
FÅ EN 
 GOD START  
I DANMARK 

Vil du have en frivillig ven? 
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Røde Kors er en af landets største civilsamfundsaktører. Vi vil 
være med til at sikre, at alle flygtninge, der får opholdstilladelse i 
Danmark, får en god modtagelse. Det gør vi ved at skabe lokale 
fælleskaber i samarbejde med kommuner og frivillige fra andre 
organisationer.

Vil du have en dansk ven, der kan vise dig dit 
nye lokalsamfund, så kontakt:

“Sammen med 
Joan laver jeg alt 
muligt. Vi går ture 
i skoven, kigger 
på forretninger 
og snakker om 
alt. Hun hjælper 

mig med at forstå 
dansk kultur,  

og hvordan jeg 
kan finde ud af, 

hvad og hvor jeg 
skal studere. Vi  
vil altid være  

venner.” 
    

Asmaa, 24 år og fra Syrien

rødekors.dk/vennerviservej



En god start i dit lokalsamfund
Røde Kors er en humanitær organisation. I Danmark er 
vi 30.000 frivillige, som er organiseret i lokale afdelinger 
rundt om i hele landet. Vi laver sociale aktiviteter for bl.a. 
børnefamilier, ældre og flygtninge.  Vi vil gerne være med 
til at give dig en god start i dit nye lokalsamfund.

Vi ved, at det kan være svært at få hverdagen til at fun-
gere, når alt er nyt. Hvordan gør du, hvis du gerne vil være 
med i den lokale fodboldklub? Hvordan skal du forstå 
breve fra kommunen? Og hvordan fungerer busplanen? 
En frivillig ven kan hjælpe dig med at få en god start i din 
nye by.

Ting I kan lave sammen:
•  Øve det danske sprog, f.eks. lave lektier, se tv 

eller læse avis 
•  Tage på ture, f.eks. på museum, i biografen, til 

koncert eller i skoven 
•  Tale om hverdagens udfordringer
•  Tale om hinandens kultur, traditioner og 

højtider 
• Læse og forstå breve fra myndighederne  

Få en dansk ven
En frivillig ven er en, som har lyst til at lære dig at kende. 
Sammen med en frivillig ven kan du øve det danske sprog. 
Du kan få svar på spørgsmål om det danske samfund og 
dansk kultur, og I kan lave forskellige ting sammen – f.eks. 
tage på ture eller lave lektier. 

I mødes ca. to-tre timer hver anden uge. I kan mødes 
hjemme hos hinanden eller ude til forskellige aktiviteter. 
Det aftaler I, som det passer jer bedst.
Vi gør vores bedste for at finde dig en frivillig ven, som du 
har noget til fælles med. På den måde får I begge mest 
muligt ud af venskabet.


