TAK FOR SIDST OG NYT FRA INTEGRATIONSAFDELINGEN
En halvkold novemberaften i 2016 blev arrangementet ”Flygtninge og asylansøgere på Bornholm:
Perspektiver og projekter” afholdt. Arrangørerne bag var Europe Direct Bornholm, Europabevægelsen og
AOF Bornholm, og fokus var primært på EU-støttemuligheder til integration- og asylprojekter, men også
oplæg omkring situationen på asyl- og flygtningeområdet var på dagsordenen.
I forbindelse med dette møde, var det fantastisk at opleve, at mange af de fremmødte udviste et stort
engagement på integrationsområdet, og efterspurgte blandt andet konkrete opgaver, og viden om hvor
man kan henvende sig, hvis man ønsker at tage del i den fælles integrationsindsats. Vi ønsker med dette
brev, at imødekomme denne efterspørgsel og informere om udviklingen på integrationsområdet.
KOM TIL ÅBENT HUSMØDE
En måde, hvorpå man som frivillig kan engagere sig på integrationsområdet, er ved at tage udgangspunkt i
de bofællesskaber, som en stor del af de nye borgere (flygtninge og indvandrere) bor sammen i, jævnt
fordelt på øen. Ca. hver 14. dag afholder en af de to ansatte mentorer Søs Kjøller og Pia-Cecilie Bay
husmøde i bofællesskaberne, hvor de sikrer sig, at bofællesskabet fungerer optimalt, både socialt og
praktisk.
Søs og Pia vil gerne invitere dig til husmøde i dit lokalområde. Her vil en af de to mentorer og beboerne
introducere dig til huset, og sammen kan I snakke om hvordan du kan engagere dig i det pågældende
bofællesskab. Vi håber på, at disse åbent hus-arrangementer vil bidrage til skabelsen af uformelle netværk
mellem de ”nye” og ”gamle” borgere i lokalmiljøet.
Rønne
Dampmøllegade (Pia)
Lille Torv (Søs)
Hoffmann (Søs)
Marthas Minde (Pia)

Aakirkeby
Syrenvej 4 (Pia)
Skoleparken 6 (Søs)
Skolevej 9-11 (Pia)
Skoleparken 9 (Søs)

Nexø (Pia)
Havnegade 48 B
Smedegade 12
Karlsvognen,
Havnegade 70

Pedersker (Søs)
Mejeriet
Dr. Glavensvej 6

Poulsker (Søs)
Poulskervej 12 pr. 1.6

Hvis du er interesseret I at besøge et bofællesskab, så tag kontakt til den pågældende mentor og hør
hvornår husmødet afholdes.
Søs Kjøller
Tlf. 3050 9285
E-mail: Soes.Kjoeller@brk.dk

Pia-Cecilie Bay
Tlf. 5141 1421
E-mail: Pia-Cecilie.Bay@brk.dk

INTEGRATIONSAFDELINGENS VISIONER FOR CIVILSAMFUNDET
Udover den integration, som kommunen står for i forbindelse med sprogundervisning og en
beskæftigelsesrettet indsats, er forudsætningen for en vellykket integration, at man som ny borger bliver
en del af det lokale miljø. Derfor lyder vore visioner for civilsamfundet som følgende:




At de nye borgere inkluderes i fritids- og foreningslivet
At civilsamfundet skal have de bedste forudsætninger for at varetage frivilligt arbejde på
integrationsområdet
At de nye borgeres egne ressourcer sættes i spil i civilsamfundet

For at komme i mål med disse visioner, vil vi indlede samarbejder med lokale kræfter - det være sig
privatpersoner såvel som foreninger og organisationer - som ønsker at gøre en forskel for vore nye borgere
på Bornholm. Hvis I, som forening eller gruppe af borgere allerede nu har konkrete idéer til hvordan sådan
et samarbejde kunne tage sig ud, så tøv ikke med at kontakte vores nye frivillighedsmedarbejder Mette
Bisgaard Olesen, som introduceres nedenfor.

ANSÆTTELSE AF FRIVILLIGHEDSMEDARBEJDER
Antropolog Mette Bisgaard Olesen blev d. 3. april ansat som frivillighedsmedarbejder i
Integrationsafdelingen. Hun har erfaring inden for både integration og frivillighed, og
hendes opgave er, at føre ovennævnte visioner i mål. Sagt på en anden måde, så skal hun
fremme og understøtte integrationen af de nye borgere (flygtninge og indvandrere) i det
bornholmske civilsamfund. Hun er selv ”ny bornholmer” og er bl.a. ved at danne sig et
overblik over de mange relevante aktører og tiltag på øen.

BORNHOLMSKE FLYGTNINGEVENNER SØGER NETVÆRKSFAMILIER OG -PERSONER
Ensomhed og manglende kontakt til danskere, er noget, som fylder meget for nogle af vores nye borgere.
Mange vil gerne lære danskere at kende, lære om dansk kultur og blive bedre til sproget. En
netværksfamilie kan betyde alverden for en person eller familie, som netop er landet på Bornholm. Derfor
vil vi slå et slag for Bornholmske Flygtningevenner, som lige nu har flere flygtninge på venteliste end de har
netværksfamilier. Så hvis du overvejer, at blive netværksfamilie/-person for en flygtning/-familie, så tag
kontakt til Gitte Grønvall eller Inge-Lise Holstebroe, og hør nærmere om et meningsfuldt stykke frivilligt
arbejde.
Gitte Grønvall
Tlf. 2482 2853
E-mail: Gitte.groenvall10@gmail.com

Inge-Lise Holstebroe
Tlf. 2442 0518
E-mail: ingeliseholstebroe@yahoo.dk

KONTAKT
Vi håber, at du vil blive ved med at følge udviklingen på integrationsområdet. Du er meget velkommen til at
henvende dig omkring idéer til integrationstiltag, samarbejde og kommentarer til dette brev. Hvis du ikke
længere ønsker at modtage nyhederne, så skriv en mail herom, og omvendt, del gerne dette brev med
andre, der kunne være interesserede – Som hermed opfordres til at blive skrevet op til flere nyheder.
Skriv til Frivillighedsmedarbejder Mette Bisgaard Olesen på mette.bisgaard.olesen@brk.dk.
NYTTIGE LINKS
Bornholms Regionskommunes frivillighedsstrategi:
https://brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Sider/Frivillighedsstrategi.aspx
Visioner og strategier på integrationsområdet:
https://brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Documents/Strategi_integrationsindsats%20Bornholm.pdf
Bornholmske Flygtningevenners hjemmeside: http://www.bfvenner.dk/
Med venlig hilsen

