Årsmøde 2017

Dansk Flygtningehjælp
Netværksgruppen i Gentofte,

Årsberetning 2016
Debatten om for eller imod flygtninge og debatten om at tage imod eller holde ude har fyldt
meget i det forløbne år. Uenigheden om flygtninge splitter i Europa og i Danmark. Og her i
Gentofte er der uenighed om, hvor flygtningene skal bo.
Diskussionen om, hvad der er dansk, og hvad det vil sige at være dansk, raser. Der males
voldsomme skræmmebilleder af de fremmede for at vække angst og bekymring. Og det lykkes,
men den modsatte holdning vækkes også til live. Det mærkes stærkt her i Netværkshuset.
Der er en lille følsom stribe i en tynd streg på bagsiden af kultursektionen i Politiken, der på en
meget præcis måde rammer eller sætter ord på noget af det, man ofte uklart tænker og føler, når
man lægger ører og øjne til debatten i disse år.
Striben hedder TING JEG GJORDE. Striben er tegnet og forfattet af Maren Uthaug:
:
”Var træt af at høre om, hvad der var dansk og ikke dansk” - og den lille tænksomme figur siger:
”Det er jo angsten for, at ”de fremmede” skal ødelægge vores kultur, der ødelægger vores
kultur”

Frivillige
Alle jer, alle os frivillige gør tilsammen med de timer vi ugentligt eller månedligt lægger i arbejdet
her i Netværksgruppen - en indsats, der er meget værdifuld for den enkelte flygtning, for vores
egen selvopfattelse og for samfundet.
Netværksgruppens medlemstal er i det forløbne år steget med omkring 8o. De mange har taget
beslutningen om at være med, henvendt sig, været til introduktionsmøde, skaffet børneattest,
skrevet tilmeldingsskema og er gået i gang med at være kontaktperson, sprogtræner,
lektiehjælper, samtalepartner, rådgiver, vejleder, praktisk medarbejder. De har givet hånd, givet
knus, budt velkommen, smilet, opmuntret, rusket, hjulpet på vej og generelt været med til at
afbalancere ”os selv nok” holdningen.
Det er et stort ansvar at tage imod, vejlede og holde kontakt til så mange frivillige medarbejdere.
Vi forsøger i hverdagen, ved opringninger, meddelelser, opslag og mails at orientere og holde

forbindelsen. Der inviteres med jævne mellemrum til møder om arbejdet, hvor der diskuteres, om
vi er på rette kurs, eller der evt. skulle være andre måder at gøre indsatsen på.
Koordinationsgruppen har de seneste år - og også i 2016 - inviteret medlemmerne til
nytårsfrokost, hvor vi har smagt mad fra flygtningenes hjemlande, drukket et glas vin, sunget nogle
sange og hørt musik. Det har ikke været de helt overdådige fester, men en enkelt måde at markere
sammenholdet på og en lejlighed til i fællesskab at takke hinanden for indsatsen og samværet med
flygtningene.
URK
Netværksgruppen har siden 2002 haft et godt samarbejde med Ungdommens Røde Kors om
arbejdet med børn og unge flygtninge. Netværksgruppen og URK arbejder som to frivillige
organisationer om den samme opgave. Netværksgruppen har været glad forsamarbejdet.
Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælps hovedområde er hjælp til flygtninge i Verdens konfliktområde. DFH er altid
hurtigt på stedet, når der opstår konflikter og er anerkendt for hurtig og effektiv indsats.
Frivilligafdelingen, som Netværksgruppen er en del af, er målrettet flygtninge, som kommer til
Danmark. Dansk Flygtningehjælp støtter os, og vi lever op til DFH standard. Alle frivillige får tilbudt
at deltage i kurser og møder og har adgang til oplysninger og tilbud på Frivillignet.dk. Vi har
tilknyttet en konsulent, som vi kan henvende os til og trække på.
Netværksgruppens officielle navn har en overgang været Frivillignet – En del af Dansk
Flygtningehjælp Netværksgruppen i Gentofte. Nu er vi tilbage og hedder Dansk Flygtningehjælp
Netværksgruppen i Gentofte.
I den tumult politiske flygtningedebat har DFH en klar profil og en afbalanceret, markant
humanistisk holdning.
Netværksgruppen har gennem mange år haft ansvaret for DFH s landsindsamling i Gentofte
Kommune. I 2016 indsamledes 293 000 kr.
Koordinationsgruppen
Koordinationsgruppens medlemmer har i 2016 været Mia Tardini, Nasrin Salem, Ellen Margrethe
Andersen, Grete Egedal Hansen, Marianne Daugaard Jensen, Kosna Savage, Arne Madsen.
Suppleanterne Erik Brysting, Isak Isaksen, Ebbe Frørup har lige som Husvært Frederik Hostrup
Pedersen deltaget i alle møder i koordinationsgruppen.
Koordinationsgruppen har i årets løb holdt 12 møder med følgende dagsordenspunkter:
Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. Meddelelser fra formand, husvært,
integrationsråd og arbejdsgrupper. Evaluering af beslutninger og arrangementer. Planlægning af
kommende arrangementer, program mm. Økonomi: status, budget, ansøgninger mm. Aktuelle
emner: svar på udfordringer og henvendelser, problemer, nye initiativer.
Et stort emne i hele det forløbne år har været spørgsmålet om ”mere plads”. Spørgsmålet opstod
på grund af det stigende antal flygtninge, og på grund af, at underetagen pludselig blev ledig.
Skulle Netværksgruppen have mere plads og dermed mere arbejde, større ansvar, flere opgaver,

