Luthersk Mission har kontakt til
nydanskere i hele landet.
Mange af dem ønsker sig danske venner
– vil du være én af dem?

Bliv ven med
en nydansker
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»

Vores familie er venner med en familie fra Ukraine.
Det er både spændende og udfordrende at lære dem og deres
baggrund at kende.
De har lært os, at Danmark er et godt sted at bo.
AGNES OG ERIK JENSEN, HADERSLEV

LM’s tværkulturelle arbejde
vil gerne sætte nydanskere
i forbindelse med danske
venskabskontakter.
Læs mere på
dlm.dk/venskabskontakt
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Hvad er en venskabskontakt?
Alle mennesker har brug for at høre til i et
fællesskab. For mange nydanskere vil en
venskabskontakt være en stor hjælp og ofte
begyndelsen på at få en ny ”familie” og nyt
netværk.
Samtidig kan venskabskontakter være med til
at bygge bro til det danske samfund, hvor så

»

meget er fremmed og nyt.
Fælles for de nydanske personer/familier er,
at de har behov for et netværk af danskere for
bedre og hurtigere at blive integreret i samfundet. En dansk ven eller venskabsfamilie
kan fortælle om danske værdier og traditioner
og være en praktisk hjælp i det daglige.

Jeg er rigtig glad for Ruth.
Hun er blevet min danske mor.
Det var godt at få kontakt til
hende, så jeg også kan øve
mig på dansk i fritiden.
ESTHER FRA BURMA, VEN MED RUTH
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Forventninger til danske venner/familier
•
•
•

Du giver dig tid til at begynde og vedligeholde et venskab
Du er indstillet på at hjælpe dine venner med praktiske ting og sproglige udfordringer
Du har lyst til at lære noget om andre mennesker og andre kulturer.

Kun kreativiteten sætter grænser for, hvad man kan gøre sammen.
Kontakt LM’s tværkulturelle konsulenter for at høre mere om venskabsfamilie-ordningen:

»

Det første år mødtes vi to gange om
ugen hjemme hos mig, og jeg hjalp
Esther rigtig meget med lektier, for hun
var meget flittig!
Det er meget let at hjælpe, har jeg
oplevet. Jeg mærker virkelig megen
taknemmelighed og hjerterum.
RUTH TORP SVENDSEN, VEN MED ESTHER
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Vest-Danmark
Enok Sørensen, tlf. 97 35 01 86 / 25 12 41 99, E-mail: es@dlm.dk
Syd-Danmark
Else Wiwe, tlf. 74 52 82 83 / 25 78 62 67, E-mail: ew@dlm.dk
DLM.DK/VENSKABSKONTAKT
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