Netværksgruppens årsmøde 23. februar 2016

Årsberetning 2015
Årsberetning 2015 er den 17 årsberetning i Netværksgruppens historie. Dette 17. år
har været det travleste Netværksgruppen har oplevet. Besøgstallet i Netværkshusets
”Åbent Hus” har flere dage været oppe på 75 - 100 og Netværksgruppens medlemstal
er tæt på en fordobling. Vi har kunnet klare udfordringen på en ordentlig måde og
været i stand til at tage os af alle, der søgte Netværkshuset for at få hjælp, vejledning
eller opmuntring.
Flygtninge på asfalten
Netværksgruppens folder ”En god begyndelse” har på forsiden et billede af en lang
række flygtninge, børn og voksne, der vandrer mellem høstmarker på en landevej i
Veddinge bakker efter en strandtur på en sommerlejr i 2008. Billedet ligner til
forveksling billederne fra motorvejen fra Rødby mod København i september 2015.
At billedet skulle blive symbolsk for virkeligheden i dag, var der ingen, der tænkte på
i 2008. På billedet fra Veddinge bakker ser flygtningene betydelig mere afslappede
og glade ud end på billederne fra motorvejen. Der var heller ingen, der spyttede efter
dem.
Syrienkrigens dønninger
Siden 7. september 2015 er fokus på flygtninge og modtagelsen af dem blevet en
væsentlig del af samtalen/diskussionen i mediernes spalter og programflader og også
i den almindelige daglige samtale, når mennesker mødes. Firkantet sagt deles
vandene mellem ”gå hjem” og ”hvordan kan vi hjælpe”. Her i Netværkshuset
koncentrerer vi os om det sidste udsagn, og det gør også alle, der strømmer til for at
give en hånd med.
I ”En god begyndelse”, der ligger rundt omkring på offentlige steder i kommunen, er
der en kort beskrivelse af Netværksgruppens arbejde i 10 punkter samt
Netværksgruppens forhold til dens to vigtigste samarbejdsparter: Dansk
Flygtningehjælp og Gentofte Kommune. Beretningen vil stort set følge folderens
disposition

Åbent hus og mangfoldigheden
Mennesker, der kommer ind i Netværkshuset første gang, kommenterer ofte ”Hvor er
der en god stemning her”. Det er rart at høre, at det, der arbejdes for hele tiden,
lykkes. Den gode stemning har kunnet holde på trods af, at frivillige og flygtninge det
sidste år på grund af pladsmangel har siddet og arbejdet meget tæt i alle husets
lokaler: i stuen, i cafeen i computerrum, i samtalerum, på gangen og på kontoret alt
imens der skiftes hjul og lappes cykler ved indgangsdøren.
En stor del af aktiviteten handler om at lære de nye flygtninge: børn, unge, voksne
dansk., men det er også lektielæsning med børn og unge i folkeskolen eller på videre
uddannelser. De unge ved præcis, hvem de skal gå opsøge for at få den hjælp, der
skal til for at få opgaverne løst. Vi forsøger at gøre en del frivillige til eksperter på
bestemte områder, så nogen tager sig af ansøgninger andre af rådgivning, nogen
hjælper med matematik og nogen hjælper med sprog, nogen tager sig af køkken og
andre af cykler og computere og Frederik forsøger med held at være alle steder.
Åbent Hus er også et marked, hvor der annonceres og reklameres for møder, ture,
arrangementer. Der laves mange aftaler, der dannes netværk og der findes nye
venner. Der er mange nødvendige samtaler, der foregår under stort sprogligt besvær.
Det er også indlæring. I Cafeen slappes der af med en kop te, kaffe/vand og et stykke
brød fra Bøje.
Verdens kvinder i Gentofte
Ved siden af Åbent hus fungerer ”Verdens kvinder i Gentofte” Det er en vedholdende
forening, der hvert år med succes inviterer kvinder fra alle etniske grupper til aktuelle
oplæg, til at skabe netværk, til at udveksle erfaringer, til at spise sammen og til at
feste sammen.
Kvinderne spiller en stor rolle for at få hjemmet og børnene til at fungere.
Kvindeforeningen er derfor vigtig at lægge mærke til.
I årets løb er der afholdt 4 aftenmøder + en eftermiddags møderække sammen med
Davida (forening for afrikanske kvinder i DK). Mødetitlerne var:
uddannelsessystemet i DK, sundhed /ernæring og socialrådgivning. Der blev også
holdt julehygge og fest. I tilknytning til møderne var der hver torsdag formiddag
motion.
Kvindeforeningen arrangerer også et malekursus ”Glæden ved farver” over 8 gange á
2 timer pr, halvår. Kurset har et terapeutisk tilsnit.

