
   
 
 

 

Integrations   
- Et opslagsværk til flygtninge, frivillige og alle med en særlig 

interesse i integration i Silkeborg Kommune 

 
 
 

 

 

 

Illustration af: Abdul Razak Rezek Hamdi 
 

 

 

 



   
 
 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Forord ................................................................. 1 

Læsevejledning .................................................. 2 

Frivilligcenter Silkeborg ................................... 3 

Silkeborg bibliotekerne ..................................... 4 

Socialt samvær og spisning .............................. 5 

Kontaktfamilie ................................................... 7 

Tilbud til kvinder .............................................. 8 

Sprog, IT og lektiehjælp .................................. 10 

Kulturelle foreninger ...................................... 12 

Idræt, børn og unge ......................................... 14 

Nyttige links til videre læsning ..................... 15 

Info om Integration ......................................... 16 

Tryk på sidetal ovenfor for at hoppe direkte til afsnit 

 



Forord
 

 

 

Formålet med denne guide er at give flygtninge, frivillige og 

alle andre i Silkeborg Kommune mere viden om foreningers 

tilbud.  

 

I Silkeborg Kommune findes der en lang række foreninger, 

som laver forskellige sociale aktiviteter, som er målrettet 

flygtninge. Her er det muligt at møde danskere i øjenhøjde 

og måske få en hjælpende hånd. De åbner dørene for at 

tilbyde lektiehjælp, hjælper med at læse breve fra det 

offentlige, arrangerer fællesspisning eller byder på en snak 

over på en kop kaffe. Andre matcher flygtninge med danske 

kontaktpersoner, tilbyder kvinder et netværk eller udbyder 

motionstilbud, samt kulturelle foreninger der markerer 

helligdage, arrangerer fællesspisning og tilbyder råd og 

vejledning.  

 

Vi håber at dette kan bidrage til et større kendskab til 

eksisterende tilbud målrettet flygtninge og samtidig 

medvirker til, at flere engagerer sig som frivillige. Hvis du 

skulle ønske at bidrage til Integrationsguiden, så tryk her 

 

mailto:sebastianbrink.lovschall@silkeborg.dk


Læsevejledning 

 

Integrationsguiden er opdateret i starten af 2019 og er blevet 

tilpasset, så er den er mere læsevenlig på smartphones og 

tablets. Det gør det samtidig lettere at åbne de mange links 

 

 

Ellers består guiden i tre dele.  

(1) Længere præsentationer af organisationer, som har 

særligt brede tilbud. Desuden introduktion af en særlig 

sammenslutning rollemodeller. 

(2) Informationer om- og beskrivelse af foreninger og 

aktiviteter arrangeret af frivillige, hvis primære målgruppe 

er flygtninge. 

(3) Links til diverse hjemmesider, hvor man kan finde flere 

informationer om flygtninge og en kort beskrivelse af 

Integration i Silkeborg Kommune. 

VIGTIGT: Understreget og blå tekst er links til 

hjemmesider eller e-mailadresser. På computer 

venstreklikkes der på den blå tekst og på 

smartphone eller tablet trykkes der blot på teksten. 

http://www.integration.silkeborgkommune.dk/


 

 

Estrupsgade 4, 1. sal 

(indgang fra Skolegade) 

86 82 00 98 

Frivilligcenters hjemmeside 

 

I de senere år er der sket en markant stigning i nytilkomnes 

grad af lokalt og internationalt engagement, hvor de tager 

aktivt del i demokratiet; for at integrere sig, for at hjælpe andre 

nytilkomne lokalt og for at gøre en forskel for 

flygtningesituationen globalt. Hvis du går med et ønske om at 

starte en ny forening, så ring til- eller bestil en tid hos 

Frivilligcenteret. 

 

Frivilligcenter Silkeborg bygger bro mellem foreningsliv og 

offentlige tilbud. Det omfatter ca. 200 foreninger, alt fra patient- 

og psykiatriforeninger, etniske minoritetsforeninger, besøgs- og 

vejledningstjenester, samt væresteder og Selvhjælpsgrupper. 

