerne tilbyder aktiviteter og ofte også et fæl-

lesskab med lokale borgere.

 �  De sociale foreninger, eksempelvis Dansk flygtningehjælp 

og Venligboerne, har kendskab og ofte en direkte kontakt til 

målgruppen.

Mobilisering

Udnyt hinandens ressourcer
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Kortlægning

Bibliotek/ 
medborgerhus

Sprogskole

Idræts- 
foreninger

Frivilligcenter

Skoler/
institutioner

Asylcenter

DGI

Virksomheder

Jobcenter

VUC

Sociale
foreninger

Kommunale  
forvaltninger

Lokale 
ildsjæle

Venligboere

Etniske  
minoritets- 
foreninger

 

Processen  
– Sådan kan I gribe det an
I denne del får I inspiration til, hvorfor det giver værdi, 

at etablere et netværk på tværs af det offentlige og 

civilsamfundet, når I gerne vil inkludere flygtninge og 

asylansøgere i foreningslivet. Desuden får I indblik i, 

hvordan netværksprocessen kan gribes an: Hvem kan 

involveres, og hvordan gør man?  



1110

Kommunen skal sørge 

for, at nye borgere bliver 

godt integreret. Opgaven med at 

inkludere flygtninge og asylansøgere 

i fritidslivet kan ligge hos forskellige 

forvaltninger, der kan hedde noget forskelligt 

i kommunerne. Klassisk vil der være en kultur- 

og fritidsforvaltning, der arbejder for at flest 

mulige borgere motiveres og inspireres til at 

deltage i aktiviteter og fællesskaber og en 

beskæftigelses- og socialforvaltning, 

der blandt andet er ansvarlig for 

integration i kommunen.

Frivillige vil kun involvere 

sig, hvis det giver mening 

i deres hverdag. Eksempelvis er 

langt de fleste, der er blevet frivillige 

i en idrætsforening ikke blevet det, fordi 

de gerne vil arbejde for bedre integration, 

men eksempelvis fordi de brænder for 

idrætten, eller fordi deres børn dyrker idræt 

i foreningen.Og de frivillige bliver kun ved 

med at ville, hvis de får opgaver, der 

motiverer dem, og som passer 

ind i deres hverdag.

En DGI landsdel 

kan vælge at gå ind i 

et projekt som dette, hvis 

det giver mening for deres 

foreninger og de lokalsamfund, 

de befinder sig i, og for at 

tage medansvar for vigtige 

samfundsopgaver.

1110

Forskellige motivationer: 
Skal, kan og vil

3 tips til organisering  
og involvering

Kombinationsansatte foreningskonsulenter 

I nogle kommuner findes der foreningskonsulenter i kombi-

nationsansættelser, hvor de delvist er ansat hos kommunen 

og delvist hos en DGI landsdel.  I et netværksprojekt kan det 

være en stor force at involvere disse konsulenter, så videns-

delingen mellem kommunen og idrætsforeningerne sker af sig 

selv.

Foreningskonsulenter kan stå for at:

 � afholde workshops

 � skabe synergi mellem projektets forskellige aktører

 � understøtte de involverede i at afholde aktiviteter.

Kommunalt ansat foreningsguide

Flere kommuner har god erfaring med at ansætte forenings-

guider, der står for at bygge bro mellem foreningslivet og 

flygtninge og asylansøgere. Det kan være en force at ansætte 

en foreningsguide, der har erfaring med at være ny i Danmark 

og eksempelvis taler arabisk. 

En foreningsguide kan stå for at:

 � kortlægge fritidstilbuddene i de områder, hvor der bor 

flygtninge 

 � tale med flygtningene om deres ønsker

 � skabe kontakt til instruktørerne og lederne for de aktiviteter, 

der rekrutteres til i foreningerne 

 � følge flygtningene til træning de første gange for at hjælpe 

med de kulturelle, sproglige og sociale udfordringer, der 

kan opstå

 � vejlede foreningernes økonomiansvarlige i at søge kontin-

gentstøtte.  

Sociale foreninger

Idrætsforeninger har ofte masser af gode aktiviteter for børn, 

unge, voksne og ældre, men de har typisk ikke så god kontakt 

med flygtninge og asylansøgere. Mange sociale foreninger 

har derimod en god kontakt til denne målgruppe. Et samar-

bejde mellem de to, hvor de sociale foreninger fungerer som 

brobyggere til idrætsforeningerne, kan derfor være en stor 

hjælp. Ofte vil dette være opgaver, der falder naturligt inden-

for det arbejde, foreningerne laver i forvejen:

Sociale foreninger kan fx stå for at:

 � fortælle om lokalsamfundet og de lokale idrætsforeninger

 � hjælpe til med transport til og fra træning

 � forklare om foreningens liv og rutiner

 � hjælpe til med tilmelding på foreningens hjemmeside

 � hjælpe til med at søge støtte til kontingent og udstyr.

For at skabe et stærkt lokalt netværk og varige samarbejds-

flader på tværs af frivillige foreninger, er der brug for lønnede 

medarbejdere, der kan tage sig af det administrative arbejde. 