Ældreklubben
Ældreklubben mødes hele året rundt hver anden torsdag mellem 13 og 15.
Programmet veksler mellem møder i Netværkshuset med fortælling, musik, bagning
mm. og småture til skønne steder: Botanisk Have, Dyrehaven forskellige museer,
kirker og cafeer. Af forskellige grunde fik ældreklubben ikke en sommertur i 2015.
men det rådes der bod på den kommende sommer.
Mødregruppe.
En mødregruppe på 7 med nyfødte børn er dannet for en måned siden. Gruppen
mødes hver fjortende dag, mandage fra 12 – 14. og holder til i cafeen og
børnerummet.
Informationsmøder for nye frivillige
Alle, der henvender sig for at blive frivillig i Netværkshuset eller frivillig
kontaktperson, inviteres til et informationsmøde. Der er i det forløbne år afholdt ca. et
informationsmøde om måneden. Når frivillige henvender sig, bliver de inviteret til
næste informationsmøde, så de kan få at vide, hvad de går ind til, inden de begynder
arbejdet. Ved mødet informeres om Netværksgruppen og arbejdet i og omkring
Netværkshuset og om Netværksgruppens samarbejde med Gentofte Kommune og
tilknytningen til Dansk Flygtningehjælp og Frivillignet, om de principper arbejdet
hviler på, om børneattest, og forsikringer og åbent hus arbejdet med dets mange
facetter beskrives.
Den frivillige bestemmer selv, hvor mange timer, der kan afsættes til arbejdet og på
hvilket tidspunkt. Vi understreger, at det er nødvendigt at aftalerne holdes for at
arbejdet i et så stort hus kan forløbe tilfredsstillende. Kontaktpersonernes opgaver og
forhold til flygtningen bliver gennemgået og vendt.
Kontaktpersonordningen
Kontaktpersonordningen giver flygtningen direkte personlig kontakt til en dansk
frivillig eller familie og dermed adgang til danske hjem og dansk familieliv og i
mange tilfælde også adgang til kontaktpersonens netværk. Det er direkte opløftende
og udfordrende for den enkelte flygtning og åbner for mange muligheder for at
komme videre. Kontaktpersonens opgaver er 1. støtte til at lære dansk 2. støtte til at
finde ind i samfundets nære systemer 3. støtte vedr. økonomi, bolig, kultur m.m.
Aftalen mellem flygtningen og kontaktpersonen gælder et halvt år med mulighed for

