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Frivillignet Lejre Flygtningevenner
Hvem er vi:
Ca. 60 – 70 frivillige som når ud til over 200 flygtninge og nye borgere i Lejre Kommune.
”Frivillignet” referer til, at vi har Dansk Flygtningehjælp i ryggen.
Vi er organiseret i en forening med en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på en generalforsamling
Følgende geografiske områder danner ramme for vores aktiviteter: Hvalsø/Kr. Såby, Osted/Øm, Kirke.
Hyllinge/ Borrevejle, Herslev/Gevninge.
Formål:
At hjælpe flygtninge med at føle sig velkomne og dermed bidrage til at de bliver integreret i samfundet.
Hvordan:
Gennem nærvær og samtale samt hjælp til at klare praktiske ting i det daglige.
Kommunen er ansvarlig for økonomiske ydelser, indkvartering, placering af børn i institutioner og
integration i øvrigt.
Som flygtningevenner tager vi os tid til at lytte og tid til at samtale – gerne over en kop kaffe.
Vi kan fortælle hvad og hvem lokalsamfundet består af. Eks. butikker, skole og institutioner, bibliotek, kirke,
og offentlig transport m.v.
Vi kan assistere med praktiske ting såsom, anvise hvordan skraldet skal sorteres, finde en lampe, et bord
eller et tørrestativ på vores lager med donationer i Lejre, kontakte idrætsforeninger.
Vi kan hjælpe med oversættelse af skrivelser fra kommunen eller andre myndigheder, hjælpe med NemID ,
Eboks, oprettelse af bankkonto , installering af internet, besidde ved besøg til kommunen m.v.
Vi besøger jævnligt de enkelte flygtninge og familier. Hvis en flygtning/familie har brug for en mentor eller
flygtningeven, så forsøger vi at finde det bedst mulige match.
Derudover er der tilbud om følgende aktiviteter:
Månedlige cafémøder i Hvalsø Kulturhus med samvær, madlavning, spisning, dans og underholdning
Månedlige turer til Roskilde Svømmehal
En ugentlig aften med sprogcafé på bibliotekerne i Hvalsø, Osted og Kr. Hyllinge
En ugentlig aften i Hvalsø med assistance til jobsøgning
Lære flygtningene at cykle og reparere cykler
Lære flygtningene om sund kost og sunde madpakker til børnene (Hvalsø Spisehus)
Arrangerer to årlige udflugter til kulturelle og historiske steder i lokalområdet, eks. Sagnlandet og Roskilde
Vikingemuseum samt til andre attraktioner såsom Gerlev Legepark.
Vi sikrer at flygtningenes rettigheder respekteres og vi hjælper dem til at forstå hvilket ansvar og hvilke
pligter, som de har i det danske samfund. Vi fortæller dem om de kulturelle udfordringer, som de kan
forvente at møde undervejs. I alt dette støtter vi kommunens bestræbelser
Ikke mindst – så trøster vi, tørrer tårer, opmuntrer og inspirerer – og lader os inspirere!
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