
 

  

For yderligere oplysning kontakt Frivillig koordinator v. 

Socialsektionen i Silkeborg kommune 

Ea Catrine Særkjær Due 

Tlf; 29315730 

ecc@silkeborg.dk 



Frivillige indsatser i integrationsindsatsen i Silkeborg og omegn. 

Socialt samvær 

 Base to go 

o Cafe for udlændinge uanset opholdsgrundlagt og oprindelsesland. Musik, hygge, spil, snak, 

vejledning, udlevering af gratis tøj og hjælp. Åbent hver tirsdag og torsdag 14:30-19:30. 

Kontakt Line Skipper for mere info – 21180048/ lisk@aof.dk  

 Cafe Venlig 

o En cafe for alle, med gratis kaffe, te eller lign. Der vil være sociale arrangementer og tilbud i 

åbningstiden og mulighed for hjælp til læsning af breve, NemId mm. Åbningstider hver 

onsdag kl. 14:30-18:00. Kontakt Lars Work Kristensen for mere info – 61671806/ 

klitrosen@pc.dk  

 Middag på tværs 

o Et madfællesskab for etniske danskere og nydanskere. Kontakt Leif Kristiansen for mere 

info – 86820894/ leifk@post4.tele.dk   

 Red Barnet – Silkeborg Lokalforening 

o En oplevelsesklub, for familier med børn i alderen 5-14 år. Klubben henvender sig til 

familier, der af den ene eller anden årsag ikke har overskud til at tage på udflugter og få 

oplevelser med deres børn. Kontakt formand Kirsten Buur for mere info – 30318757/  

silkeborg@redbarnet.dk  

 Silkeborg Oase kirke 

o Indbyder til fællesspisning ca. 1 gang månedligt. Foregår altid en fredag aften kl. 17.30-

20.00. Alle er velkomne. Tilmelding gennem www.silkeborgoasekirke.dk  

 

Lokale foreninger/ grupper 

 Foreningen for Impala 

o Venskabsforening for flygtninge der bor midlertidigt på det gamle Hotel Impala i Silkeborg. 

Foreningen består af naboer til hotellet og består udelukkende af frivillige. Kontakt Mette 

Korsgaard Harbøll  25751978/ foreningenimpala@gmail.com  

  Samvær og Spisning 

o Fællesspisning med øvning i dansk, spil, synge og spille musik, hjælp til at læse post mv. 

Foregår én gang om måneden, og henvender sig primært til borgere der bor i Alderslyst 

Sogn. Kontakt Niels Lauritsen for mere info – 23350403/ nielsklauritsen@gmail.com 

o  

 Røde Kors Kjellerup 

o Lokalgruppe der tilbyder samvær, lektiehjælp, cykelturer, samtaler, vejledning til alle 

flygtninge i Kjellerup. Foregår hver tirsdag klokken 19.00 – 21.00  på 3F Agertoften i 

Kjellerup. Kontakt Gert Nielsen – 21653063/ gertyst@gmail.dk  

Omsorg og praktisk hjælp 

 Røde Kors Silkeborg 

o Tilbyder kontaktfamilie/ kontaktpersonsordning til flygtninge i Silkeborg, både til enlige og 

til familier. Kontakt Jørn Pagh for mere info – 21955701/ jornpagh@gmail.com  
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 Kirkernes Sociale Arbejde 

o Et netværk af otte kirker i Silkeborg, der sammen med Blå Kors tilbyder omsorg og hjælp til 

mennesker, der er udfordrede i hverdagen. De fire indsatsområder er; Praktiskhjælp, 

økonomisk rådgivning, medvandring, kontaktfamilier til flygtninge. Kontakt Ulla Kristensen 

– 61865844/ ukr@blaakors.dk  

 Sprogcenter Midt 

o Studiecenteret giver mulighed for at få en samtalepartner. Formålet er, at kursisterne på 

sprogcenteret får afprøvet og korrigeret deres sprogfærdigheder i samtale med en dansker. 

Kontakt Mette Marie for mere info – mette.p@sprogcentermidt.dk 

 Frivillignet – en del af Dansk flygtningehjælp 

o Netværksfamilier for flygtninge i og omkring Silkeborg kommune. Der tilbydes 

kontaktpersoner og familier. Kontakt Jette Algot Skårhøj for mere info - 

netvaerksfamiliesilkeborg@gmail.com  

It, Lektiehjælp og sproghjælp 

 Tal Dansk Cafe 

o Frivillignet har en tal dansk cafe i samarbejde med Sprogcenter Midt i Silkeborg. Kontakt 