forlængelse. Det understreges, at det er godt at mødes en gang om ugen, men
minimum en gang hver 14. dag. Der opfordres til at lave præcise aftaler og
udveksling af adresse og tlf. nr. Det understreges, at hjælpen er ”hjælp til selvhjælp”
og at det i første omgang er kontaktpersonen, der har udspillet.
Koblingen mellem kontaktperson og flygtning finder sted på baggrund af
kontaktformidlernes kendskab til flygtningen og kontaktpersonens skriftlige
oplysninger om sig selv. Ved samtalen bruges som regel tolk.
Der afholdes med jævne mellemrum møder for kontaktpersoner, hvor der kan
udveksles erfaringer, gode ideer og eventuelle frustrationer. Der laves også input om
begynderundervisning i dansk, orientering om materialer og tips fra erfarne
sproglærere.
Der er i det seneste år 141 flygtninge, der har fået en kontaktperson.
Cykelprojektet
Cykelprojektet begyndte med, at vi lærte kvinder at cykle. Når de havde lært at cykle
fik de som belønning en brugt cykel. Denne begyndelse er nu endt med at alle
flygtninge, der kommer til Gentofte får en brugt cykel. En kort notits i ”Villabyerne”
med opfordring til borgere om at donere en brugt cykel åbnede for, at det kunne lade
sig gøre. De gavmilde mennesker melder ind om de brugte cykler, og de afhentes i en
jævn strøm. De efterses, repareres og uddeles. Det understreges ved udleveringen, at
det er brugte cykler med den slitage, der er fulgt med og dermed har løbende brug for
vedligeholdelse. Nye flygtninge finder hurtigt ud af, at de kan få en cykel i
Netværkshuset, og står så her med eller uden danskkundskaber og beder om en cykel.
Det er et meget konkret projekt, der skal håndteres med stor fleksibilitet og forståelse
for cyklernes skavanker. En del fejl kan vi afhjælpe i Netværkshuset med kyndige
frivilliges og flygtninges hjælp. Andre må vi bringe til cykelværksteder, der har en
særlig forståelse for vores projekt. For ikke at få cyklerne stjålet måtte vi i
begyndelsen af 2015 leje en Container med solid lås. Med overtagelsen af husets
underetage bliver der mulighed for et værksted, så vi ikke skal reparere udenfor i al
slags vejr.

Hjælp ved mødet med det offentlige
Vi hjælper ofte flygtningene med at læse breve fra myndigheder, med problemer med
NEMID, med banken, med skattevæsenet, med Dr licens, med S- togbøder. Vi
hjælper også til med ansøgninger om ydelser i tillæg til de generelle ydelser.
Flygtninge, der kommer til Gentofte Kommune bliver taget godt imod af
medarbejderne på Rådhuset så vi i Netværkshuset bliver kun sjældent bedt om at
være bisiddere ved samtaler med sagsbehandlere i Kommunen. Vi bliver derimod
ofte bedt om at gå med til Udlændingestyrelsen eller pr. telefon kontakte
Udlændingestyrelsen og i høj grad bedt om hjælp til at skrive ansøgninger om
familiesammenføring, og permanent ophold og statsborgerskab. Det er omfattende
skemaer at udfylde og det er et omfattende arbejde for Udlængestyrelsen at tage
stilling til ansøgningerne. Flygtningene synes i hvert fald, de må vente længe på svar.
Idræt:
Svømningen for kvinder er fortsat som tidligere år med to perioder med 6 gange
svømning i Kildeskovshallen søndage 17 30 – 19. Der kan være 50 deltagere.
Yogaholdet for kvinder har fungeret under ikke helt nemme forhold i en kold
gymnastiksal. Der har været fodbold for drenge i Dyssegårdshallen og også tilbud om
basket og volleybold i gymnastiksalen på Stolpehøj.
Netværkshuset har i sommermånederne haft lov til at bruge en fodboldbane hos GVI
og en hos Skovshoved Skole en eftermiddag/aften om ugen. Og så strømmer det ind
med tilbud fra idrætsforeninger og klubber, der gerne vil tage imod flygtninge.
!0 drenge deltog i Sisus basket undervisning i Kildeskovshallen i efterårsferien.
Dansk Rulleskøjte Union og Gentofte Rulleskøjteklub sendte i efteråret 50 par
rulleskøjter til Netværkshuset til uddeling blandt børn og unge med tilbud om 3 gange
2 timers undervisning i rulleskøjtehallen.
HIK tilbød at tage en gruppe flygtninge til fodbold og sørge for træner på banerne i
Hellerup. Det nyder en gruppe unge flygtninge fra Ungdomsskolen godt af. De kan i
første omgang spille med hinanden og derefter efter ønske og evner optages på andre
hold i klubben. GVI har gennem flere år taget imod unge flygtninge til fodbold og
med held holdt dem fast i lang tid. Flere af de senest ankomne flygtninge er i gang i
GVI.
GIF har tilbudt at tage 3 børn mellem 5 og 9 år til atletik undervisning.
Hellerup roklub vil tage imod 4 voksne til roning, når de har lært at svømme.
Cykling Planet, der arrangerer cykelløb, når Dyrehavsbakken åbner og lukker har

