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Indimellem får de sig et godt 
fælles grin over forbistringerne 
med det danske sprog. Et andet 
sted i lokalet sidder nogle dybt 
koncentrerede ved computere 
og udfylder skema om familie-
sammenføring eller skriver en 
jobansøgning. Andre sidder i 

smågrupper og øver sig i dansk, 
mens en frivillig spiller et bræt-
spil med et par børn.
 Det er en helt almindelig 
tirsdag aften i Netværk for 

flygtninge og indvandrere i 
Gladsaxe. Der er Åbent Hus på 
Telefonfabrikken, og de frivil-
lige er klar til at imødekomme 
de mange forskellige behov, 
som flygtninge og indvandrere 
møder op med.

Støtter flygtninge og  
indvandrere
Netværket er en forening, som 
støtter flygtninge og indvan-
drere i at finde sig til rette i det 

Hverdagsrådgivning 
til flygtninge 

Har du lyst til at blive 
frivillig, er du velkommen 
til kontakte Kristine Jørgen-
sen på kristineriis@mail.dk 
eller på telefon 40 18 50 30.
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Sprogskolens bøger er spredt ud på et bord, og 
den somaliske kvinde kæmper med lektierne 
sammen med en frivillig.

danske samfund. Det foregår 
gennem Åbent Hus, men også 
ved lektiehjælp både på Ho-
vedbiblioteket og Sprogskolen 
i Hellerup. Desuden aftales 
individuelle møder, når der for 
eksempel er brug for hjælp til 
kommunikation med sundheds-
systemet.
 Netværket er både en 
social forening i Gladsaxe og en 
lokalgruppe af Dansk Flygtnin-
gehjælps (DFH) hverdagsråd-
givning. Medlemskabet af DFH 
giver alle frivillige gratis adgang 
til en række udbytterige kurser, 
og bliver man i netværket i tvivl 
om noget, kan man få praktisk 
og juridisk hjælp fra DFH.

Bliv frivillig i netværket
Som frivillig er der altid 
noget, man kan byde ind med, 
og berigende venskaber opstår 
på kryds og tværs i netværket.  
 Er man ikke til lektiehjælp, 
kan man altid hjælpe med helt 
almindelige dagligdagsting, som 
kræver forklaring for en nydan-
sker. Eller man kan få et god 
snak med et nyt medmenneske.
 Læs mere om netværket og 
aktiviteterne på 
netvaerkgladsaxe.dk – 
her finder du også kontakt-
oplysninger. 


