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BERETNING for 2016. 

 

Beretningen for 2015 sluttede med at berøre følgende emner om fremtiden:  
 

 Vi vil så vidt muligt arbejde for, at flygtninge, der ønsker det, møder en dansker, 

som gerne vil være hans kontaktperson. Hvis det ikke er muligt, må vi fortælle 

flygtningene, at de kan benytte sig af foreningens andre tiltag som f.eks. 

sprogcafeer.  

Kommentar for 2016: Det har ikke altid været muligt at finde 

kontaktpersoner/kontaktfamilier blandt danskere. Det har været fint at kunne 

henvise til sprogcafeer i Stenløse og Smørum, samt til vores forskellige 

arrangementer.  

 

 En vigtig ting i frivilligarbejdet er, at medlemmerne/de frivillige kender hinanden 

og prøver at samarbejde. Bl.a. derfor vil bestyrelsen holde mindst 4 

medlemsmøder om året.  

Kommentar for 2016: Følgende møder er blevet afholdt. Januar 2016, hvor vi 

hørte fra de forskellige grupper rundt om i kommunen. April 2016, hvor 

medlemmerne havde mulighed for at møde hinanden på tværs af byområde, 

interesser m.v. September 2016 med foreningens frivilligkoordinator ved 

Frivillignet Julie Stockmarr samt Lene Mølgård Christensen (integrationsfaglig 

konsulent i Dansk Flygtningehjælp). De fortalte om flygtningenes økonomi og 

om, hvordan vi kan hjælpe. November 2016, hvor vi drøftede det at være 

kontaktperson.    

 

 Medlemmer/frivillige skulle komme på banen og bruge af alle de rare penge, vi 

havde fået fra §18-midlerne, Egedaludfordringen, fra gaver og kontingenter samt 

fra Stenløse kirke. En opgave for den kommende bestyrelse kunne være at 

udarbejde en oversigt over de forskellige muligheder. 

Kommentar for 2016: Vore medlemmer har været meget flittige og har brugt af 

vores bevilgede og donerede penge. Bestyrelsen har løbende beskrevet, hvordan 

medlemmerne kan søge om pengene. Midlerne fra Stenløse 

Menighedspleje/Stenløse kirke blev brugt til små ture for flygtninge og deres 

kontaktpersoner. Nogle kom også af sted i Tivoli og på Bakken. §18-midlerne 

blev brugt til kvindeklub, transport for de frivillige, forskellige arrangementer 
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(f.eks. jul, fastelavn). Egedaludfordringen blev brugt til arrangementer, hvor 

lokale borgere blev inviteret til at deltage. 

 

 Samarbejdet med kommunen og med den enkelte flygtning. Set fra min plads 

som formand finder jeg det meget vigtigt, at vi frivillige/medlemmer hele tiden 

lader flygtningen være centrum i sit eget liv. Hvis vi som frivillige taler 

flygtningens sag, uden at han er til stede, skal vi sørge for at have flygtningens 

accept og underskrift.  

Kommentar for 2016: I 2016 har vi som forening arbejdet en del med 

medlemmernes bevidsthed om tavshedspligt og med medlemmernes ansvar som 

kontaktpersoner. Det blev drøftet en del ved medlemsmøderne og vi prøvede at 

hjælpe hinanden til at forstå, at flygtningen - og ikke vi - må tage initiativ til 

kontakten til kommunen. Hvis vi vil forstå, hvad der sker, må vi spørge 

flygtningen, om vi må gå med til det pågældende møde.   

 

Aktiviteter i 2016 

 

1. I Smørum er der kommet god gang i det frivillige arbejde. Omkring 

pavillonerne/de midlertidige boliger er der en gruppe frivillige, der kommer der 

jævnligt og som er kontaktpersoner for flygtningene. Der er både midlertidige 

boliger på Porsebakken og på Skelbjergvej. Gruppen har også efterhånden fået 

kontakt til flygtninge, der bor i almindelige boliger i Smørum. Der er etableret 

sprogcafe på biblioteket for alle interesserede flygtninge. Som noget nyt er der 

etableret en Tøjkælder på Søagerskolen. Per Harries er bestyrelsens kontakt til 

disse aktiviteter.  