inviteret 10 unge til at deltage i et cykelløb på 85 km. Cykling Planet skaffer cykler,
udstyr, undervisning og træning til gruppen.
Sund Sammen
Projektet Sund Sammen er fortsat mest synlig ved madaftenerne 1. fredag i måneden,
hvor indkøb og madlavning går efter sund mad. Motionsdelen støttes af
cykelprojektet, da de fleste af de nye flygtninge bevæger sig rundt på cykel. Vi har
haft kursus i stavgang og en enkelt sommeraften med stavgang, hvor alle kunne være
med og opleve denne sport eller motionsform som både morsom og effektiv.
Motionen indendørs med motionscykler, vægte og andet har haft trange kår, idet vi af
pladsmangel i længere perioder har brugt motionsrummet til depot for doneret tøj,
legetøj, elektronik mm. til uddeling til flygtninge. Efter Netværksgruppens
overtagelse af underetagen på Ericavej 149, og der er indrettet nyt fitness rum, er der
allerede langt større interesse for at motionere.
Ture
Netværksgruppens program har budt på mange ture. I hele Netværksgruppens levetid
har der været fisketure på Øresund og også i 2015: en tidlig sommertur og en
efterårstur. De seneste år har vi fisket med en kutter fra Vedbæk. Skipperen tager
godt imod os, hjælper og vejleder og finder gode fiskepladser, der afpasses efter
vejret, så ikke for mange bliver søsyge. Mængden af fisk, der fanges varierer, Som
oftest får alle fisk på krogen, selv om en del af tiden går med at udrede
sammenfiltrede snører. Det er 5 timers ture. En stor del af charmen ved turene er at
opleve vandet og det skiftende danske vejr med sol og regn og blæst med skumsprøjt
drivende skyer.
Vi har haft 2 børneture til Dinos Legeland i Ishøj, hvor det kun er børnene, der
betaler billet, forældrene får lov at være med og se på børnenes leg.
Sommerturen på 4 dage for børnefamilier, gik i 2015 til Baunehøj Efterskole, der
ligger på kanten af Isefjorden mellem Jægerspris og Kulhuse. Det var et fantastisk
sted, en meget stor kuperet grund ned til vandet og bygningerne ligger spredt. Vi
havde sovesteder, en flot spisesal med køkken, en gymnastiksal, boldbane, bålplads
og samlingssal til rådighed. Der blev arrangeret guidede naturture på grunden, hvor
de heldige så snog, muldvarp og mange fugle og planter hvoraf en del kunne spises.
Vi havde adgang til skolens økologiske køkkenhave, hvor vi gerne måtte spise af
blommer og hindbær. Vi besøgte uden for skolen Nordskoven med de meget gamle