Frivillige kan byde ind med aktiviteter og det relationelle, og 

DGI’s konsulenter eller kommunalt ansatte konsulenter kan 

stå for overblik og understøttelse af samarbejder, koordinering 

og planlægning af workshops og aktiviteter.

Samarbejdet må tage udgangspunkt i, at de forskellige 

aktører har en forskellige forpligtelse og motivation i sammen-

hængen:
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Erfaringer fra Thisted

I Thisted Kommune ansatte man på forsøgsbasis en 

foreningsguide, Ammar, der talte arabisk, dansk og en-

gelsk i en periode på tre måneder. På de tre måneder 

lykkedes det ham at skrive 120 flygtninge op til diverse 

aktiviteter. Ammar er efterfølgende blevet ansat i kom-

munen, da hans indsats viste sig uvurderlig, når der 

skulle bygges bro mellem nye borgere, foreninger og 

kommunen.

“
Det er vigtigt ikke at opsætte et ideal for,  
hvad man kan forvente af de frivillige, der måske  
ikke lever op til virkeligheden. Så risikerer man, at et  
projekt falder til jorden – eller i værste fald at  
skræmme de frivillige helt væk. Når de nye medlemmer  
kan deltage på de vilkår foreningerne i øvrigt virker på,  
så er det et smaddergodt match
Birthe Bach, der er chefkonsulent for DGI Nordjylland

DGI Landsdel

Kommunen

Frivillige
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Workshop 3

Workshop 2
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Erfaringer fra Nordjylland

Hvorfor samarbejde?

Den indledende workshop i hver af de to kommuner gjorde 

det klart, at der var et behov for at skabe et netværk. Der var 

mange aktører, der arbejdede for at skabe god integration 

i kommunerne, men den enkelte aktør havde ikke meget 

viden om, hvad de andre lavede. De forskellige ressourcer, 

der var i kommunen, kom derfor ikke i spil: 

 � Idrætsforeningerne og de sociale foreninger havde ikke 

meget kendskab til hinanden: Hvordan arbejder de? Hvad 

er deres mål med at arbejde med inklusion i forening-

slivet?

 �  Integrationsforvaltningen og kultur- og fritidsforvaltningen 

havde meget lidt samarbejde på forhånd og kendte ikke til 

hinandens tiltag og aktiviteter.

 

På workshoppen fik aktørerne denne viden. De fik afstemt 

forventninger, og de fik synliggjort de meget forskellige res-

sourcer i netværket: Her blev det tydeligt, hvordan de alle 

sammen kunne bidrage med noget forskelligt og tilsammen 

sørge for, at de nye borgere i byen fik en genvej ind i idræts-

foreningerne.

15

Sådan kan det organiseres

Det kan være en god ide at organisere sig i forskellige ar-

bejdsgrupper, når man vil skabe et godt netværk på tværs af 

institutioner, kommune og civilsamfund. 

Projektgruppe

Det er vigtigt at sammensætte en handlekraftig projektgruppe, 

der består af repræsentative ledere på området, eksempelvis 

leder af sprogcenter, asylcenter, DGI landsdel og forvaltninger 

i kommunen. Når administrative beslutninger er taget forud for 

workshopperne, er det klart for deltagerne, hvilke rammer de 

kan samarbejde indenfor.

Aktivitetsgrupper

De enkelte aktiviteter kan organiseres i aktivitetsgrupper, så 

workshoppene ikke bliver for tunge og praksisorienterede, 

men har fokus på ideudvikling og sparring. I aktivitetsgrupper 

kan de involverede, eksempelvis bestyrelsen fra en idrætsfor-

ening og lederen af den lokale sprogskole, gå sammen og få 

gode ideer fra workshoppen til at blive til konkrete aktiviteter.

Parter, der kan involveres i en netværksproces  

Administration/planlægning Beskæftigelse- og integrationsforvaltning,

Fritidsforvaltning, DGI landsdel

Aktiviteter Idrætsforeninger, sociale foreninger, etniske minoritetsforeninger,  

sprogskole, VUC, asylcentre

Brobygning/fødselshjælper Sociale foreninger, Kommunalt ansat foreningsguide,  

konsulent fra kommunen, DGI landsdel
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Workshops

Formålet med at afholde workshops løbende er at skabe ram-

merne for, at aktører fra foreningslivet og kommunen kan:

 � lære hinanden at kende

 � få ny viden 

 � udvikle ideer sammen 

 � gøre brug af hinandens kompetencer og igangværende 

aktiviteter

 � samarbejde og koordinere på tværs af deres egne indsatser 

 � sparre om udfordringer og finde løsninger på tværs.
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Arbejd med en lang horisont
Netværksarbejde tager tid. Sørg derfor for at arbejde 

med en lang tidshorisont, så foreninger og flygtninge 

får mulighed for at lære netværket og aktiviteterne at 

kende. 