 

Hvis I som integrationstilbud gerne vil arbejde målrettet på at 

inddrage flygtninge som en ressource i jeres frivillige arbejde, 

så kan Frivilligcentret hjælpe jer. Måske har jeres forening et 

tilbud, der hjælper flygtninge og I vil gerne sikre, at jeres 

frivillig-stab afspejler denne mangfoldighed. Dette kræver en 

strategisk indsats i rekrutteringen af frivillige, hvilket i kan få 

støtte og vejledning i hos Frivilligcentret. Læs mere her  

https://www.google.dk/maps/place/Estrupsgade+4,+8600+Silkeborg/@56.166464,9.5423873,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464b8b6b6cfdfd4d:0x2098f423dfff9c59!8m2!3d56.166464!4d9.544576
http://www.frivilligcenter-silkeborg.dk/
http://frivilligcenter-silkeborg.dk/kontakt-os?tmpl=component
http://frivilligcenter-silkeborg.dk/kontakt-os?tmpl=component
http://frivilligjob.dk/mangfoldig-rekruttering/et-staerkt-og-mangfoldigt-civilsamfund/


 

 

Hostrupsgade 41 a 

www.silkeborgbib.dk/ 

Bibliotekernes åbningstider 

 

Silkeborg Bibliotekerne er et frirum og mødested, hvor alle 

er velkomne. Vi ser det som en væsentlig opgave at skabe 

en tryg og inspirerende stemning, hvor kulturer kan mødes 

på kryds og tværs. På biblioteket kan du låne materialer på 

mange andre sprog end dansk, da vi har et udvalg af 

fremmedsprogede materialer til både børn og voksne. Vi 

kan også hjælpe med at bestille bøger på mere end 30 

forskellige sprog fra andre biblioteker. 

 

- Opret dig selv som bruger her, eller få hjælp til det på 

bibliotekerne i Silkeborg, Them, Gjern og Kjellerup. 

 

- I børnebiblioteket kan man få hjælp til at finde bøger og 

slappe af som familie, mens børnene leger. Læs om 

børnebibliotekets tilbud i brochurer på 8 forskellige 

sprog.  

 

- På www.verdensbiblioteket.dk/ har du som 

biblioteksbruger digital adgang til film, musik og bøger 

på mere end 10 sprog. 

 

https://www.google.dk/maps/place/Silkeborg+Bibliotek/@56.1658416,9.5469156,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd8f0c32719ff2d47?sa=X&ved=0ahUKEwiHur6J7eXXAhWkJJoKHTnzCVQQ_BIIfDAN
https://silkeborgbib.dk/
https://silkeborgbib.dk/om-bibliotekerne/aabningstider
https://silkeborgbib.dk/nybruger
https://silkeborgbib.dk/node/1572
https://silkeborgbib.dk/node/1572
http://www.verdensbiblioteket.dk/


Socialt samvær og spisning 

 

Hostrupsgade 14, 8600 Silkeborg 

Åbent: Onsdag kl. 15 - 18.  

Lars Work Kristensen. 61 67 18 06. Klitrosen@pc.dk 

Facebook - Café venlig 

Et hyggeligt og afslappet mødested for både danskere, flygtninge og 

indvandrere. Der er gratis kaffe/te og altid venlig hjælp med lektier, sprog og 

papirer fra det offentlige. 

 

Stop madspild Silkeborg hjemmeside 

Mandag kl. 14.45. Beboerhuset, Kejlstrupvej 51 

Tirsdag kl. 17 - 18. Alhuset, Skolegade 5 

Onsdag kl. 14.45. Lunden. Vestergade 74  

Torsdag kl. 17 – 18. Kirkecenteret. Kirkebakken 10 

Fredag kl. 13.45. Arendalsvej 120A  

Stop Madspild er en frivillig, humanitær organisation, der fire gange om 

ugen henter overskudsmad hos lokale supermarkeder og grossister. Maden 

fordeles til mennesker, der er økonomisk trængte. 