ege og Jægerspris Slot og slotspark. Hørte om Frederik den 7. og grevinde Danner og
hendes pigehjem Vi havde besøg af to kvindelige musikere, der lærte os sanglege og
danse. Maden lavede vi selv og den var god.
I begyndelsen af September besøgte vi Kullen i Sverige med 75 deltagere. Vi gik tur,
kravlede ad stejle stier og besøgte grotter i klippen, Vi havde store madpakker med,
som blev spist i fred og ro i det fine vejr.
Kulturmøder
Vi har gennem de sidste år inviteret de store etniske grupper til særskilte møder, dels
for at de kan samles og udveksle erfaringer, men også for, at vi kan få en dialog med
dem om deres oplevelser i Gentofte Kommune og i Netværkshuset og om deres
kamp for at lære sprog og komme i arbejde. Hvad kan vi gøre bedre for at fremme
målet.
Vi har haft to møder med syrerne, 2 møder med eritreanerne, en med somalierne og
en med afghanerne. Der har ved møderne også været kontaktpersoner med. Det har
været opløftende møder, der i hvert fald har givet os tilskyndelse til at fortsætte.
Møderne kan også anvendes til at give flygtningene vigtig fællesoplysning om
aktuelle emner.
Første fredag
Første fredag i hver måned kl. 18 - 21 er gennemført med stor tilslutning. Der har
været tæt på 100 deltagere pr. gang enkelte gange over 100. Der er lavet mad i
samarbejde med flygtningene - i sommertiden udendørs med grill. En del af gangene
er det i Sund Sammen’s regi, men i alle sammenhænge lægges der vægt på sund og
fedtfattigt mad. Aftnerne er forløbet med snak og højt humør. Den første fredag i
november spillede Jørgen Aagaard med sin trio dejlig brasiliansk musik.
Oplysende møder
Der har været møde om ændringerne i asyl og integrationslovgivningen og møde om
e-box og nem-id. I tilknytning til cykelprojektet har vi undervist i cykelkultur og
færdselsregler for børn og voksne.
Arne Olsen har installeret computere i 15 flygtningehjem og afholdt kursus om at
rense og holde computeren vedlige og har endvidere etableret en veludstyret
værkstøjskasse, hvis dele kan udlånes til flygtninge, der skal reparere eget hjem.
Et møde om arabisk kultur i forhold til dansk kultur var arrangeret af Amned Hawwa

og palæstinensisk kvindeforening.
Der har været møde med oplæg om forskelle i kønsroller i arabiske lande og
Danmark. Oplægget ved Anna Akuo var med en humoristisk undertone, der
bevirkede god stemning og god samtale.
I anledning af folketingsvalget holdt Netværkshuset valgmøde med deltagelse af de
fleste af de partier, der opstillede til valget. Det blev et spændende og godt møde, der
engagerede mange af de deltagende flygtninge til at stille gode spørgsmål. Politikerne
blev belært om, at mange flygtninge følger godt med i dansk politik og udmærket
ved, hvad de politiske partier står for.
Fester og festlige arrangementer i og uden for Netværkshuset
Som led i Gentofte Kultur- og Festuge arrangerede Netværkshuset koncert med Fanar
Ghalis Ensemble. Ved Gentoftenatten var det Singh og Goldschmidt, der førte
tilhørerne på en musikalsk rejse, der begejstrede tilhørerne. Vangede Kirke inviterede
flygtninge til internationalt kagebord og musik og sang i sognegården sammen med
interesserede fra menigheden. Netværkshuset deltog i juletræstændingen,
julekoncerten og Integrationsrådets julestue på rådhuset.
I Netværkshuset har vi holdt de traditionelle fester, fastelavn med masker og
tøndeslagning, Now Roos festen ved forårsjævndøgn med middag, musik og dans
arrangeredes af iranere, afghanere og kurdere i fællesskab
Julefesten gennemførtes med æbleskiver ris-ala-mande juletræ og julesange,
julemand med godteposer. Tilstrømningen til julefesten de seneste år har været så
overvældende, at vi af pladshensyn måtte stryge den populære julemiddag.
Kommunikation
De frivilliges mest nærliggende opgave er at hjælpe flygtningene fra mange lande
med at tale, læse og skrive dansk, så vi kan komme i kontakt med dem og holde
kontakt til de lærer samfund og kultur at kende, og ubesværet kan bevæge sig rundt i
dets mange systemer. Den første gang en ny flygtning træder indenfor må vi benytte
os af kropssproget, som så efterhånden suppleres med ord, billeder og meget andet.
Vi må erkende, at i lang tid er den sikreste kommunikationsmåde face to face: se nu
her, har du set ? har du husket? skal du ikke?
Netværksgruppens arrangementer, der ligger uden for den faste åbningstid skal
kommunikeres ud. Denne kommunikation er vanskelig. De mange forskellige sprog,
manglende danskkundskaber, flytninger, skift af tlf. nr.