Støt op om foreningernes  
arbejde med ansøgninger 
Det kan være med til at gøre flygtninge mere attraktive 

som medlemmer, at en ressourceperson fra DGI, kom-

munen eller en af foreningerne, hjælper med ansøg-

ningsarbejdet. Foreninger oplever ofte, at flygtninge 

og asylansøgere kommer med et øget administrativt 

arbejde, bl.a. i form af ansøgninger om kontingent-

støtte, transport og udstyr. Støt op om dette arbejde, så 

de frivillige i foreningerne kan varetage idrætsaktivite-

terne. 

Etabler flere muligheder  
for idrætsdeltagelse for  
voksne flygtninge
Der er begrænsede muligheder for økonomisk støtte 

for voksne flygtninges deltagelse i idrætslivet. Der bør 

arbejdes målrettet for at udvide disse muligheder både 

nationalt, kommunalt og lokalt. Nogle kommuner har 

allerede afskaffet 25-årsreglen (Hartje 2013), andre ar-

bejder med bredere kommunale støttemuligheder. Der 

er også muligheder for, at idrætsforeninger etablerer 

enkelte åbne tilbud, der ikke kræver kontingent.

Understøt den enkelte  
flygtning i at deltage i  
passende idrætsaktiviteter
Det er vigtigt at idrætsforeninger og brobyggere har 

en god forståelse for forskelligheder hos målgruppen, 

da det kan bane vejen for flere flygtninges deltagelse 

i foreningslivet. Faktorer som uddannelse, sprogfær-

digheder, etnisk baggrund, fysisk og psykisk helbred, 

familie, alder, køn, sociale netværk i Danmark osv. kan 

have markant betydning for, om og hvordan flygtninge 

og asylansøgere deltager i idrætsforeninger. 

Inkludere trænere og andre 
idrætsforeningsfolk med  
direkte kontakt med flygtninge 
 i netværket
Det er vigtigt at trænere og andre med direkte kontakt 

til flygtninge i foreningerne også deltager i netværket; 

De kan bidrage med væsentlige perspektiver på det 

lavpraktiske arbejde, med udviklingen af konkrete akti-

viteter og med mere overordnede erfaringer.

Opkvalificer frivillige flygtninge
Der ligger et stort potentiale i at opkvalificere flygtnin-

ge, eksempelvis gennem trænercertificeringer som DGI 

allerede arbejder med på inklusionsområdet.   

1. 4. 

2. 

5. 

6. 

3. 

Tre workshops = tre faser 

Afklaring og motivation 

Giver det mening for deltagere at interessere sig for målgrup-

pen og gå med i projektet? Hvad kan de hver især bidrage 

med?

Ideudvikling, erfaringsudveksling, sparring og løsninger 

Hvad har fungeret, og hvad har været svært? Hvad skal gøres 

anderledes?

 

Forankring

Hvordan sørger vi for, at aktiviteterne og samarbejdet lever 

videre? Her er det vigtigt, at kommunen, ledende personer i 

foreninger og institutioner og andre beslutningsstærke perso-

ner, der er involveret i projektet, deltager.

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

“De lokale frivilliges mulig
heder for at bruge deres 
egen og hinandens lokal
viden og netværk er blevet 
styrket gennem workshop
sene, da disse har skabt  
et rum for samtale og  
samarbejde 
Whyte, Zachary & Trine Brinkmann, Netværksforeningerne – 

Evalueringsrapport. September 2017
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6 anbefalinger 
– på baggrund af Netværks
foreningerne i Nordjylland 

Whyte, Zachary & Trine Brinkmann,  

Netværksforeningerne – Evalueringsrapport. September 2017

Find den fulde evaluering på dgi.dk/inklusion
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Syv tips til gode workshops

Inviter bredt. Når eksempelvis både den frivillige 

træner og lederen af sprogskolen er til stede, er det 

muligt at gå fra at tale om luftkasteller til at lave 

håndfaste aftaler og konkrete aktiviteter. 

Gentag første workshop, hvis fremmødet ikke er stort 

nok. Fleksibilitet er afgørende, når mange parter skal 

involveres.

Sørg for, at deltagerne siger noget inden for de første 

tre minutter. Så føler de sig involveret og får mere ud 

af dagen.

Brug god tid på at forventningsafstemme ved work-

shop 1. Hvad forventer deltagerne af workshoppen og 

samarbejdet generelt?

Lav små refleksionsøvelser mellem oplæggene, hvor 

deltagerne taler med deres sidemand. Man lytter 

bedre, når man selv sætter ord på, hvad man har hørt, 

og overvejer, hvordan det passer ind i ens eget liv 

eller arbejde.

Prioriter øvelser i mindre grupper på tværs af arbejds-

område (idrætsforening, socialforening, kommune). 

Det er, når aktører på tværs får mulighed for at tale 

om udfordringer, løsninger og succeshistorier, at det 

rykker ude i virkeligheden.

Lad øvelserne ved workshop 2 og 3 tage udgangs-

punkt i spørgsmål, der sætter fokus på 1) ideudvikling, 

2) vidensdeling, 3) erfaringsudveksling og 4) sparring 

på udfordringer. 

