
Bliv frivillig kontaktperson for en flygtning  

Flygtningeholdet Diversity 

Vi er mange forskellige flygtninge, der har lyst til at lære Danmark bedre at kende. 
Og vi vil gerne blive dygtige til dansk. 
 

Mange af os er fra Syrien, nogle fra Afghanistan, Somalia og andre fra Eritrea. Vi 
er både kvinder og mænd, og i mange forskellige aldersgrupper. Vi er både 
familier med børn og nogle, der ikke har en familie, eller hvor vores familie 
stadigvæk er i vores hjemland. Vi har alle mulige forskellige baggrunde. Nogle af 
os er har ingen uddannelse og nogle af os er håndværkere eller akademikere.   
Men fælles for os alle er, at vi håber på at få et godt liv her i Danmark, og vi gør 
det så godt vi kan, men vi behøver også hjælp. 
Det er derfor vi har brug for en kontaktperson. En der kan hjælpe os med at forstå,  
hvordan det er at være dansk, og hvad Danmark forventer af os. En der kan 
hjælpe os med at blive bedre til dansk og kan hjælpe os med at blive en del af 
Danmark. 
 

Måske kan vi gøre det ved at besøge hinanden, lave noget mad sammen, spille 
nogle spil og hygge os og bare tale.  Måske kan du vise os, hvor der er en god 
sportsklub og fortælle os, hvordan man er med i en klub.  
 

Du behøver ikke være god til sprog eller god til andre ting. Det eneste du behøver 
er, at have lyst til at møde en af os og bruge noget tid sammen med os. Hvor 
meget, er noget vi aftaler  og bliver enige om.   
 

Vi har en vejleder, du kan kontakte første gang, så vil hun invitere dig til et møde 

med os. Det er vigtigt for os, at de der bliver sat sammen, kan lide hinanden.  

 

Kontakt vores vejleder  Unni  Halvorsen på tlf. 22728576 eller 

uh@aof-danmark.dk 

Har DU LYST til at hjælpe?  

Tinghusgade 3 

9400 Nørresundby 

AOF Nord 

Telefon: 22 72 85 76 

E-mail: uh@aof-danmark.dk 

Hver tirsdag fra kl.  
13 - 15 har du mulig-
hed for at møde os 

over en kop kaffe/the 
på nedenstående 

adresse.  

Mød os 