Vi laver fortsat et 4 måneders program på papir, som man kan tage i hånden og møde
på hylderne på offentlige steder rundt om i kommunen. Der eksperimenteres med
format og opsætning. Vi har i nogle år haft det i A4 format med mange billeder. Vi
forsøger nu igen med det mindre A5 format. Medlemmerne får det sendt digitalt i
lighed med alle andre meddelelser. Til flygtningene skal vi på en eller anden måde
have papirudgaven distribueret. Vi gør pr tlf. opmærksom på, at programmet er
kommet, og så må brugerne selv hente det i Netværkshuset. Det fungerer ikke helt
tilfredsstillende. Så der har vi stadig en udfordring.
Vi har fået en facebookside, som jo meget hurtigt kan opfange og kommunikere
begivenheder, meddelelser og billeder ud til alle, der er på facebook – og der er
mange, der kikker på den og kommenterer. ”Villabyerne” bringer ofte notitser, opslag
og interviews, og også DR og TV 2 har været på banen.
Deltagelse i møder og arrangementer
Der har i årets løb været bud efter Netværksgruppen fra mange forskellige sider til at
komme med oplæg eller svare på spørgsmål om det arbejde, vi laver for flygtninge. vi
har lavet oplæg to gange i Frivilligcentret for Hemingway klubben og Blixenklubben,
og har været I den katolske menighed. En stor gruppe frivillige og flygtninge stillede
en eftermiddag op til gruppesamtaler med de ældste elever på Hellerup skole og vi
var inviteret til at fortælle for hele skolen om flygtningebørn og de unge uledsagede
flygtninge, som oplæg til en temadag om børns rettigheder. Skovgårdsskolen har to
gange været på besøg med hele klasser for at høre om Netværksgruppens arbejde og
mange elevgrupper fra forskellige skoler har været i Netværkshuset for at lave
interview, dels med flygtninge og dels med frivillige. En gruppe elever fra RUC
lavede deres bachelorprojekt her. De 4 studerende gik ind som frivillige et stykke tid
for at opleve frivilligearbejdet indefra. En gruppe elever fra Metropol skrev
eksamensprojekt i Netværkshuset, og det gjorde ligeledes en gruppe elever fra
tandlægehøjskolen, hvilket første med sig, at en større gruppe flygtninge over
længere tid blev inviteret ind til tandrensning og eftersyn af tænder og har også fået
tilbud om behandling til billig pris. Unge flygtninge mellem 14 og 22 blev opfordret
til at blive dansere i danse/teatergruppen Balcon – til en forestilling, der har premiere
på Østre Gasværk den 23 maj.
Der har to gange været ministerbesøg , den ene gang sammen med DR. TV . der også
havde interview i forbindelse med de sidste stramninger af asyl og integrations
reglerne.

Økonomi
Netværksgruppens økonomi baserer sig grundlæggende på tilskud fra Gentofte
Kommune, der betaler husleje og alle udgifter ved husets drift og løn til husvært +
efter ansøgning i henhold til § 18 i Lov om Social Bistand midler til administration,
vedligeholdelse, arrangementer, ture, møder. I 2015 modtog vi fra Gentofte
Kommune 230 000 kr.
Gaver
Vi har fået pengegaver fra Blåhus fonden, Dyssegårdskirken, Jægersborg Kirke,
Marie Dupont Hoffs Fond og på det sidste fra Helleruplund kirke. Et samlet beløb på
godt 50 000, der er kommet til Netværkshuset uden vi har ansøgt.
Vi modtager hver dag brød fra Boyes brød, så alle sultne kan få en stykke brød og
noget at drikke i cafeen. Er der mere brød end der kan spises i åbningstiden får
flygtninge brød med hjem.
Ud over pengegaverne fra fonde, institutioner og virksomheder har vi specielt det
sidste år modtaget mange gaver i form af brugt tøj/fodtøj, legetøj, elektronik,
bøger/lærebøger, møbler, som kommer mere eller mindre spontant. Vi har taget imod
det, Det har været en svær opgave at finde et sted at anbringe de mange kasser og
poser. Det er meningsfuldt at tage nye flygtninge, nye familier med til lageret, så de
kan ekvipere sig, når de kommer og står med kun det tøj, de har på. Vi har i 2015 haft
to loppemarkeds lignende arrangementer. Hvor alle donationerne var lagt over hele
Netværkshuset i en vis orden, så flygtningene gratis eller for at symbolsk beløb kunne
forsyne sig. Var der lidt til overs blev det bragt til Røde Kors eller til Sandholmlejren.
Vi siger mange tak for disse gaver, der dels styrker Netværksgruppens tilbud, men
også er en opmuntring, et skulderklap til alle, der arbejder frivilligt i Netværkshuset.
Koordinationsgruppen
Koordinationsgruppen var efter Årsmødet 2015: Ellen Margrete Andersen, Mia
Tardini, Nasrin Salem, Erik Brysting, Ebbe Frørup, Kosna Savage, Arne Madsen.
Suppleanterne Helle Krog-Meyer, Grethe Egedal Hansen og Sigurd Diamant har i
betydelig grad deltaget i koordinationsmøderne og bidraget med at gennemføre
vedtagelserne.
Netværksgruppen har 2 medlemmer i Integrationsrådet i Gentofte Kommune. Ellen
Margrete Andersen og Ulla Sandbæk blev først valgt, Da Ulla kom ind i Folketinget