19

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
“På første workshop skrev deltagerne ideer til aktivi
teter, bud på udfordringer og forslag til løsninger på 
forskelligfarvede postits. Vi skrev det ned, og til den 
afsluttende workshop tog vi listen frem igen: Det blev 
tydeligt for os alle sammen, at vi havde grebet ideerne 
og kunne tjekke næsten hele listen af. Det havde en 
rigtig god effekt at synliggøre den forandring,  
deltagerne havde været med til at skabe 
Mikkel Risager, der er foreningskonsulent i Vesthimmerlands Kommune

Inspiration: Spørgekort

”Spørgekort” er en alternativ og sjov måde at starte en 

workshop ud på.

Mål:

 � At se hinanden i øjnene

 � At spore sig ind på emnet

Sådan gør I:

 �  Skriv ti spørgsmål ned, som I synes vil være gode til 

at sætte refleksioner i gang om, hvad god integration 

er. Eksempelvis ”Hvad er din bedste oplevelse med 

en, der var anderledes end dig?” eller ”Hvornår synes 

du, integration er en udfordring”. Stil gerne spørgsmål, 

der både kan være personlige og faglige, så man kan 

bidrage uanset profession.

 �  Print, så der er ét spørgsmål pr. deltager.

 �  Få deltagerne til at rejse sig op, og del spørgsmålene 

ud. 

 �  Bed dem om at gå rundt mellem hinanden, finde en 

partner at tale med om spørgsmålet på deres papir.

 �  Ring med en klokke, når deltagerne har talt sammen i 

fem minutter, og det er tid til at skifte partner.

 �  Bed deltagerne bytte spørgsmål med den, de netop 

har talt med, og finde en ny samtalepartner.

 �  Gentag fem gange.
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 Omkring 70 asylansøgere deltog, da Ranum Multikul-

turhus og IK Vest holdt Åbent Hus med masser af aktiviteter for 

hele familien. 

Nogle kvinder fra asylcentret kom med kager, og omkring 70 

asylansøgere mødte op, da Ranum Multikulturhus holdt åbent 

hus i det tidlige forår 2017. 

”Det var en rigtig god dag med masser af aktiviteter i vores tre 

haller. Det gik så godt, at vi har bestemt, at vi vil holde åbent 

hus hvert år,” siger halinspektør Lars Borregaard, der fik ideen 

til arrangementet. 

Multikulturhuset stillede faciliteter til rådighed, idrætsfor-

eningen IK Vest arrangerede klatring, floorball, gymnastik, 

badminton, basketball, volleyball mv. for de fremmødte, og 

asylcentret i byen sørgede for, at de asylansøgere, der havde 

lyst, kom af sted til hallen. 

Især mange kvinder og børn mødte op. Her kunne asylansø-

gerne og de danske beboere i området hilse på hinanden, og 

asylansøgerne kunne lære Multikulturhuset bedre at kende. 

Vil arbejde med en bedre opfølgning 

I alt deltog 100-120 mennesker i aktivitetsdagen, og i ugerne 

efter stødte Lars Borregaard på mange af asylansøgerne i 

idrætscentret. Men næste gang skal der arbejdes med en 

mere målrettet opfølgning, mener han: 

”Der er brug for, at nogen følger børnene fra asylcentret over 

til fodboldtræningen, eller hvad de nu vil gå til, i ugerne efter 

åbent hus. Det ville være fint, om vi kunne aktivere forældrene 

til at følge børnene til træning - måske kunne de også selv 

hjælpe med nogle småopgaver. I hvert fald er der brug for, at 

børnene kommer ind i en mere fast gænge med at komme til 

træning. De voksne kan godt selv finde ud af det,” siger han. 

Nogle asylbørn er i fuld gang med fodbold og andre aktivite-

ter hos IK Vest, men der er plads til flere. 

Åbent hus i Multikulturhus
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Find inspiration
I denne del af kataloget finder I inspiration til, hvad der 

kan komme ud af en proces, hvor kommune, institutio-

ner, foreninger og andre aktører går sammen om at få 

flygtninge og asylansøgere ind i foreningslivet.

Det stærke ved processen i Nordjylland var, at ideerne 

kom fra deltagerne selv og ikke var planlagt på forhånd. 

Det skabte ejerskab og motivation for at få tingene til at 

lykkes.

Case

5 grunde til at invitere tilflyttere til Åbent Hus
 �De har lyst til at være med, men mangler ofte modet til at møde op.

 �Det tager toppen af nervøsiteten, hvis de kender vejen til  
omklædningsrummet, når de starter.

 �De ved ikke, hvad foreningerne tilbyder, så vis dem det.

 �Den gode velkomst og et genkendeligt ansigt giver lyst til at komme igen.

 �Der kan skabes et konkret samarbejde med  
områdets frivilliggrupper og sprogskoler. 

5 grunde til at invitere tilflyttere til Åbent Hus
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 Som et forsøg ansatte Thisted Kommune Ammar Moha-

med Ali i tre måneder som fritidsvejleder for at inkludere flere 

flygtninge i foreningslivet. 135 ud af 170 flygtninge kom i gang 

med fritidsaktiviteter, og nu er ordningen med en fritidsvejleder 

gjort permanent.  

