
 

 

Idébank · Roskilde Flygtningevenner 

I denne oversigt er samlet alle de ideer, deltagerne bidrog med, da Roskilde Flygtningevenner havde inviteret til møde den 1. december 2014.  

Ideerne skal løbende matches med de behov, flygtningene har, og med de kræfter, vi kan mobilisere i netværket. Nogle af tingene foregår allerede; for eksempel står 
Røde Kors' lokalafdeling for indsamling af tøj og cykler. Vi vil bestræbe os på at koordinere 'vores' aktiviteter med dem, der foregår i de etablerede organisationers 
lokalafdelinger eller bliver sat i gang af Røde Kors' aktivitetsmedarbejdere på Asylcenter Roskilde. Vi kan også være med til at rekruttere frivillige hænder til dem.  

Men især kan netværket gøre en forskel ved, at vi som almindelige borgere og naboer til asylcentret  inviterer flygtninge med ind i fodboldklubben, strikkeklubben, 
madklubben, havnedansen, eller hvor vi nu i forvejen har aktiviteter og fællesskab i vores egen hverdag. 
 

De røde forslag er fra det udvidede kvartalsmøde den 16.11.2015. 
 

Intro til byen 

Eksisterende aktivitet Ny aktivitet Det er nemt fordi… Det nemt hvis … Navn 

 Starthjælp, hjælp til selvhjælp: Sådan gør vi her. 
Rundt i byen sammen. 

   

 Gå guidede ture i byen (bibliotek, supermarked, 
genbrugsbutik, grønthandler, halalslagter, ”basaren” 
mm.) 

Man går rundt Organiseret som fast 
dag/tidspunkt – 
netværket stiller med 
værter på skift 

 

 Intro til offentlig transport i Roskilde    

 Intro til bibliotek   Steen 
27515580 
Martin Ishøy 

 Mødregruppe 
Intro til tilbud til familier m børn i alderen 0-3 år 

  Mette Naumann 
21232383 

 Lære at cykle   Mette Andersen 
28920838 

 Træne færdselsregler    

 Walk and talk    

 Brobygger til Roskilde Ungecenter   Mikkel Brink 

     

Kultur, musik, oplevelser i Roskilde 

Eksisterende aktivitet Ny aktivitet Det er nemt fordi… Det nemt hvis … Navn 

Senest revideret: 19.11.2015 



 

 

Med i kirken (deres og vores)     

Musikaftener for unge, hvor unge 
sangelever (fra Domkirken) synger 

 Christa Hauser er lærer, og 
Merethe kan spille. Koret 
findes allerede. 

 Merethe Kuhlmann 
(organist i Sct. 
Jørgensbjerg Kirke) 

Kirkekoncerter     

Gimle for børn     

Musik for unge og familier hos INSP  INSP findes allerede   

 Filmvisning for børn – inkl. snakke om filmen, når 
børnene kan 

   

 Musikaften: Både beboere på centret og folk udefra 
spiller 

   

 Musikaften   Mogens Toft Jensen 

 Musik og sang   Peter Ladekarl 
61562100 

 Musik og dans, arabiske rytmer for kvinder og børn   Elsebeth 

 Musikværksted (jam)    

 Komsammen med dans til levende musik (kan være 
folkedans, hvor alle kan deltage) 

   

 Asylkoncert    

 Foredrag – kan de fortælle os noget?    

 Fortælleværksted - begge parter fortæller    

 Historier, skyggespil, dukker, commedia dell’arte, 
sang, musik, dans. Underholdningsarrangement: 
Teater, børneteater, dans, sangaftener. Enten på Sct. 
Hans eller et andet sted i byen 

  Jytte Abildstrøm 

 Maleklub/ kunstskole    

 Biograf Christian, Fredensvej, har 
allerede alt, hvad der dertil 
kræves af remedier 

 Christian, Fredensvej 

 Kulturture Roskilde rundt    

 Ture i Roskilde    

 Fotografere i Roskilde og lave udstilling  Flygtningene har 
mobiltelefoner 

 

 Arbejde på festival   Mikkel Brink 

 Samlinger for kristne flygtninge, der har brug for et 
sted at samles og nogen de kan tale med angående 
deres tro 

Haves: sted(er) at samles og 
medarbejdere 

  



 

 

     

Motion og bevægelse i lokalområdet  

Eksisterende aktivitet Ny aktivitet Det er nemt fordi… Det nemt hvis … Navn 

Løbetur  Karen og veninde løber 
allerede sammen 

 Karen Bjerregaard 

Løbeklub    Kirsten Høffding 

Løb i skoven  Løbeklub på havnen   

Morgentur på Sct. Hans     

Gymnastik i Sønderlundskvarterets 
Idrætsforening 

 Det eksisterer i forvejen  Hanne Østergaard 
Bertelsen 
26258934 

Vandreklub (SIF)    Hanne Østergaard 
Bertelsen 
26258934 

Badminton på Tjørnegårdsskolen 
(SIF) 