flere områder at styre i hverdagen, og ville vi kunne bevare den intense og varme stemning, der
efterhånden var blevet et vigtigt kendemærke for Netværkshuset.
Netværksgruppen blev af Gentofte Kommune tilbudt at overtage det område i Netværkshuset, vi
betegner som underetagen.
Og koordinationsgruppen sagde ja velvidende, at vi påtog os et stort ansvar og meget arbejde.
Overtagelsen var 1. marts 2016. Alt, hvad der skulle gøres håndværksmæssigt blev overladt til
Netværksgruppen. Det mest nødvendige malearbejde klaredes med en arbejdsweekend, hvor
frivillige og brugere tog en tørn. Arbejdet med klargøring af de enkelte rum blev fordelt og
rummene taget i brug efterhånden, som de blev møbleret og klargjort. IKEA donerede borde og
stole til det store møderum.
Udvidet åbningstid
Efter Netværkshusets udvidelse til det dobbelte areal, 640 m2 rejstes spørgsmålet om udvidet
åbningstid. Ville det være muligt at få frivillige til at lægge et stykke arbejde lørdag eller søndag.
I koordinationsgruppen var der vilje til at undersøge mulighederne. Der blev afholdt et møde med
interesserede frivillige. Mødet støttede ideen om udvidet åbningstid og mange var parate til at yde
tid og energi. Efter en længere diskussion blev forslaget, at åbne Netværkshuset hver lørdag kl. 14
– 17 + sidste søndag i måneden fra 1.september 2016. Efter ca. 2 måneders prøvetid blev det
bestemt at fortsætte. To frivillige har ansvaret for at åbne og lukke huset og sørge for det
praktiske + styring af programmet i åbningstiden. Alle kan byde ind med tilbud: samtalegrupper,
turneringer, musik, maling, syning, film osv.
Rengøring
640 m2, der hver dag betrædes af op til 100 brugere bliver meget snavset. Husets rengøring, der
hører under husværtens ansvarsområde kom til at fylde dobbelt så meget. Som forsøgsordning
har husværten hjælp fra 2 brugere af huset til daglig rengøring. Desuden indkaldes der til
hovedrengøring 4 gange om året, hvor frivillige og brugere, der gerne vil hjælpe, kan melde sig.
Hvordan honorer man bedst kravet om rent hus. Er det muligt at danne et fleksibelt hold af
brugere og frivillige, der en gang om ugen laver en grundig rengøring?
Et emne, der ofte har været oppe er koordinationsgruppens forhold til hverdagens aktiviteter. Der
sker så meget temmelig hurtigt i åbningstiderne: Uventede spørgsmål, uventede problemer,
henvendelser udefra, tilbud om deltagelse, besøg, udtalelser: Vil I være med, kan det lade sig
gøre? Kan der tages stilling her og nu eller skal det vente til næste koordinationsmøde. Hvor går
grænsen mellem hverdagens beslutninger og koordinationsgruppens beslutninger. Dilemmaet er
skærpet med de mange brugere og det offentlige fokus, der med årene er sat på
Netværksgruppens virksomhed. Den optimale løsning er at medlemmer af koordinationsgruppen
hele tiden på skift deltager i ”Åbent hus” og kan være med, hvor der skal handles. Ellers må der
opstilles nogle meget tydelige markeringer af, hvad der kan afgøres i hverdagen, og hvad der skal
besluttes af koordinationsgruppen.