En fritidsvejleder, der hjælper flygtninge med at finde ind i de 

lokale foreninger og komme i gang med aktiviteter - dét har 

vist sig at fungere over al forventning i Thisted Kommune. 

I 2016 blev Ammar Mohamed Ali ansat som fritidsvejleder med 

fast tilholdssted på Sprogcentret i Thisted i tre måneder. Han 

er egypter, men har boet i Danmark i ti år og taler arabisk, 

dansk og engelsk. Han var i forvejen ansat på asylcentret, 

hvor han har været souschef for den landskendte teltlejr. 

Ansættelsen kom i stand gennem en pulje fra asyldriften.

Hjalp med kulturelle, sproglige og sociale udfordringer 

I løbet af tre måneder guidede Ammar Mohamed Ali 135 flygt-

ninge fra Sprogcentret ud i foreningerne. Det er ca. 80 pct. af 

de 170, han havde kontakt med. 

Han kortlagde fritidstilbuddene i de områder, hvor der bor 

flygtninge, snakkede med flygtningene om deres ønsker, 

skabte kontakt til foreningerne, og så fulgte han flygtningene 

til træning de første gange for at hjælpe med de kulturelle, 

sproglige og sociale udfordringer, der kunne opstå.

 

Resultatet var så godt, at kommunen nu har ansat Ammar 

Mohamed Ali permanent som fritidskonsulent syv timer 

ugentligt. Han skal finde ud af, hvad flygtningene ønsker, og 

kommunens fritidsafdeling skaber foreningskontakt, vejleder 

foreningslederne i at søge kontingentstøtte mv. Ti flygtninge 

om måneden, udpeget af sprogskolen, kan på denne vis få 

hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet. 

Både danskere og flygtninge skal åbne sig 

”Sproget er den største forhindring for flygtningene. Men de er 

også generte for at tage det første skridt ind i en forening, og 

danskerne er ikke altid nemme at komme ind på. Så når jeg 

besøger foreninger sammen med flygtninge, taler jeg meget 

med både danskere og flygtninge, så de åbner sig og begyn-

der at tale sammen,” siger han. 

”Jeg gjorde det nemt for flygtningene, for hvis der var noget, 

de ikke forstod, eller hvis de havde problemer, henvendte de 

sig blot til mig. Og jeg gjorde det nemt for foreningerne, fordi 

jeg søgte kontingentstøtte og tilskud til udstyr hjem til flygtnin-

gene” forklarer han. 

Fremover bliver hans opgave at klarlægge, hvilke fritidsaktivi-

teter flygtningene ønsker at deltage i, og finde mulighederne i 

deres lokalområde. 

Både flygtninge og foreningsfolk har givet udtryk for, at de 

satte stor pris på Ammar som ’oversætter’, ikke bare sprogligt, 

men også af kultur og traditioner. 

Vær opmærksomme og hjælpsomme 

”Det bedste, danske foreningsfolk kan gøre, er at være 

opmærksomme og hjælpsomme over for de nye medlemmer. 

Flygtningene er helt nye i vores mange systemer, og de har 

brug for lidt hjælp ind imellem. Det er godt for hele samfundet, 

at flygtninge kommer godt i gang med deres liv i Danmark, så 

de ikke bliver ensomme og mistrives, ” siger Ammar Mohamed 

Ali. 

Han råder foreninger til bl.a. at udbyde flere aktiviteter for 

hele familien. Det kan være en udfordring for både flygtninge- 

og danske familier, at familiemedlemmerne træner på vidt 

forskellige tidspunkter. ”Tænk, om børn og voksne kunne føl-

ges ad til hallen og træne på nogenlunde samme tid. Det ville 

gøre det nemmere for flygtninge, som ofte har en udfordring 

i transporten - og det ville også tage noget stress væk fra 

danske familier, ” mener han. 

Fritidsvejleder hjalp 135  
flygtninge ud i foreninger  
på tre måneder 

“Flygtningene er helt nye i vores 
mange systemer, og de har brug 
for lidt hjælp ind imellem  
Ammar Mohamed Ali, fritidskonsulent i Thisted Kommune

Case

23

d
g

i.d
k

/i
n

k
lu

si
o

n

Erfaringer med en ansat fritidsvejleder 
 � Det er helt essentielt, at fritidsvejlederen forstår både flygt-

ningenes forskellige kulturelle baggrunde og dansk kultur 

og kan ’oversætte’ mellem dem. 

 � Sprogcentret er et godt sted at møde flygtninge til en 

samtale om fritidsaktiviteter. 

 � Foreningerne satte stor pris på at have en tolk, der kunne 

oversætte, når de orienterede deres nye medlemmer om 

regler, kontingent mv. 

 � Det gav tryghed for flygtningene, at fritidsvejlederen fulgte 

dem til første træning og var let at træffe på telefon. 