   Hanne Østergaard 
Bertelsen 
26258934 

Sport/Børn i foreninger med danske 
børn 

    

Cykelture/tur til Boserup -gerne 
cykel eller gå 

   Bo Nicklasen 

Volleyball  Forening og hal klar  Erik Lyby 

Orienteringsløb (gælder også 
familier) på Sct. Hans 

 OK Roskilde er klar  John Tripax 

Gåture med naboens hund     

Svømmeundervisning     

Vandreture    Dansk Vandrelaug 

 Introduktion til en eksisterende idrætsaktivitet    

 Lege og friluftsaktiviteter for børn FDF har klasser for børn fra 
0. klasse og opefter, ledere 
og lokale/lokalitet mv. 

 Anne Mette 
Sørensen 

 Brydning - børn/voksne   Sigga  
51723869 

 Fodboldkamp for børn   Mette 
28920838 

 Løbegruppe   David Hvidhjelm 



 

 

60870076 

 Styrketræning for mænd    

 Vandrehold: Sct. Hans, Kællingehaven og omegn    

 Bevægelse/gymnastik/dans med musik. Både børn 
og voksne M/K. Boldspil. 

Sct. Hans har lokalerne: 
Patientklubben, Villa d’Este, 
sportshal 

Ledelsen giver 
tilladelse 

Karin Garde 

 Kroket turnering børn/voksne    

 Zumba    

 Cykeltræning for børn/voksne    

 Tur til svømmehal    

 Petanque    

 Performance med unge    

Udflugter 

Eksisterende aktivitet Ny aktivitet Det er nemt fordi… Det nemt hvis … Navn 

Vikingeskibssejlads     

 Ture ud i naturen    

 Sejltur på fjorden Eksisterer  Bente Kingo 

 Kajakture på Fjorden   Henning Pedersen 

 Kildetur    

 Byvandringer    

 Skovture    

 Familie-picnic til Lerskrænten   Martin Ishøy 

 Snobrød eller svampetur i Boserup    

 Rygsækture til fx Söderåsen og på Skjoldungestien   Henning Pedersen 

 Besøge Sagnlandet Lejre    

 Museumsbesøg, fx Vikingeskibsmuseet  Der kan skaffes gratis 
entré eller 
sponsorbilletter 

Hanne Moe 

 Sommerarrangement på Sagafjord (mandage, hvor 
den ikke sejler på fjorden) 

   

 Badetur til Vigen  Der kan skaffes cykler  

 Fisketure    

 Ud at bowle    

 Udvide åbningstiden i Sct. Hans Hospitals museum 
og få oversat teksterne til arabisk 

   



 

 

 Udflugt til København   Hanne Moe 

 Familiedag (Gulddysse Kulturgård)    

 Biograf, fx i Sognegården    

Samvær og mad 

Eksisterende aktivitet Ny aktivitet Det er nemt fordi… Det nemt hvis … Navn 

Nørkleklub på Sognegården    Mette Munk Bie 

Strikkedag på INSP  Eksisterende aktivitet (hver 
onsdag 16-18) 

  

Børn deltager i FDF møde  Nyt arrangement oprettes til flygningebørn sammen 
med "egne FDF børn" 

Forening er klar  Søren Horsted Berg 

Fællesspisning hos INSP  25 kr. pr. person   

Fællesmad i bofællesskabet Kæphøj     

Fællesspisning på Munksøgård, 
Ejermunken. Kan danne 
udgangspunkt for andre aktiviteter. 

 Vi mangler inspiration og 
flere hænder 

 Annie Hedevang 
bolig23@munksoega
ard.dk 

Fastelavnsfest i 
Sønderlundskvarteret 

   Hanne Østergaard 
Bertelsen 
26258934 

 Velkomstfest    

 Strikkeklub/cafe/kvindecafe/værksted  Lokale og møbler, spil-
bræt, tv/projektor 

 

 Vævning Vinnie har en væv, og hun 
kan betjene den 

 Vinnie Jessen 

 Mad: Lave mad sammen, spise sammen, aktiviteter 
omkring måltider 

Rar fællesaktivitet   

 Madklubber  Man kan bruge eksi-
sterende faciliteter fx i 
roklubben og 
sejlklubben 

 

 Kage, konditori og bagværk    

 Spille spil (børn el. voksne)    

 Lege/spilaften - gæt grimasser - tegn og gæt    

 Højtlæsning    

 Lave/ male ting    

 Legestue for de små børn    

 Sanglege for børn, fx rytmik Karen (?) og Vinnie har  Karen (?) og Vinnie 
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allerede undervist sammen i 
rytmik 

Jessen 

 Aktiviteter for børn: 
Lege, tegne, male, læse/kigge bøger, gåture, besøge 
legepladser 