 

Frichsvej 2, 8600 Silkeborg 
Åbent: Kalender med forskellige aktiviteter 
Link til tilmeldingsside 

 

Vestergade 22, 8620 Kjellerup 

Røde Kors Kjellerup hjemmeside 

Gert Nielsen. 21 65 30 63. Gertyst@gmail.dk 

 

Samvær, lektiehjælp og vejledning til alle flygtninge i Kjellerup.

https://www.google.dk/maps/place/Hostrupsgade+14,+8600+Silkeborg/data=!4m2!3m1!1s0x464b8b6a50d421df:0x9c871f0b4484f03a?sa=X&ved=0ahUKEwjjmOLpnNTXAhWObZoKHcZvApgQ8gEIJTAA
mailto:Klitrosen@pc.dk
https://www.facebook.com/groups/1540282326270824/?ref=bookmarks
http://www.stopmadspild-silkeborg.dk/
https://www.google.dk/maps/place/Kejlstrupvej+51,+8600+Silkeborg/data=!4m2!3m1!1s0x464b8b364bc0447b:0x93c4bf7808c0b768?sa=X&ved=0ahUKEwiHmNmGrNfXAhXrA5oKHfgEBBMQ8gEIJTAA
https://www.google.com/maps/place/Aktivitetscentret+Al+-+Huset/@56.2869723,9.4282469,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464bf200cc7ed8ff:0x221c2452d2784d4b!8m2!3d56.2869723!4d9.4304356
https://www.google.com/maps/search/lunden+vestergade+74+silkeborg/@56.1658419,9.5354575,17.75z
https://www.google.com/maps/place/H%C3%B8rup+Kirke/@56.2937743,9.4359643,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464bf1ff319e6171:0xe91462c256b0eeb7!8m2!3d56.2937743!4d9.438153
https://www.google.dk/maps/place/Arendalsvej+120,+8600+Silkeborg/data=!4m2!3m1!1s0x464bf52c1d286b83:0x5394b89d4187a0a7?sa=X&ved=0ahUKEwii25eXrNfXAhWDE5oKHW6mCkEQ8gEIJTAA
https://www.google.dk/maps/place/Frichsvej+2,+8600+Silkeborg/@56.1949571,9.5601685,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464bf4cba989316b:0xd5f462a5a8f7a4e!8m2!3d56.1949571!4d9.5623572
http://silkeborgoasekirke.dk/calendar/
https://www.google.dk/maps/place/Vestergade+22,+8620+Kjellerup/data=!4m2!3m1!1s0x464bedff66a7ff2d:0x157760fde44b334b?sa=X&ved=0ahUKEwiB0_GbotTXAhVsJ5oKHVj4BnoQ8gEIJTAA
https://www.rodekors.dk/afdelinger/kjellerup/aktiviteter
mailto:Gertyst@gmail.dk


Socialt samvær og spisning 
 

Torvet 10E, 8600 Silkeborg  

Hjemmeside - middag på tværs  

Åbent: Første fredag i måneden kl. 17 

Per Rasmussen. 20768717. Lfk@km.dk        

Helle Hansen. 40202150. Hh@silkeborg-kirke.dk 

 

Middag på tværs - gratis. Et fællesskab for etniske danskere og nydanskere. 

Vi spiser og hygger os sammen og arrangerer også forskellige aktiviteter. Alle 

er hjertelig velkommen.  

 

Tulipanvej 15, 8600 Silkeborg 

Åbent: torsdage kl. 17.00 – ca. 19.30 

Marianne H. Andreassen. 24 21 56 75. Mhan@km.dk  

 

Gratis samvær og spisning. Ca. én gang om måneden mødes danskere og 

flygtninge på tværs af sprog og kultur. Her spiser og hygger vi os sammen. 