 � De største udfordringer var flygtningenes økonomi og en 

uigennemskuelig organisering af motionstilbud. Derfor var 

en kortlægning af foreningernes tilbud nødvendig. 
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 Hvilken sport kan du dyrke i dit lokalområde? Og hvor-

dan fungerer en forening? Det fik flygtningene på Sprogcenter 

Thisted svar på ved en Forenings-infodag. 

En forenings-infodag på sprogskolen kan give flygtninge en 

viden om, hvilke aktiviteter der er i deres lokalområde, og 

hvordan man kommer i gang med at dyrke forskellig aktivite-

ter i en forening. 

Erfaringen er gjort i Thisted Kommune, hvor to konsulenter 

fra kommunen og DGI Nordjylland holdt foreningsinfodag i 

efteråret 2016, på Skolernes Motionsdag. 

Oversatte budskaber om foreningsliv 

Foreningsinfodagen på Sprogcenter Thisted begyndte med 

en introduktion til foreningslivet, der var bygget op i korte, 

klare budskaber (se tekstboksen). De ca. 70 flygtninge sad i 

modermålsgrupper og fik oversat hvert budskab af en formid-

ler/oversætter. 

”Det var nyt for mange, at alle har adgang til en forening i 

Danmark - at man ikke skal udpeges eller headhuntes, fordi 

man er god til sporten,” siger Louise Kjærsgaard Bertelsen, 

der dels arbejder som breddeidrætskonsulent, dels som inte-

grationskonsulent i Thisted Kommune. 

Budskaberne blev fuldt op af fotos af forskellige idrætsgrene 

med deltagelse af begge køn. Et signal om, at kvinder er lige 

så velkomne til idræt som mænd. 

Efter en kort pause blev flygtningene fordelt i forskellige rum, 

alt efter hvilket lokalområde de boede i. Piktogrammer i hvert 

rum viste de idrætsgrene, der tilbydes lokalt, og konsulen-

terne viste flygtningene, hvordan de finder en kontaktperson i 

foreningen via fritidsportalen www.conventus.dk/thisted. 

”Det svage led er selve overgangen. En ting er at få viden om, 

at du kan gå til fodbold i dit område, noget helt andet er at 

møde op til træning og bede foreningen om hjælp til evt. at 

søge kontingentstøtte hjem. Her var vi så heldige at have en 

foreningsguide i kommunen, som hjalp flygtningene,” forklarer 

Louise Kjærsgaard Bertelsen. 

Forenings-infodagen gav et billede af, hvilke fritidsaktiviteter 

flygtningene var mest interesserede i: Mændene ville gerne 

spille fodbold, og der var et ønske om kricket, men det findes 

ikke i området. Kvinderne ville gå til gymnastik, fitnessaktivite-

ter og svømning. 

Foreningsinfodag på  
sprogskolen gav flygtninge 
ny viden om fritidsmuligheder 

Budskaber til nye medborgere
 � Motion og sundhed er prioriteret højt i det danske samfund. 

 � I idrætsforeninger er der fri adgang til aktiviteter. Du skal 

ikke udpeges af en talentspejder. 

 � Man skal melde sig ind for at være med. Medlemskabet 

koster penge. Det kan man få støtte til. 

 � Hverken udøvere eller trænere i en forening får løn. De 

arbejder frivilligt. De får måske en træningsdragt og ind-

bydelse til et socialt arrangement. 

 � Idrætten er et mødested for alle uanset økonomi, baggr-

und og erfaring. Det kræver lidt mod at prøve noget nyt og 

lære nye mennesker at kende. Hvis du har mod og lyst, så 

meld dig som frivillig.  

Kom godt i gang: 

 � Mød til tiden, gerne fem minutter før. 

 � Hav idrætstøj på, eller klæd om forud.  

I kan gå i bad bagefter. 

 � Det er vigtigt at møde op hver gang eller melde afbud. 

 � Spørg, hvordan træningen foregår. 

Case
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Erfaringer  
 � Sprogskolen er et godt sted at møde flygtningene, 

fordi de er i kendte rammer. 

 � Sæt god tid af til oversættelser og spørgsmål. 

 � Ordet ”fritidsaktiviteter” kan blive misforstået som ”fer-

ieaktiviteter” (tiden, hvor du ikke arbejder). Overvej at 

bruge et mere konkret begreb, fx ”sport og musik” eller 

”fodbold og svømning”. Så signalerer I, at man melder 

sig til en disciplin, mere end at man ’underholder sig 

med dette, når man ikke arbejder’. 
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 I Løgstør har et samarbejde mellem en frivilliggruppe 

under Dansk Flygtningehjælp, idrætscentret Lanternen og de 

lokale idrætsforeninger resulteret i, at ca. 20 flygtninge har 

fundet vej ind i foreningerne. 

Idrætsforeninger er gode til at lave aktiviteter, men de har 

ikke altid kræfterne til at være opsøgende i forhold til flygt-

ninge. 

Sociale foreninger har kontakten til flygtningene, men de 

arrangerer ikke idræt. Og mange flygtninge vil gerne i gang 

med at træne. 