2. I Stenløse er der fortsat en gruppe frivillige, der kommer på de midlertidige   

boliger på Degnebakken og Barnekæret. Anette Petersen og Kirstin Laursen er 

kontaktpersoner til bestyrelsen. Sprogcafeen på Stenløse kulturhus fungerer 

fortsat og med stor succes, selv om den naturligvis meget gerne kunne bruge 

flere frivillige. Lise Jensen er bestyrelsens kontakt. Tøjrummet i Stenløse 

Kulturhus er fortsat i gang. Kontaktperson i bestyrelsen er Birgitte Knak-Nielsen. 

3. I Ølstykke er der en gruppe frivillige omkring de midlertidige boliger på 

Langekær, der er gået i gang med det frivillige arbejde. De mødes jævnligt med 

beboerne og flere af dem er kontaktpersoner. Ølstykke og Stenløse hænger jo på 

mange måder geografisk sammen. Ølstykkes flygtninge henvises til sprogcafeen 

i Stenløse. Kontaktpersoner for Langekær-gruppen er Lise Jensen fra bestyrelsen 

og Conny Nyerup. 

4. I Slagslunde er der ligeledes en gruppe frivillige, der har arbejdet på at tage godt 

imod de nye flygtninge i de midlertidige boliger på stedet. Der er faktisk ingen 

flygtninge, der får permanent bolig i Slagslunde by, så stedet bliver præget af 
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stor udskiftning. Alligevel er der blevet etableret sprogcafe/social cafe, afholdt 

fester og lavet sommeraktiviteter for børn. Kontaktpersoner for 

Slagslundegruppen er for tiden Tue Barfod for bestyrelsen og Louise 

Speiermann. 

5. I det forløbne år har foreningen haft en gruppe frivillige på 5-6, der 1 til 2 gange 

om ugen har ydet lektiehjælp for modtageklassernes elever på Stengårdsskolen i 

Ølstykke. Kommunen har nu valgt at nedlægge disse modtageklasser og i stedet 

lade nye flygtningebørn starte direkte i de almindelige klasser rundt om i 

kommunen. Derfor er vores lektiehjælpsgruppe også blevet nedlagt i den form, 

den hidtil har haft. Dog er det sådan, at et par af vores frivillige fortsætter på 

Stengårdsskolen med lektiehjælp for børn, der er kommet ud i de almindelige 

klasser. Gruppen er også åben for, om noget tilsvarende kunne være et behov i 

andre skoler i kommunen. Kontaktperson for gruppen er Birgitte Knak-Nielsen. 

6. Der er stadig nyttehaver på Sandbjergskolen. Gruppen af havebrugere er stort set 

den samme som startede i 2012. Bestyrelsen har besluttet, at køre haverne som 

hidtil, så længe der ikke er andre flygtninge, der udtrykker ønske om adgang til 

et lille stykke jord. Gruppen styrer fordelingen selv. Et medlem af foreningen er 

kontaktperson, nemlig Finn Deibjerg. 

Endnu et tiltag vedrørende haver: en gruppe frivillige/medlemmer i Egedal 

Flygtningenetværk har hjulpet flygtningene på Skelbjergvej i Smørum med at 

plante omkring deres pavilloner, så der kom til at se indbydende og pænt ud. Det 

fik de lidt penge til fra foreningen samt fra Dansk Flygtningehjælps 

Frivilligpulje.  

7. Aktivitetsklub for kvinder i Stenløse Kulturhus: Gruppen har haft 8 møder med 

20 til 27 deltagere. Emner har været 1. hjælp, forårsdekorationer, pyntepuder, 

krydderurter og pyntetasker, hårpynt, patchwork, sund mad og madpakker og 

julearrangement. Waltraud Hansen er foreningens kontakt til bestyrelsen. 

   

Foreningens øvrige aktiviteter:  
 

 Fastelavn. Vi har afholdt et vellykket fastelavnsarrangement. 