Åbent Hus
Åbent hus er fortsat det store omdrejningspunkt i Netværksgruppens arbejde. Her starter alle
frivillige og flygtninge. Her mødes og her aftales. Her er normalt en varm og afslappet stemning,
der fremmer den kommunikation og inklusion, vi stræber efter.
Der er omkring 80 frivillige, der bemander de 4. åbningsdage og står til rådighed for lektielæsning,
sprogtræning, rådgivning, praktisk arbejde og meget mere. Det bliver efterhånden meget benyttet
at samtale og sprogtræne i mindre grupper med en efter to frivillige som ledere. En god og effektiv
form at benytte, når det danske sprog begynder at slå i gennem.
For at aflaste kontoret har vi forsøgt at uddelegere:
Rådgivning og hjælp med ansøgninger vedr. Udlændingestyrelsen: tirsdag kl. 16 – 18.
CV skrivning og jobsøgning: torsdag kl. 17 – 19.
Rådgivning og ansøgning vedr. enkeltydelser: tirsdag 16 – 18.
Ajourføring af medlemskartotek (løbende).
Trods denne aflastning af kontoret er der ofte lang kø hos Frederik. Det drejer sig ofte om
problemer med nem ID, eboks, betalingsservice, forsikringer, rejsekort, ændring af boligsikring,
udbetaling Danmark, skat, S-togsbøder, parkeringsbøder og almindelig kaos i den klemte økonomi.
Det tager tid fra husværtens øvrige opgaver, så husværten har brug for en frivillig
samarbejdspartner i en stor del af åbningstiden.
Cafeen er åben hver dag med kaffe/te og brød. Der har hele året været praktikanter i køkkenet,
dels fra Lyngby og dels fra Gentofte kommune.
Flere af Netværkshusets brugere er gået ind som frivillige i køkkenet og yder en stor indsats dels
med indkøb dels med madlavning ved større arrangementer.
Inddragelsen af underetagen har givet mere plads under ”Åbent Hus. Det store rum i overetagen,
der blev brugt til billard og pool, blev frigivet til sprogtræning, lektielæsning og rådgivning.
Rummet i underetagen med billard og fodboldspil fungerer ikke så godt, som vi kunne ønske. Det
er et rum uden vinduer og derfor mindre tiltrækkende. De unge voksne bruger ikke rummet ret
meget, og der er ikke den hyggelige og snakkende stemning omkring pool bordet, som vi oplevede
tidligere. Rummet er overtaget af børnene, som ikke kan håndtere pool spillet.
Det store møderum bliver brugt meget til store og små møder, og til bordtennis og også til
sprogtræning, når der ikke er plads i overetagen. De to små møderum bliver flittigt brug til
samtaler, sprogtræning og møder. Fitnessrummet er efterhånden veludstyret. Det bruges til yoga
en gang om ugen, men ellers til individuel træning. Køkkenrummet har ikke helt fundet sin form
endnu. Det har manglet udluftningsmuligheder. Der er sat nye vinduer ind og udsugning fra
komfuret bliver installeret. Rummet giver også plads som lagerrum for borde og stole fra
møderummet og har midlertidigt haft lager af indleveret legetøj.