Der er forskellige aktiviteter for både børn og voksne. Alle uanset etnicitet er 

velkommen. Tilmelding på SMS - skriv til 24 21 56 75 (navn og antal 

personer). 

 

Suensonsvej 1, 8600 Silkeborg 

Kirkernes sociale arbejde - hjemmeside 

Janni Vendelbo Larsen: jvl@blaakors.dk 

KSA er et netværk af otte kirker i Silkeborg, der sammen med Blå Kors 

tilbyder omsorg og hjælp til trængte mennesker. Indsatsområder er; Praktisk 

hjælp, økonomisk rådgivning og medvandrer-ordning.  

 

https://www.google.dk/maps/place/Torvet+10E,+8600+Silkeborg/@56.1697963,9.5488908,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464b8b15667cfa65:0x44e16206ad210086!8m2!3d56.1697963!4d9.5510795
mhttp://www.silkeborg-kirke.dk/det-sker/oevrige-aktiviteter/middag-paa-tvaers-cross-cultural-dinner.aspx
mailto:Lfk@km.dk
mailto:Hh@silkeborg-kirke.dk
https://www.google.dk/maps/place/Tulipanvej+15,+8600+Silkeborg/data=!4m2!3m1!1s0x464b8b37f6b04085:0x292188289bd53409?sa=X&ved=0ahUKEwjW-vahsdTXAhXHa5oKHa0dDJkQ8gEIJTAA
mailto:Mhan@km.dk
https://www.google.dk/maps/place/Suensonsvej+1,+8600+Silkeborg/data=!4m2!3m1!1s0x464bf4dac95aefbb:0x951d15956550c816?sa=X&ved=0ahUKEwjZnJmYptfXAhXmQpoKHebPDqcQ8gEIJTAA
http://ksa-silkeborg.dk/index.html
mailto:jvl@blaakors.dk


Kontaktfamilie  

 
 
 
Kontaktfamilie - Røde Kors silkeborg 
Lis Kristiansen: likri53@gmail.com 
 
 

Vi formidler kontakt mellem flygtninge/flygtningefamilier og 
danskere/danske familier. Er du interesseret i at blive frivillig? 

 

Dansk Flygtninge Hjælp Silkeborg hjemmeside 

Marianna Winter: Netvaerksfamiliesilkeborg@gmail.com 

 

Netværksfamilier til flygtninge i tæt samarbejde med Sprogcenter Midt. I 

samværet mellem flygtninge og kontaktpersoner skabes venskaber der kan 

vare hele livet. Gensidig kulturudveksling giver samtidig gode betingelser 

for integration i det danske samfund.  

Flygtninge og danske kontaktpersoner/ -familier matches efter individuelle 

ønsker og behov. Hertil støttes aktivt op det første år og der arrangeres nogle 

fælles aktiviteter.   

 

For nærmere info eller ønske om at blive frivillig i DFH kontakt: 

Lisa Svendsen 25 76 47 46. Dfhsilkeborg@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

http://silkeborg.drk.dk/aktivitet/integration-hjaelp-flygtning/
mailto:likri53@gmail.com
http://silkeborg.drk.dk/aktivitet/integration-hjaelp-flygtning/
http://frivilligcenter-silkeborg.dk/borger/find-forening/450-kontaktfamilie-til-flygtningefamilie
mailto:Netvaerksfamiliesilkeborg@gmail.com
mailto:Dfhsilkeborg@gmail.com


Tilbud til kvinder 

 

Bydelmødrenes hjemmeside 

Forkvinde Bhing Markussen  

Bhing-flores@hotmail.com 

Facebook - Bydelmødrene Silkeborg 

 

 

Bydelsmødrene er kvinder fra mange forskellige lande, som er uddannede til at 

vide noget om familien, sundhed og kommunen. De kan derfor i fortrolighed, 

hjælpe kvinder med minoritetsbaggrund til at styrke sig selv, deres børn og 

familie, så de får indflydelse på de livsvilkår, som betyder noget for deres liv 

i Danmark. Der er over 30 Bydelsmødre i Silkeborg, som tilsammen taler 15 

forskellige sprog.  