Bent Nielsen for mere info – 23 90 13 22/ dfhsilkeborg@gmail.com 

 Interkulturel Forening, Sølystskolen 

o Lektiecafe mandag - torsdag kl. 18:30-21:30. Kontakt Sophie Mortensen for mere info - 

sophiemortensen@hotmail.com 

 Silkeborg bibliotek 

o Netværksstedet tilbyder IT hjælp, print og kopi. Mulighed for hjælp vedr. ICloud, opdatering 

af programmer, geninstallering af software, kontorprogrammer, identitet på nettet, opsætning 

og brug af digital post og mail. Derudover er der mulighed for print, kopi og scan – mod 

betaling. Henvendelse sker i receptionen ved biblioteket eller kontakt Dorris Friis for mere 

info – 87 22 19 54/ dbf@silkeborgbib.dk  

o Matematik lektiecafe – hvor alle er velkomne uanset skole, alder, køn, oprindelse eller 

matematiske niveau. Åbent alle tirsdag kl. 16:00-18:00.  

 

Idræt, sundhed og fælleskab 

 Idræt uden grænser 

o Tilbud til alle voksne over 18 år, om en sjov og aktiv formiddag, hvor du får pulsen op, lærer 

nye mennesker at kende og får en sjov oplevelse - ganske gratis. Mødes hver lørdag kl. 

10:00-11:30 i Sydbyhallen. Kontakt Kaspar G. Knudsen for mere info – 20281099/ 

idratomdagen@silkeborg.dk  

Medborgerskab, mentortilbud og kvinder 

 Soroptimisterne Silkeborg 

o Mentortilbud til nydanske kvinder der drives i samarbejde med Sprogcenter Midt. 

Målgruppen er alle kvinder. Kontakt Karen Larsen for mere info – 21791219 

 Internationalt kvindenetværk 
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o Internationalt kvindenetværk har fokus på, at kvinder på tværs af kulturer bliver involverede 

i den aktuelle samfundsdebat og politiske dagsorden. Kontakt Marie Møller for mere info – 

53635857/ karen.marie@outlook.dk  

 Bydelsmor 

o Rådgivning og vejledning af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Bydelsmødrene 

er uddannet i familieforhold og sundhed og taler i Silkeborg otte forskellige sprog. Kontakt 

Mirjam S. Madsen for info – 26274377/ mirjammadsen@gmail.com  

 Familiehjælpen 

o Tilbud til alle kvinder der er gravide eller nybagt mor. Mulighed for at få besøg af en 

familiehjælper ca. 2 timer ugentligt i et år, for at få støtte i forhold til at blive og være mor. 

Kontakt Ulla Kristensen for mere info – 61865844/ ukr@blaakors.dk  

Foreninger med fokus på modersmål 

 Afghansk Kulturforening.  

o Kontakt Hamidullah - 50420553/ hamid.khanzaman@yahoo.com eller Belgiz Mohammad – 

53994082/ belgis@live.dk  

 Ararat kulturforening 

o Kristen, kulturel og folkelig sammenslutning af armeniere bosiddende i Danmark, samt 

personer med interesse for Armenien. Kontakt Anahit Karapetian for mere info – 26355714/ 

bala-57@hotmail.com  

 Fællesskab for Eritrea 

o Mødes i frivilligcenteret en gang om måneden. Kontakt Biniam Tesfamichael Michael for 

mere info – melikuniy_krstos@yahoo.com 

 Kurdisk fællesskab og socialhjælp 

o Hjælper andre nytilkomne kurdere fra Syrien. Kontakt Partyzan Haji for mere info - 

partyzanhaji@hotmail.com 

 Silkeborg Internationals 

o Et online – fællesskab for borgere i Silkeborg med anden etnisk baggrund end dag. Kontakt 

Niceno Larsen for mere info - nicenolarsen@yahoo.dk eller facebook 

 

Børn og unge 

 BROEN Silkeborg 

o Broen hjælper børn- og unge til at have en aktiv tilværelse i lokale fritidstilbud. Bidrager 

med økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteten. Tilbuddet gælder alle 

børn og unge indtil 17 år. Kontakt Dorthe Nørgaard for mere info – 306869692/ 

info@broen-silkeborg.dk  

 Ungdommens Røde Kors Silkeborg 

o Røde Kors Ungdom deltager i flere forskellige aktiviteter i Silkeborg, bl.a. Base to Go, 

ARKén, kreaklubben og naturliv for småbørnsfamilier. Kontakt Janus Lauritsen for mere 

info – januslauritsen14@gmail.com  

 DFUNK/ Dansk flygtninge hjælps unge 

o DFUNK er en forening af unge, der arbejder for at forbedre flygtninges vilkår i Danmark og 

Internationalt. DFUNK i Silkeborg laver aktiviteter med unge flygtninge.  Ung-til-ung 

gruppe i Silkeborg for Dansk Flygtningehjælp. Her mødes unge frivillige og flygtninge i 
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alderen 15-30 år (ca.!). Kontakt Malthe Gronert for mere info - malthegronert@gmail.com 

eller facebook.com/dfunk.silkeborg.  
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