Ture ud af huset
I sommeren 2016 arrangerede vi 2 ture á 4 dage til Baunehøj Efterskole på kanten af Isefjorden
mellem Jægerspris og Kulhuse – et fantastisk sted med en flere tønder land stor naturgrund og
fine faciliteter. Vi besøgte med stor opmærksomhed storkollektivet Svanholm, hvor vi lærte om at
leve i kollektiv og om landbrug. Og vi besøgte Jægerspris Slot og hørte om Fredrik den 7. ,
grundloven og Grevinde Danner og hendes sociale aktiviteter. Vi nød også Baunehøjs strand og de
spredte bygninger, men især spisesalen med køkken, hvor vi selv lavede mad. Der var 70 deltagere
på første tur og 60 på anden tur. Turene var fortrinsvis for familier med børn. Det er en genial
måde at integrere på, at lade forskellige kulturer leve tæt sammen nogle dage. Vaner, kultur, mad,
opdragelse, samværsformer mixes og tilpasses.
Fisketurene er tilbagevendende og eftertragtede af især mænd, Vi havde to ture fra Vedbæk havn:
forårsturen i stærk blæst, hvor skipperen sejlede i læ af København på Middelgrunden, hvor der
var mange torsk, og efterårsturen til farvandet omkring Hven, hvor sildene var lettest at på
krogen.
En heldags tur til Dinos Legeland. En god og glad tur for børn fra 3 – 12 år, hvor forældre fik lov at
komme gratis med. En tur til Garderhøjfortet for børn i alle aldre var meget vellykket med
historiefortælling og mange aktiviteter.
En tur til Designmuseet med voksne og mange børn var overraskende vellykket. Alle blev i
værkstedet sat til at bygge en stol i miniformat. Der var frit valg af materialer, og der kom mange
interessante løsninger. Efterfølgende var der rundvisning på museet for at se arkitekternes stole.
Forårsturen til Dyrehaven for at nyde de ny udsprungne bøgetræer trak 150 mennesker med. Vi
kørte i bus til Rådvad, vandrede til Eremitage slottet, hvor vi spiste medbragt mad. Vandreturen
gik videre til Bakken, hvor vi fik store isvafler til underpris og medlemmer af Ungdommens Røde
kors sørgede for ture i rutsjebaner og andre udfordrende forlystelser.
Sammenkomster/fester
De gode traditioner fra tidligere er fulgt: 1. fredag i måneden kl. 18 -21 med mad og hygge, musik
og snak har været gode aftener med et deltagerantal mellem 80 og godt hundrede. Der blev lavet
god og sund mad til et budget mellem 10 og 15 kr. pr. kuvert. Der var i høj grad husets brugere
med bistand fra frivillige, der lavede maden.
Ud over 1. fredage har der været de kendte fester fra Danmark og flygtningenes hjemlande:
Fastelavn og julefest, Eid fest, Now Roos og Yalda. Vi har efter tur inviteret de forskellige etniske
grupper til møder med spisning og snak om, hvordan det går med sprogindlæring, uddannelse og
arbejde, og om der er noget Netværkshuset og de frivillige kan gøre bedre eller anderledes. Der
har været møder med syrere, eritreanere, somalier og afghanere.
Der har været de sædvanlige møder om ændringer i asyl og integrationslovgivningen, møder med
repræsentanter fra Gentofte Kommune om håndteringen af de nye stramme og indviklede
ydelsesregler med 225 timers reglen, kontanthjælpsloft og andet. Der har været et møde med den
tidligere danske ambassadør i Eritrea om natur, kultur, samfund og styre i Eritrea.