 
Alderslyst Gymnastik Forening 

Resdalbakke 23, 8600 Silkeborg 

Anni Lyskjær. 40 24 02 95. Annilyskjaer@yahoo.dk 
Hold og tilmelding 

 
Alderslyst Gymnastik forening arbejder for idrætstilbud til alle. Udover 
motionsmuligheder, er der vægt på fællesskab og kammeratskab. Vi 
samarbejder med helhedsplanen/Bydelsmødre om motionstilbud til kvinder. 
Vi er åbne for nye tiltag, så tøv ikke med at henvende Jer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bydelsmor.dk/
mailto:Bhing-flores@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/712238265484657/
https://www.google.dk/maps/place/Alderslyst+Gymnastikforening/@56.2234719,9.4876394,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x87b9b05b78f62034?sa=X&ved=0ahUKEwjx05-2wPLXAhWEIJoKHZL0DNMQ_BIIcjAN
mailto:Annilyskjaer@yahoo.dk
ahttp://www.alderslystgymnastik.dk/Hold-og-tilmelding


Tilbud til kvinder 
 

 
Soroptimisterne i Silkeborgs hjemmeside 
Aakp111@gmail.com 
 

 
Soroptimisterne i Silkeborg arbejder for at fremme menneskerettigheder og 
kvinders status. Det gør vi bl.a. gennem lokale projekter, herunder 
integrationsarbejde. I Samarbejde med Sprogskolen tilbyder vi sprogtræning 
for kvinder på Sprogskolen, ligesom vi stiller os til rådighed som mentorer 
for dem, vi sprogtræner. Derudover mødes vi med 3-4 flygtningefamilier ca. 
1 gang om måneden, hvor vi tager på udflugter, går på biblioteket, yder 
praktisk hjælp og omsorg eller oversætter offentlige skrivelser, bisidder og 
lignende.  
 
Hvis du er interesseret i at deltage i vores integrationsarbejde, eller hvis du 
har ideer til nye integrationsprojekter, så er du meget velkommen til at 
kontakt os. 

 

Kvindecaféen i Silkeborg Oasekirke.  
Frichsvej 2, 8600 Silkeborg 
Tirsdag  kl. 10 – 14 
Torsdag kl. 10 – 14 
Merete Heldt. Tlf: 24 60 80 66. merete@oasekirken.dk 
 

 
KvindeCaféen er et åbent dagstilbud til kvinder, hvor der mulighed for at få 
rådgivning, opbygge relationer og blive en del af et godt fællesskab. Vi sætter 
fokus på livsmestring, og der vil blive anvist en vej ud af ensomheden med 
afsæt i det kristne værdigrundlag. 
 
Der er mulighed for at købe kaffe, brød og en let, sund frokost, som man selv 
er med til at tilberede og servere. 

https://silkeborg.soroptimist-danmark.dk/
mailto:Aakp111@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/Silkeborg+Oasekirke/@56.1947795,9.5601395,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464bf4cba989316b:0xe7d569e2048ef816!8m2!3d56.1947795!4d9.5623282
mailto:merete@oasekirken.dk


Sprog, IT og lektiehjælp 

 

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: 18.30-21.30. 

Sølystskolen, Gran Allé 20 

Mark Young. Markisyoung@live.dk 

Facebook - Lektiecafé 

 

 

Lektiehjælpen er for unge nydanskere i Silkeborg Kommune. Du kan også 

benytte computere til at skrive opgaver på eller til informationssøgning. Det 

er for alle unge i alderen fra 13 år - uanset om de er under uddannelse eller i 

arbejde. Lektiecaféen er et samarbejder imellem Silkeborg Ungdomsskole, 

Sølystskolen og Interkulturel Forening, Silkeborg. 