Derfor er der opstået parløb mellem undergrupper af Dansk 

Flygtningehjælp, idrætscentre og idrætsforeninger i fire byer i 

Vesthimmerlands Kommune: Løgstør, Aars, Farsø og Aale-

strup. 

Finder træning i nærheden 

I Løgstør har tovholder Anni Tange fra Frivilliggruppen under 

Dansk Flygtningehjælp jævnligt kontakt til flygtninge, som 

gerne vil i gang med forskellige typer træning. 

”Mange flygtninge vil gerne dyrke motion og lære flere at 

kende, så de kan øve sig i dansk, ” siger hun. 

”Vores opgave er at finde den rette idrætsklub i nærheden af 

det sted, hvor personen er boligplaceret, for ofte kan de ikke 

transportere sig så langt. Jeg ringer til kassereren og laver en 

aftale om, hvordan de skal forholde sig med kontingentstøtte, 

” forklarer hun og tilføjer, at medlemmer af Frivilliggruppen 

ind imellem har fulgt flygtninge til træning for at få dem godt 

i gang. 

Frivilliggruppen hjælper flygtningene med at søge tilskud 

til kontingent og udstyr hos enten Fritidspuljen under Dansk 

Flygtningehjælp, som giver til børn og unge, eller hos 

DGI-puljen ’Foreningsliv for alle’, som også giver til voksne. 

Desuden hjælper de frivillige flygtningene med at få købt det 

rette udstyr. 

Rundvisning i idrætscentret gav ni tilmeldinger 

Samarbejdet begyndte i efteråret 2016, da en gruppe unge 

mænd i Løgstør gerne ville i gang med træning. Kultur- og 

Idrætscentret Lanternen tilbød at vise faciliteterne frem, så 

flygtningene kunne se, hvilke aktiviteter de kunne deltage i – 

og dagen efter meldte ni af de ca. 20 deltagere sig ind i den 

lokale fitnessforening. 

”Idrætscentret er en væsentlig indgang til idrætslivet for 

flygtningene, ” forklarer Mikkel Vejnø Risager, der på det 

tidspunkt var kombinationsansat konsulent i DGI Nordjylland 

og Vesthimmerlands Kommune. 

”På idrætscentret kan de se, hvilke muligheder de har, og de 

kan få information om, hvordan man bruger faciliteterne. En 

rundvisning som i Lanternen eller et Åbent Hus fungerer godt.”

 

Halinspektøren er også central for samarbejdet mellem 

idrætsforeninger og frivillige hos Dansk Flygtningehjælp. 

Han ved, hvad der foregår i det lokale idrætsliv, og hvem de 

frivillige skal henvende sig til i idrætsforeningerne. Nogle 

steder har frivilliggrupper for eksempel fået opdaterede lister 

over idrætsforeningernes kontaktpersoner via halinspektøren, 

fortæller Mikkel Vejnø Risager. 

”Det er oplagt, at sociale foreninger og idrætsforeninger skal 

samarbejde om at inkludere flygtninge i idrætslivet, for de 

supplerer hinanden rigtig godt. Men ofte kender de faktisk 

ikke ret meget til hinanden. Idrætscentret kan være med til at 

formidle kontakten, ” siger han. 

Samarbejdet med  
sociale foreninger

Case
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 Foreningen Thisted Gymnastik & Idrætskultur har nu 

tre hold med flygtninge og to på vej. Find en ressourceperson 

blandt flygtningene, som kan oversætte sprog og kultur, lyder 

et af de gode råd til andre foreninger. 

I løbet af ret kort tid i 2016 fik Thisted Gymnastik & Idrætskul-

tur (TGI) næsten 50 flygtningemedlemmer på tre hold: 

Det boligsociale projekt Femkløveren banede vejen. De hen-

vendte sig til foreningen for at høre, om den ville overtage et 

svømmehold. 

”Det ville vi selvfølgelig gerne, men vi ville åbne holdet for 

alle kvinder, ikke kun flygtninge og indvandrere,” fortæller 

Hanne Rysgaard, næstformand i TGI. ”Det giver ikke meget 

integration, hvis holdet kun er for flygtninge.” 

Foreningen gik sammen med Thisted Kommune. En del af 

kvinderne gik på sprogskole, så med hjælp fra Poul Due Jen-

sens Fond blev der organiseret en busordning, så kvinderne 

kunne komme direkte fra skolen til svømmehallen. 

Syrisk holdleder hjælper på forståelsen 

”Vi har lært, at kommunikation er helt afgørende,” siger 

Hanne Rysgaard. ”Mange udfordringer bunder i, at kommuni-

kationen er svær. Flygtningene starter på et andet niveau end 

os: De ved ikke, hvad en forening er. Nogle er vant til, at man 

mødes regelmæssigt om en idræt, men hvorfor skal man be-

tale kontingent for det? Og hvorfor går vi sådan op i, at holdet 

starter til tiden?”