Netværkshuset besøger og får besøg
Som tidligere var vi inviteret til internationalt kagebord i Vangede Kirke. Der deltog gæster fra 12
lande med hjemlandets kager, der alle blev spist. Trioen Tajuma spillede dejlig musik fra
Mellemøsten og deltagerne sang sange og melodier fra hjemlandet.
Netværksgruppen deltog i Vangede Festivalen med en bod med foldere, programmer og billeder
og grill med uddeling af kebab. Boden var godt besøgt.
En gruppe af husets brugere med Myssoun i spidsen godt støttet af Frederik havde fået ansvaret
for mad og kaffeboder ved Musikskolens koncert dag. Gruppen fik stor ros for den gode mad og
tjente 5000 kr. som de forærede Netværkshuset til køb af en trailer.
Netværksgruppen deltog i Gentofte Kultur og Festuge med en koncert i det netop færdiggjorte
store rum i underetagen. ”Det syriske Ensemble” spillede med musikere fra Damaskus, der er
flygtet og bor i forskellige lande i Europa. Koncerten fik en ekstra dimension af den glæde
musikerne havde ved at møde hinanden.
Ved Gentoftenatten spillede Fuat Talay og Cahit Ece. Det var også i Netværkshusets store rum i
underetagen.
Mange af flygtningene, der kommer i Netværkshuset, deltog i juletræstændingen ved Rådhuset og
i koncerten i Rådhushallen og i julestuen med godter og musik i Kantinen.
Vi har støttet et projekt ”Ord i Ordrup” på Ordrup Bibliotek, hver anden lørdag formiddag med
dansk træning, film og spil.
En gruppe tandlægestuderende havde i begyndelsen af året et projekt om tandhygiejne i
Netværkshuset. De inviterede efterfølgende flygtningene til gratis tandrensning og eftersyn på
Tandlægehøjskolen. Der har været 6 grupper á 8 personer af sted.
I undervisnings- og studiesammenhæng har klasser og grupper fra flere skoler og gymnasier
besøgt Netværkshuset, hvor de har søgt oplysninger om flygtninge og Netværksgruppens arbejde.
De har haft samtaler med flygtninge og frivillige. Vi har været til lignende arrangementer på
Hellerup skole og Gammel Hellerup Gymnasium.
Netværkshuset tog imod Gæster fra Kommunens venskabsbyer i Finland, Norge og Sverige. De fik
rundvisning og hørte om Netværkshusets arbejde. Efterfølgende blev de og diskuterede de enkelte
landes indsats for at integrere flygtninge.
Netværkshuset havde en fredag eftermiddag i efteråret et 2 timers besøg af borgmesteren og alle
direktørerne fra rådhuset. De fik huset præsenteret og over en kop kaffe gennemgået
Netværksgruppens arbejde for flygtninge.
Ældreklubben.
Ældreklubben er som navnet siger for ældre mennesker med flygtningebaggrund fra ca. 60.
Ældreklubben er vokset. Der er kommet nye ældre til Gentofte Kommune og andre er blevet ældre

her. Der er fast mødetid torsdag kl. 13 -15 30 omkring hyggelige aktiviteter i Netværkshuset:
kaffebord med nybagt kage, musik, fortælling, gæster og ture ud af huset til museer og andre
seværdigheder, til smukke steder i naturen og til invitationer. Ældreklubben ledes af Mia Tardini
og Birgit Agner.
Kvindeforeningen ”Verdens kvinder i Gentofte” har holdt 4 kvindeaftener med let mad, oplæg,
samtale og hyggeligt samvær. Kvindeaftnerne er altid velbesøgt. Nasrin Salem arrangerer sammen
med Anne Kempler.
I en periode i foråret var der en mødre gruppe med nyfødte børn, der mødtes i Netværkshuset.
Madgruppe på GH 20
Den frivilliggruppe, der laver mad sammen med beboerne i bygningen på Gentofte Hospital hver
onsdag, er blevet tilknyttet Netværksgruppen administrativt og økonomisk. Madgruppen spiller en
stor og formidlende rolle blandt de unge og ældre, der er indlogeret i bygningen GH 20 på
Gentofte Hospital. Karen Oxenbøll er formidler til Netværksgruppen
Idræt og motion
Netværksgruppen har nu et fitnessrum, med gode muligheder for motion for unge og voksne,
kvinder og mænd. Der udleveres en nøgle, så der kan trænes individuelt. Der er tilbud om yoga i
samme rum søndage om eftermiddagen.
Der har, som gennem mange år, været svømning for kvinder søndage 17 30 -19 i 2 perioder á 2
måneder med ca. 50 kvinder i Kildeskovshallen.
For drenge har der været tilbud om fodbold 2 gange 2 timer om eftermiddagen i gymnastiksal på
Stolpehøj.
For unge over 18 har der været tilbud om fodbold i Dyssegårdshallen hver søndag eftermiddag
mellem 13 og 17.
Der er stor velvilje i Idrætsklubberne til at tage imod unge flygtninge i klubberne. Det er mange
gange et spørgsmål om at få hjulpet de unge i gang, men også at være opmærksom på om de
fortsætter. Der er flere muligheder for at få støtte til kontingent (Dansk Flygtningehjælp og
Gentofte Kommune). Netværksgruppen mangler et team til at gå ind i idrætsprojektet.