 

Torvet 10E. 1. sal, 8600 Silkeborg 

Hver mandag kl. 15.30-17.00 

Ellen Rasmussen. 27 52 18 81 

Margit Lodahl. 22 88 85 02 

 

Alle voksne nydanskere er velkomne i lektiecafeen hver mandag 

ved Silkeborg Kirke. ”Få hjælp til lektierne og øv dig i at tale og skrive dansk. 

 

 

Hostrupsgade 41A, 8600 Silkeborg 

Tirsdag, onsdag og torsdag 15-17 

Elev-til-elev-studiecafé hjemmeside 

Heidi Astrup Holt, hah@silkeborgbib.dk 

 

https://www.google.dk/maps/place/S%C3%B8lystskolen/@56.181793,9.562514,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2b174451274384b5?sa=X&ved=0ahUKEwj3_diipNfXAhXLIpoKHZ1lD2sQ_BIIfTAK
mailto:Markisyoung@live.dk
https://www.facebook.com/pages/IFS-Lektiecaf%C3%A9/120593091315063
https://www.google.dk/maps/place/Torvet+10E,+8600+Silkeborg/@56.1697963,9.5488908,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464b8b15667cfa65:0x44e16206ad210086!8m2!3d56.1697963!4d9.5510795
https://www.google.dk/maps/place/Silkeborg+Bibliotek/@56.1658416,9.5469156,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd8f0c32719ff2d47!8m2!3d56.1658416!4d9.5469156
http://campusbindslevsplads.dk/index.php/cases/elev-til-elev-studiecafe/
mailto:hah@silkeborgbib.dk


Sprog, IT og lektiehjælp 

 

 

Sofie Grods Hansen: sofie.h@sprogcentermidt.dk 

 

 

På sprogskolen i Silkeborg har vi omkring 20 frivillige, der hjælper skolens 

kursister med at få sproget i anvendelse i en naturlig samtale. Vi kalder dem 

samtalepartnere.   

De frivillige er en del af skolens studiecenter, hvor kursisterne tilbringer en 

obligatorisk del af skoledagen.   

Derudover har vi en "tal-dansk-café" torsdag eftermiddag. Her har skolens 

kursister mulighed for at komme forbi til en uforpligtende snak og drikke en 

kop kaffe.  

De frivillige udgør er en uvurderlig del af vores arbejde, og er højst værdsatte 

af ikke mindst kursisterne. Vi er altid interesseret i nye frivillige, der har tid 

og lyst til at møde mennesker med forskellige baggrunde.  

 

Sprogcenter Midt, Kejlstrupvej 99 

Ingeborg Møller: Ingeborgmm@yahoo.dk 

Torsdag kl. 12 - 13.30 - fri samtaletræning 
Torsdag kl. 13.30 - ca. 15.00 – lektiehjælp og samtale 
 

Tal dansk café foregår i samarbejde mellem DFH Frivilliggruppe Silkeborg og 

Sprogcenter Midt på Kejlstrupvej 99. Desuden tilbydes hjælp vedrørende 

spørgsmål i forhold til breve og kontakt med det offentlige. 

 

 

 

 

mailto:sofie.h@sprogcentermidt.dk
https://www.google.dk/maps/place/Kejlstrupvej+99,+8600+Silkeborg/data=!4m2!3m1!1s0x464bf4b55311dc35:0x7a89e6961d620f17?sa=X&ved=0ahUKEwiLnNy6p97XAhUHMJoKHdMBATEQ8gEIJzAA
mailto:Ingeborgmm@yahoo.dk
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.achorsens.dk/sites/default/files/styles/header_large/public/nyheder/sprogcenter.jpg?itok%3DBJwEgi6J&imgrefurl=http://www.achorsens.dk/ny-sponsor-i-ac-horsens-sprogcenter-midt&docid=oNRhpwrNFzbdiM&tbnid=CZTUBPsft5OQHM:&vet=10ahUKEwjCrfDg6LXWAhVpMZoKHYMLDhAQMwglKAEwAQ..i&w=700&h=390&bih=963&biw=1920&q=sprogcenter midt logo&ved=0ahUKEwjCrfDg6LXWAhVpMZoKHYMLDhAQMwglKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


Kulturelle foreninger 
 

 
Rami Omar. 81 31 99 94.  
Aksilkeborg@gmail.com 
 

Vi hjælper familier med integration i det danske samfund. Vi laver mange 
aktiviteter til både, børn, kvinder, og mænd. Vi hjælper også med IT og 
sprog (dansk/arabisk) Alle er velkommen uanset religion, kultur eller 
traditioner.   