 Hvis man kan koble en 
skoleklasse, 
børnehave, SFO, eller 
forening på 

FDF 

 Petanque ved Sct. Jørgensbjerg Kirke    

 Samvær, snak og sang Vinnie kan synge og spille   

 Grønsagshaver/ små højbede ved Sct. Hans Have Sct. Hans har jorden til det   

 Dage i ”Haven”, Sct. Hans Have    

 Etablering af følgende på Sct. Hans  
- Kvindegruppe-café 
- Mandegruppe-café 
- Børne(lege)grupper 

Stedet er på plads, ingen 
transport 

  

 Formidle kontakt til Sct. Jørgensbjerg Plejecenter    

 Lave en lille avis for centret – hjælp med kopiering    

 Være med til praktisk at gennemføre 
”festarrangementer” for alle 

   

 Unge møder unge    

 Bruge gratis lokaler i byen, fx Byens hus    

 Mad kun for kvinder og børn,  legeaftaler    

 Lave tegneserier    

Støtte i dagligdagen 

Eksisterende aktivitet Ny aktivitet Det er nemt fordi… Det nemt hvis … Navn 

Mentorordning    Dansk 
Flygtningehjælp 

Dagligdags dansk/café søndag  Røde Kors Roskilde har en 
søndagscafé 

 Anders W. Johansen 

Tøjindsamlere og fordelere    Anders W. Johansen 

 Strikke eller andet håndarbejde. Tilpasse og reparere 
tøj sammen. Syassistance til almindelige 
reparationer og omsyning 

   

 Give tøj til nogen eller til indsamling Vi har overskud   

 Oprette genbrugsbutik, hvor tøj mm. kan fås for et 
symbolsk beløb 

   



 

 

 Cykelværksted   Anders W. Johansen 

 Cykelværksted Lokale/garage i Hedegade 
29. Der er mulighed for at 
blive oplært af borgere i 
Roskilde 

Asylsøgerne får/har en 
cykel 

Hanne Friberg 
Hanne@megafri.dk 
Roskilde Frikirke 

 Delecykelsystem    

 Sløjd – reparation af legetøj o.lign.    

 Legetøjsindsamling   Mette Andersen 
28920838 

 Legetøjsbod    

 Fællesindkøb af mad (billigere for den enkelte)    

 Stå til rådighed med min bil fra tid til anden til 
mindre ture/ærinder 

  Thyra Søndergaard 
(SJB Lokalråd) 

 Kørsel til læge, optiker mm. 
 

   

 Mentor/kontaktperson/”adoptivfamilie” 
 

  Britha Skyum m.fl. 
(SJB Lokalråd) 

 Venskabsfamilie   Mette Andersen 
28920838 

 Ud at handle sammen, forklare og hjælpe    

 Forældrerådgivning    

 Hjælp ved lægebesøg/ sygdom Karen er sygeplejerske  Karen Bjerregaard 

 Hjælp i forbindelse med lægebesøg, hvor der ikke er 
tolk til rådighed 

   

 Rekruttere frivillige lokale tolke/ hjælp til at forstå 
breve fra f.eks. Udlændingestyrelsen 

   

 Tandlæge-/læge-/skolehjælp    

 Stå til rådighed for små samtaler om personlige ting    

 ”Ring til en ven” Henning har meget erfaring 
med at hjælpe med sprog, 
det offentlige mv. 

 Henning Pedersen 

 Voksenkontaktservice    

 ERFA-gruppe    

 Samtale- / sprogtræning (dansk)    

 Dansk samtale/lektiehjælp   Leif Geckler 
Peter Ladekarl 
61562100 
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 Tale med folk på deres eget sprog   Arabisktalende 
ægtepar fra Libanon 
29 år i Danmark 

 Engelskundervisning    

 Danskundervisning    

 Lektiecafé for børn  Forældrene inddrages  

 Skaffe forskellige fornødenheder ved at kontakte 
forretninger i Roskilde by 

   

 Computerhjælp   David Krogstrup 
27117454 

 Besøgsven Kræver ikke lokale/økonomi Der er nogen, der 
koordinerer 

 

 Spisning hos danske familier. Familie møder familie.    

     

Samfund 

Eksisterende aktivitet Ny aktivitet Det er nemt fordi… Det nemt hvis … Navn 

 Virksomhedsbesøg i landbrug og industri    

 Tag en ”praktikant” med på arbejde og vis din 
arbejdsplads 

   

 Demokrati og foreningsundervisning (besøg)    

 Snakke om dansk kultur    

 ”Hvad forstår jeg ikke” forum/kultur    

     

Organisering af aktiviteterne 

 Idekatalog med forskellige tilbud opbygges og kan 
findes på et tilgængeligt sted. Opslag eller web. 

 Der koordineres for 
hver aktivitet 
Fx: Løb tirsdag kl. 17, 
lektiehjælp mandag og 
torsdag kl. 14-16. 

 

 Fundraising   Jesper Grarup 

 Centeravis    

 Skrive telefonnumre på tilmeldinger (til sms-
påmindelser).  (Er vist forsøgt uden det store held) 
 

   

 