Kontaktpersoner
Netværksgruppen har gennem flere år tilbudt nye flygtninge en frivillig kontaktperson i 6 måneder
med den opgave at stille sig til rådighed for at skabe tryghed, for at støtte danskindlæringen, være
guide i hverdagens og samfundets mange systemer og vise Danmark fra mange sider.
Kontaktpersonen aflaster i nogen grad brugen af Netværkshuset. Det understreges ved samtalen
med de to parter, flygtningen og kontaktpersonen, hvor vigtigt det er, at de to parter også mødes i
hinandens hjem. Det understreger venskabet og den nærhed, der er vigtigt for at føle sig

velkommen. De fleste koblinger fungerer godt og varer ofte ved ud over de aftalte seks måneder.
Kun enkelte må laves om. En meget stor del af de flygtninge, der kommer til Gentofte beder om at
få en kontaktperson.
Mere end halvdelen af Netværksgruppens medlemmer er kontaktpersoner, ca. 150. Der er mange
flere flygtninge, der har del i en kontaktperson, da mange kontaktpersoner har hele familier.
Der er i årets løb inviteret til informationsmøder for nye frivillige, så de inden
indmeldelsespapirerne udfyldes er orienteret om Netværksgruppens grundlag, og hvilke
arbejdsopgaver Netværksgruppen tilbyder. Der er lagt vægt på opgaverne som kontaktperson for
en enlig flygtning eller flygtningefamilie og opgaverne i Netværkshuset med sprogtræning,
lektiehjælp, vejledning og praktisk arbejde.
Karin Rasch, Birgit Jensen, Ebbe Frørup g Arne Madsen Har gennem året arbejdet med at matche
flygtning og kontaktperson bedst muligt.
Cykelprojektet
Cykelprojektet har i 2016 udleveret 220 istandsatte cykler til flygtninge, mænd, kvinder og børn.
Og de bliver brugt, hvilket parkeringspladsen ved Netværkshuset vidner om, når Netværkshuset
har åbent. De brugte cykler kommer hele tiden ind i en lind strøm fra borgere i og uden for
Gentofte og fra boligselskaber.
Det sidste halve år har Zahor styret cykelværkstedet og istandsat de indkomne cykler. Zahor kan
det hele og er meget værdsat – også når en fejl skal rettes ved en cykel, der er i gang. Vi forsøger
at få alle lært at lappe og smøre og afhjælpe mindre fejl, men erkender at moderne cykler ofte
kræver professionalisme. Det koster i gennemsnit 400 kr. i materialer at sætte en cykel i stand og
få den udstyret til en lovlig cykel.
I 2016 søgte vi Trygfonden om støtte til projektet og fik bevilget 210 000 kr. og 200 cykelhjælme.
Pengene er modtaget og brugt og regnskab og rapport godkendt. Der er søgt om et tilsvarende
beløb i 2017, som vi håber at få. Cykelprojektet nyder godt af at have fået eget værksted.
Startbiksen/Tøjlageret
Startbiksen og tøjlageret er to sider af samme opgave. En opgave, der blev påtrængende ved
gennemførelsen af de lave integrationsydelser og manglende starthjælp til nyankomne flygtninge
og familiesammenføringer. Etableringen af et lager for møbler og tøj mm. blev foreslået ved
årsmødet 2016 af Lene Hyldtoft. Lene forslag var, at Netværksgruppen og Venligboerne skulle gå
sammen om at etablere et sted, hvor der samledes gode brugte ting: møbler, lamper, køkkenting
til huset og tøj og sko.
Kort tid efter årsmødet besøgte en lille gruppe Ballerup, hvor de allerede havde startet et lager af
brugte ting til de nye flygtninge. Vi blev inspireret og Netværksgruppen og Venligboerne holdt en
række møder, der mundede ud i en formålsformulering og en organisationsplan, der sendtes til
Gentofte kommune med ansøgning om at få egnede lokaler til et lager. Det var vanskeligt at finde,
men endte med, at vi fik stillet en halv kælder til rådighed i Det grå Pakhus i Teglgårdsparken.
Lageret åbnede i november 2016. Åbningstid: lørdage kl. 13 – 15. Borgere, der har noget i