 
 

Partyzan Haji. 42 20 02 27. Partyzanhaji@hotmail.com 

 
 

Kurdisk fællesskab og socialhjælp (Komeleya civaka kurdî û alîkariya civakî) 

hjælper andre nytilkomne kurdere fra Syrien.  

 
 

Abdulla Mansour. 71 66 75 73 

syrisk2018@gmail.com 

 

Dansk-Syrisk kulturforenings formål er at støtte flygtninge med at integrere 

sig i det danske samfund. Vi ønsker at: 

At arrangerer og igangsætter børne- og ungdomsaktiviteter, sportslige og 

kulturelle aktiviteter og andre sociale arrangementer. 

At øge kendskabet til det danske sprog, kultur og normer, herunder 

vejledning af unge om uddannelsesmulighederne 

At fremme forståelsen af danske og indvandrers livsform, herunder sociale 

og kulturelle forhold.  
 

mailto:Aksilkeborg@gmail.com
mailto:Partyzanhaji@hotmail.com
mailto:syrisk2018@gmail.com


Kulturelle foreninger 
 

 

Estrupsgade 4, 1. sal 

Hver lørdag  

Mulue Yemane: muluemanche20@gmail.com 

Er en nystartet forening, der ønsker at undervise Eritreiske børn i deres 

modersmål, samt at tilbyde lektiehjælp. Dette vil foregå hver lørdag i to timer 

i Frivilligcenterets lokaler.  

 

 

https://www.google.dk/maps/place/Estrupsgade+1,+8600+Silkeborg/data=!4m2!3m1!1s0x464b8b6b683751c7:0xd844c9ea844e4651?sa=X&ved=0ahUKEwjYgq7C-97XAhWCQZoKHR7FBAQQ8gEIJTAA
mailto:muluemanche20@gmail.com


Idræt, børn og unge 

Emma Solja Berthelsen  

Silkeborg@urkmail.dk 

 

Røde Kors Ungdom deltager i flere forskellige aktiviteter i Silkeborg, bl.a. 

Base to Go og Kreaklubben. 

 

Dorthe Nørgaard 

Info@broen-silkeborg.dk 

Broen Silkeborg hjemmeside 

Broen hjælper børn- og unge til at have en aktiv tilværelse i lokale foreninger. 

Bidrager med økonomisk støtte til kontingentbetaling af fritidsaktiviteten. 

Tilbuddet gælder børn og unge i alderen 6 -17 år.  

 

Katrine Hauberg Petersen 

Katrine.hauberg.petersen@dfunk.dk 

Facebook - DFUNK Silkeborg 

Dansk Flygtningehjælp Ungdom er en forening af unge, der arbejder for at 

forbedre flygtninges vilkår i Danmark og internationalt. Hos DFUNK i 

Silkeborg mødes unge frivillige og flygtninge i alderen 15-30 år for at lave 

ung-ung til aktiviteter. Mange af arrangementerne offentliggøres kun på 

vores facebookside. 

 

 

 

 

mailto:Silkeborg@urkmail.dk
mailto:Info@broen-silkeborg.dk
https://broen-danmark.dk/silkeborg/
mailto:Katrine.hauberg.petersen@dfunk.dk
fahttps://www.facebook.com/dfunk.silkeborg


Nyttige links til videre læsning 

 

 

Føler du, at der er meget du endnu ikke ved om flygtninge, kan Dansk 

Flygtninge Hjælp give svar på 25 spørgsmål om flygtninge. Ligeledes giver 

Den gode modtagelse et godt indblik i flygtninges første tid i Danmark og 

den fornyeligt relancerede videns portal Integrationsviden et videre indblik i 

flygtningefamiliers hverdag i Danmark – voksne såvel som børn.  