 Jul. Dette arrangement var i 2016 en fest med juletræ, julenisse, godteposer og 

gaver til børnene. De frivillige lavede ris a la mande og der blev serveret kaffe, te 

og julesmåkager. I år havde vi valgt at give børnene gaver til ca. 200 kr. stykket 

og afpasset nøje efter køn og alder. Det var muligt for os at gøre dette, fordi vi 

havde fået tilladelse til at lave en budgetændring af §18-midlerne. 

 Danseaktiviteter. Et af vores medlemmer, Gina Bekö lavede i foråret og efteråret 

en række danseeftermiddage for alle interesserede. Der var kurdisk dans, dansk 

folkedans og hip-hop-dans for blot at nævne nogle yderpunkter.  
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 Påskefrokost. 2. Påskedag var Souad Taha initiativtager til en eftermiddag, hvor 

vi hørte om, hvorfor der fejres Påske. Der var foredrag på arabisk og der var 

Påskefrokost. 

 Eid-fest. Foreningen dannede også ramme omkring en fest i juli måned, hvor 

afslutningen på Ramadanen blev fejret med mad, doneret dels af foreningen, dels 

af UngEgedal og fremstillet af de unge flygtninge. Der blev spillet musik og der 

var gaver til børnene. Souad Taha var også her initiativtager. 

 

Organisering af det frivillige arbejde. 

 

Koordinatorbegrebet. Vi har haft en koordinator for hvert af de midlertidige boliger 

Barnekær, Degnebakken, Smørum, Langekær og Bavnehøj. Det oprindelige oplæg til 

disse koordinatorer var, at de 
 Har styr på, hvem der har en kontaktperson og hvem kontaktpersonen er.  

 Sørger for, at beboerne i den midlertidige bolig, får hjælp til praktiske ting omkring boligen. 

Det kan f.eks. være affaldshåndtering. Det betyder dog ikke at koordinatoren skal være 

vicevært, kun at hun/han sikrer sig, at beboerne får den hjælp, der er behov for.  

 Samler de frivillige og evt. beboerne jævnligt til samarbejdsmøder. 

 Skaber sig et overblik over, hvem der gør hvad og hvornår.  

 Refererer til bestyrelsen. 
 

Allerede nu kan vi i bestyrelsen se, at tiden er ved at løbe lidt fra dette begreb. 

Kommunen har ansat David Olsen og Maria Nøhr til at dække de midlertidige boliger, 

herunder at holde beboermøder og orientering om rengøring. Bestyrelsen er kommet 

frem til, at det, vi har brug for, er en person, der kommer jævnligt som frivillig eller 

kontaktperson. Vedkommende præsenterer sig som medlem af Egedal 

Flygtningenetværk og fortæller om foreningens arbejde og tilbud.  Vedkommende  er 

altså foreningens repræsentant på stedet og kontakt til bestyrelsen. I nogle tilfælde har 

vi valgt en person fra bestyrelsen i andre tilfælde er de en af de faste frivillige.  

 

Ny samarbejdsaftale med Egedal kommune. 
  

I skrivende stund er der ikke udarbejdet en ny samarbejdsaftale, men der er en mundtlig 

aftale med leder af den tværfaglige myndighed på Rådhuset, Rikke Terslev Bengtson 

om at starte i 2016. Denne aftale er siden udskudt til april 2017.  

 

Møder med kommunen. 

 

Ud over de 4 samarbejdsmøder med kommunen, har vore medlemmer været inviteret til 

1 informationsmøde om Serviceloven, 1 informationsmøde om de nye 
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integrationsydelser, samt invitation til rundvisning på Jobbroen. Alle møder har været 

velbesøgte. 

 

Medlemmer og antal flygtninge 

 

Ved slutningen af 2016 havde foreningen 176 medlemmer.  

  

I 2016 modtog kommunen 86 flygtninge og 93 familiesammenførte. Vi kan forvente, at 

der kommer 93 flygtninge til kommunen i 2017. 

 

Kontaktpersoner. Ca. halvdelen af vore medlemmer er kontaktpersoner for en eller flere 

flygtninge. Jeg vil gerne benytte mig af lejligheden til at takke alle for jeres store og 

gode arbejde.  