overskud kan aflevere, og nye borgere kan afhente. Lageret er for det meste fyldt op. Det gælder
om at holde en balance mellem ind og ud. Netværksgruppen og Venligboerne har delt vagten i
lageret om opgaven at modtage og udlevere.
Tøjlageret
Tøj og sko havde Netværkshuset allerede arbejdet med at modtage, sortere og udlevere i lang tid
inden ideen om Startbiksen. Det var tanken at møbler og tøj skulle være på samme sted, men der
var ikke plads til det hele i pakhuset, så tøjlageret blev i Netværkshuset i den tidligere systue. Den
gruppe af frivillige, der arbejdede med tøjlageret ville også helst blive i Netværkshuset. Det er en
meget effektiv kvindegruppe der styrer tøjlageret. Der tages imod, sorteres i mange kategorier og
hænges op, så flygtningene kan finde det, der passer i størrelse og udseende. Brugeligt tøj, som vi
ikke kan afsætte, går videre til Røde Kors, Kirkens Korshær og Frelsens Hær og en del kasseres.
Tøjlageret er åbent mandag, tirsdag og torsdag kl. 17 -18, hvor flygtninge kan hente tøj. Ny
flygtninge hjælpes til at finde det rigtige. Bliver lageret for fyldt afholdes sko – og tøjmarkeder,
hvor alt lægges frem og alle inviteres til at tage, det, de kan bruge. Tøj og legetøjsmarkeder går
hånd i hånd. Der har været 3 markeder i 2016.
Økonomi
Økonomien i en frivillig social organisation må baseres på offentlig tilskud i forhold til det omfang,
det frivillige arbejde har, og hvad der lovgivningsmæssigt og politisk er forståelse for og opbakning
til. Vi forventer som frivillige ikke nogen løn i penge, men vi forventer at rammerne er i orden, og
at der er midler så det frivillige arbejde kan fungere.
Netværksgruppen søger en gang om året Gentofte Kommune om penge med henvisning til
paragraf 18 i Lov om social Bistand. Der opstilles et budget over det, der er nødvendigt for at
udføre det arbejde, der er målsat. Vi prøver at være meget præcise i forhold til de opgaver, vi
forventer at udføre og gør året efter rede for, hvordan pengene er brugt gennem regnskab og
beretning.
Gentofte kommune støttede i 2016 Netværkshuset med følgende:
Hus til rådighed med alle driftsomkostninger betalt.
Husværtens løn.
300 000 kr. til administration, computere, andet inventar, materialer, arrangementer, ture, møder.
Gentofte Kommune.
Netværksgruppen har i 2016 fortsat og udvidet det gode samarbejde med Gentofte Kommune. Vi
mødes, inspirerer hinanden og taler sammen om vanskelige forhold. Netværksgruppen inviteres til
relevante kurser og konferencer, Har deltaget i kommunens åbne udvalg om integration og om
idræt og fritidsliv. Netværksgruppen har sammen med andre frivillige organisationer deltaget i 4
borgermøder om modtagelse og integration af flygtninge. Vi inviteres til at deltage i Kultur og
Festdage og Gentoftenatten og får støtte til arrangementer i den forbindelse.