 

Har man i højere grad behov for viden om konkrete regler eller er på udkig 

efter en bestemt formular, eksempelvis til at forlænge en opholdstilladelse, er 

der gode chancer for at finde den på Ny i Danmarks hjemmeside. Hvis ikke 

man kan finde de nødvendige informationer her, kan man også forsøge sig 

med Udlændinge og Integrations ministeriets egen hjemmeside (såfremt man 

kan abstrahere fra optællingen af stramninger på udlændingeområdet, som 

udgør det halve af forsiden). 

 

Hvis man er nået hertil og stadig sidder tilbage med et ønske om at være 

frivillig, men er i tvivl om hvor, kan man med fordel orientere sig på Dansk 

Røde Kors' hjemmeside eller Dansk Flygtninge Hjælp. Begge organisationer 

har mange aktive frivillige, som står for en lang række aktiviteter og tilbud. 

Desuden har begge organisationer en ungdomsafdeling - Ungdommens Røde 

Kors og DFUNK. 

I tilfælde af, at der er viden man hverken finder i denne guide eller på 

hjemmesiderne, skriv en mail til os. Vi er meget åbne for forslag til yderligere 

indhold i denne guide. 

 

 

 

https://flygtning.dk/nyheder-og-fakta/25-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar-om-flygtninge
http://dengodemodtagelse.dk/
http://www.integrationsviden.dk/
https://www.nyidanmark.dk/da-dk
http://uim.dk/
https://www.rodekors.dk/bliv-frivillig/flygtninge-og-indvandrere
https://www.rodekors.dk/bliv-frivillig/flygtninge-og-indvandrere
https://flygtning.dk/frivillig
https://www.urk.dk/
https://www.urk.dk/
http://www.dfunk.dk/
mailto:Sebastianbrink.lovschall@silkeborg.dk


Info om Integration 

 

Du finder Integration i Jobcenteret, som ligger på Drewsensvej 60, 2. sal. Du 

kan altid spørge om vej i receptionen, som ligger lige indenfor 

hovedindgangen. 

 

Organisatorisk er Beskæftigelsesafdelingen opdelt i tre Jobcentre og et 

Ydelsescenter. Et af disse centre er Jobrehabilitering og Integration. 

Integration er opdelt i fire teams, som varetager forskellige opgaver. Ved 

ankomst til Silkeborg Kommune, tilknyttes flygtninge normalvis én ansat fra 

hver af de fire teams.  

(1) Beskæftigelsesteamet 

(2) Myndighedsteamet 

(3) Virksomhedskonsulentteamet 

(4) Integrationsvejlederteamet  

 

Hvis du ønsker at komme i kontakt med en ansat i Integration, skal du ringe 

på centerets hovednummer, hvorefter du vil hjulpet videre med at komme i 

kontakt med rette vedkommende. Personligt fremmøde i vagten sker i 

stueetagen og er muligt to gange om ugen. 

 

 

 

 

 

 

 

Telefontider:   Vagten -Åbent for fremmøde 

Mandag 8 – 15  Mandag  Lukket 

Tirsdag 8 – 15  Tirsdag  13-15 

Onsdag 8 - 15  Ons:  Lukket 

Torsdag 8 - 17  Torsdag:  14 - 17  

Fredag 8 – 14  Fredag:  Lukket 

89 70 55 00 

https://www.google.com/maps/place/Drewsensvej+60,+8600+Silkeborg/@56.164712,9.5408556,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464b8b6c86255409:0x269bd0203a0947a5!8m2!3d56.164712!4d9.5430443
https://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Afdelinger/Beskaeftigelsesafdelingen