På svømmeholdet bliver meget kommunikation klaret via en 

syrisk kvinde, Dima Meshmosh, der taler udmærket dansk 

og er vant til at begå sig i et svømmebassin. Hun viste stor 

interesse for svømmeholdet og blev hurtigt udpeget som 

holdleder. Nu fungerer hun som et bindeled mellem holdet og 

foreningen, og hun oversætter både kultur og sprog, så godt 

hun kan. 

”Det er en stor hjælp, at vi kan spørge Dima om alt muligt, 

for ligesom flygtningene ikke ved så meget om dansk kultur, 

kender vi heller ikke særlig meget til deres,” siger Hanne 

Rysgaard. 

Den største udfordring på svømmeholdet har været at få 

forklaret kvinderne, hvorfor det er så vigtigt at overholde 

reglerne i svømmehallen om bad før og efter svømning, om 

opsyn med de børn, kvinderne ind imellem tog med, og om 

den generelle sikkerhed i hallen. 

”Vi holdt et møde med hele holdet, hvor en tolk forklarede 

om bakterierne i vandet og om livredderens opgaver, og vi 

fik en snak om, at de selv har det fulde ansvar for børn, hvis 

de tager dem med i hallen. Siden har der ikke været nogen 

problemer,” siger Hanne Rysgaard og tilføjer, at det er en stor 

hjælp, at Thyhallen har sat skilte op på arabisk. 

”Meget kommunikation kan klares med kropssprog og god 

vilje. Fx har kvinderne en chilensk svømmetræner, som mest 

taler spansk. Det går faktisk fint. Men hvis man har et vigtigt 

budskab, som man vil være sikker på når frem, så er pengene 

til en tolk godt givet ud,” mener hun. 

”Det gælder om at møde flygtningene dér, hvor de er. Arbejd 

sammen med sprogskolen, kommunens integrationsafdeling 

og hvem der ellers er i kontakt med flygtninge i forvejen. Vi 

kan give dem en forståelse for vores forening og prøve at til-

byde den idræt, de gerne vil i gang med – og mange vil rigtig 

gerne træne. Så vi skal møde hinanden og tale sammen.” 

Kommunikationen er afgørende 

Case

“Det gælder om at møde flygtnin
gene dér, hvor de er. Arbejd
sammen med sprogskolen, kom
munens integrationsafdeling
og hvem der ellers er i kontakt 
med flygtninge i forvejen 
Næstformand i TGI, Hanne Rysgaard
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 I Aars samarbejder VUC og gymnastikforeningen om at 

introducere flygtninge for forskellige træningsformer

25 kvinder blev introduceret for alt fra ’Mave-baller-lår’ til 

crossdance, da de prøvekørte et nyt samarbejde mellem VUC 

Nordjylland i Aars og Aars Gymnastikforening (AaG). 

Kvinderne var så begejstrede, at de nu skal i gang med et 

nyt forløb. Det foregår sideløbende med, at 35 mænd blandt 

andet prøver grundtræning, spring og crossfit i foreningen. 

Flygtningene går på et udvidet undervisningsforløb på VUC, 

som Aars Kommune har valgt at give yngre flygtninge i stedet 

for blot sprogundervisning. Det skal give deltagerne bedre 

muligheder for at kunne indgå i det danske undervisnings-

system. 

Som en del af undervisningen indgår et forløb på seks-otte 

lektioner, hvor flygtningene prøver forskellige aktiviteter i 

gymnastikforeningen. 

Sammen om alt det nye 

Forud for træningen i Aars Gymnastikforening fik både de 

mandlige og de kvindelige deltagere en introduktion til dansk 

foreningsliv. Her gennemgik en foreningskonsulent, der dels 

er ansat i DGI Nordjylland, dels i Vesthimmerlands Kommune, 

alt fra normer omkring træningstider og omklædning til kon-

tingent og frivillighed. 

Derefter fortalte formanden for AaG om, hvad foreningen til-

byder. De involverede instruktører deltog i mødet, så flygtnin-

gene kunne hilse på dem. 

Samarbejdet mellem forening, VUC og foreningskonsulent 

giver flygtningene en grundig introduktion til foreningen. De 

er sammen om at opleve de nye rammer og afprøve aktivi-

teterne, hvilket har givet mange grin undervejs, lyder det fra 

formand Solveig Uhrenholdt Bigum. 

”I starten var kvinderne lidt tilbageholdende, men da de blev 

mere trygge og kunne mærke, at instruktørerne var dygtige, 

syntes de, det var sjovt at prøve forskellige slags træning. Nu 

vil to af dem gå på et hold i foreningen,” fortæller hun. 

I foreningen håber man nu, at indsatsen kan hjælpe flygtnin-

gene, så de er bedre klædt på til at møde alle fritidstilbud i 

kommunen. 

Flygtninge prøver grundtræning 
og crossdance via VUC 

“I starten var kvinderne lidt 
tilbageholdende, men da de 
blev mere trygge og kunne 
mærke, at instruktørerne var 
dygtige, syntes de, det var 
sjovt at prøve forskellige slags 
træning. Nu vil to af dem gå 
på et hold i foreningen    
Formand for Aars Gymnastikforening Solveig Uhrenholdt Bigum 
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