Gentofte kommune orienterer alle nyankomne flygtninge om Netværkshuset og repræsentanter
fra modtageteamet, jobcentret og ydelsesadministrationen kommer ugentligt til Netværkshuset
og har åben rådgivning.
Gaver
Netværksgruppen modtager ud over det offentlige tilskud gaver i form af penge og naturalier fra
private, fra fonde og fra institutioner. Det giver mulighed for at gøre lidt mere og noget lidt bedre,
men Netværksgruppen opfatter det også som en anerkendelse af det arbejde, der udføres.

Medlemskontingent og gaver fra frivillige
Nordea Fonden
Kirsten og Peter Bangs Fond
Jægersborg Kirke
Dyssegårds sogns menighedspleje
Trygfonden

12 675 kr.
35 000 kr.
183 000 kr.
24 000 kr.
5 000 kr.
166 000 kr. heraf er 56 000 kr. cykelhjælme.
I alt

435 675 kr.

Kommunikation
Kommunikationen spiller en overordnet rolle i alt, hvad der foregår i Netværksgruppen. Det er
kommunikation mellem mennesker fra forskellige kulturer med forskellige sprog. I Netværkshuset
skal vi grundlæggende hjælpe alle til, at kunne kommunikere på dansk. Vi opfordrer flygtninge til
at gå i gang med denne opgave med det samme. Vi bruger tolk ved vigtige samtaler i begyndelsen.
Her har vi stor glæde af tidligere brugere, der har holdt deres modersmål ved lige og er blevet
dygtige til dansk.
Netværksgruppen har efterhånden mange kommunikationskanaler, der benyttes sammen eller
efter valg: Hjemmeside, trykt program med kalender (3 gange om året), plakater og flyers mail,
facebook, telefon, sms. mund til mund, stafet.
Netværksgruppens hjemmeside indeholder stort alle oplysninger om Netværksgruppens arbejde
og aktiviteter og mange billeder fra aktiviteter og opdateres hele tiden. Har i 2016 været styret af
Mia
Netværksgruppens facebookside fortæller om alt hvad, der er foregået i og omkring
Netværkshuset og alt, hvad der skal foregå. Facebooksiden styres af Frederik.
Lokalavisen Villabyerne tager gerne korte notitser om begivenheder og arrangementer og skriver
med mellemrum længere artikler om enkeltpersoner og begivenheder. Ind imellem får også
københavnske dagblade og DR og TV 2 øje på Netværksgruppen. I sommeren 17 sendte P1
morgen. 0ver en uge 7 indslag om en flygtningefamilies hverdag, som senere blev samlet til en
udsendelse.

Tak
Tak til alle frivillige for jeres indsats. Stor eller lille - jeres bidrag er nerven, der holder sammen på
Netværksgruppen. I beretningen er nævnt alle de indsatser, der er gjort, men ikke alle, der har
stået bag. I ved, hvor I har været med. Stor tak for jeres medvirken.
I ved alle, at Netværkshusets computere altid virker. Hvis de ikke virker er fejlen som regel uden
for huset. Davinder er hele tiden usynlig til stede, styrer computersystemet hjemmefra eller ved
besøg om aftenen eller natten. Hans frivillige indsats sparer Netværksgruppen for store udgifter.
Tak til Davinder.
Tak til koordinationsgruppen, der hele tiden på afstand holder et vågent øje med aktiviteter og
forbrug, og, som får trådene til at hænge sammen.
Som repræsentant for koordinationsgruppen er Frederik ansat som lønnet medarbejder og er stort
set altid til stede, når Netværkshuset er åbent og altid parat til at hjælpe og formidle med
venlighed og optimisme Tak til Frederik.
Tak til Netværkshusets vigtige støtter udefra: Dansk Flygtningehjælp og Gentofte Kommune for
såvel godt samarbejde som understøttende indsats.
Jeg slutter som formand efter dette årsmøde og vil gerne sige tak for den tillid, der er vist mig og
for de mange opløftende oplevelser, jeg har fået i arbejdet i Netværkshuset.
Arne Madsen