 

Vi er ikke kun glade for de medlemmer, der er kontaktpersoner, men også for alle I 

andre. Alle kan bidrage med noget. I sidder måske og tænker, at I ikke yder noget 

særligt ud over at betale kontingent. Men jeg kan fortælle jer, at det er dejligt med jeres 

interesse og opbakning. Måske dukker der en dag noget op, som I synes, I kan engagere 

jer i. På Generalforsamlingsdagen havde vi fået betaling fra 112 medlemmer. Ved 

udsendelsen af Generalforsamlingsreferatet den 10. maj 2017 har vi 145 medlemmer. 

 

  

Bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling.  

 

Ved det konstituerende møde den 29. marts 2016 fordelte bestyrelsen de forskellige 

poster således: formand Birgitte Knak-Nielsen, næstformand Per Harries, kasserer 

Mette Thureholm. 

 

Fordelingen af bestyrelsesposterne er således: Tue Barfod, Bodil Sonne og Lise Jensen 

er de 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges i ulige år. Elsa Kristiansen, Mette 

Thureholm, Per Harries og Birgitte Knak-Nielsen er de 4 bestyrelsesmedlemmer, der 

vælges i lige år. Suppleanterne Waltraud Hansen og Finn Deibjerg har deltaget i 

bestyrelsesmøderne. Suppleanter vælges for 1 år. 

 

Foreningens hjemmeside administreres nu af Pernille Bloch Madsen. 

 

Foreningens Facebookgruppe administreres af Tue Barfod og Birgitte Knak-Nielsen. 

Den er en lukket gruppe kun for medlemmer af Egedal Flygtningenetværk og har i 

øjeblikket 80 medlemmer. 
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I 2016 har foreningen haft 52500,- kr. fra midler til frivilligt arbejde efter Lov om 

Social Service § 18. Ved Generalforsamlingen kunne det fortælles, at regnskabet for 

§18-midlerne for 2016 var afleveret til kommunen, men endnu ikke godkendt. Ved 

udsendelsen af Generalforsamlingsreferatet kan det fortælles, at regnskabet nu er 

godkendt, dog måtte foreningen tilbagebetale 2542,56 kr.  

 

Desuden har vi søgt og fået 8250, - kr. fra Stenløse-Veksø Sogns Menighedspleje. 

Disse penge er gået til ture forskellige steder hen for kontaktpersoner og flygtninge. De 

er først og fremmest gået til hjælp til entreer, som ikke dækkes af §18-midlerne.  

 

Derudover har vi brugt af de penge, som vi vandt ved Egedaludfordringen.  

 

Bestyrelsen har afholdt i alt 10 bestyrelsesmøder i 2016 og begyndelsen af 2017. 

  

Der er sendt i alt 10 nyhedsbreve ud til medlemmerne i 2016.  

 

Tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde igennem 2016.  

 

 

Fremtiden 

 

 Fortsat ”traditionsarrangementer”: fastelavn, jul, sommerarrangement. 

 Fortsat Aktivitetsklub for kvinder.  

 §18-midler til fortæring og transport, herunder kørselsgodtgørelse til de frivillige. 

 Fortsat nyttehaver ved den gamle Sandbjergskole. 

 Fortsat spontane småture efter ansøgning fra den frivillige. Skal vi søge om flere 

penge, fordi §18-midler ikke kan bruges til entreer? 

 TrygFonden: Foreningen har søgt om og fået 60.000 kr. til cykeludstyr til 

Egedals flygtninge. En gruppe er dannet, der skal arbejde med dette. 

 Fortsat tilskud til børns og voksnes fritidsaktiviteter via §18-midler, herunder 

tilskud til ture til transport og fortæring.  

 Fortsat støtte til de forskellige grupper (tøjgrupper, sproggrupper) 

 Flere kontaktpersoner: vi mangler kontaktpersoner til de nye flygtninge. 

Bestyrelsen vil arbejde på at skaffe danskere, der vil være kontaktpersoner. 

 At bruge resten af Egedaludfordringen til sociale arrangementer, hvor danskere 

møder flygtninge. 

 

 

Birgitte Knak-Nielsen.  

Februar 2017 
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