afløstes hun af Isak Isaksen. Isak er også Netværksgruppens repræsentant i
opgaveudvalget om flygtninge og integration Vi deltog i kommunens sundhedsuge
for udsatte grupper. Med tilbud om helbredstjek, rygeafvænning, motion og leg.
Koordinationsgruppen har siden konstitueringen afholdt 11. møder af ca. 2½ times
varighed, hvor dagsordenspunkterne har været planlægning, evaluering, økonomi,
brug og vedligeholdelse af Netværkshuset, kommunikation med brugere og
medlemmer, Dansk Flygtningehjælp, Gentofte Kommune og andre samarbejdsparter.
Der er brugt meget tid for at revidere og beskrive arbejdsopgaver for
kommunikationsgruppen, husvært, udvalg og arbejdsgrupper, så alle kan vide, hvad
opgaverne går ud på.

Netværkshusets vedligeholdelse
På Netværksgruppens budget er afsat 30 000 kr. til småreparationer og
vedligeholdelse, Ved større og dyrere indgreb træder kommunen til efter
forhandlinger. I sommerferien 2015 fik Netværkshuset således skiftet gulvtæpper til
linoleum i de sidste 7 rum. Ved samme lejlighed benyttede vi muligheden for at få de
samme rum malet med hjælp af både flygtninge og frivillige. I det forløbne år er det
også lykkedes at få udskiftet de gamle godt slidte gardiner. En stor opgave, der
klaredes ved frivillige hænder og pyntede lokalerne.
Mere plads
Pladsmangelen i Netværkshuset og muligheden for at overtage underetagen har fyldt
meget på Koordinationsgruppens dagsorden. Netværksgruppen blev af Gentofte
Kommune tilbudt at overtage underetagen, og vi sagde ja tak efter mange
diskussioner om mulighederne for og ressourcer til at udnytte pladsforøgelsen. I løbet
af februar overtages underetagen og der tages fat på at beslutte, hvordan vi bedst
udnytter pladsen.
Netværkshusets samarbejdsrelationer.
Gentofte Kommune
Netværksgruppen samarbejder med alle Gentofte Kommunes afdelinger, der har med
flygtninge at gøre og med kommunens folkeskoler, ungdomsskole, institutioner,
klubber, med flere idrætsforeninger, med Ungdommens Røde Kors, Sprogcenter
Hellerup, Frivilligcenter Gentofte, Vangede Venner og med kirkerne i Gentofte..

Dansk Flygtningehjælp
Netværksgruppen har et tæt samarbejde med Frivillignet – en del af Dansk
Flygtningehjælp, DFUNK og underafdelinger af DFH. + Netværksgrupper i
omliggende kommuner.
Vi har haft
god sparring med såvel konsulenter som hovedkontor og Netværksgruppens
medlemmer har deltaget i kurser og møder med fokus på modtagelse og mangesidet
støtte til integrationen af flygtninge.
Netværksgruppen Har i mange år haft hovedansvaret for Dansk Flygtningehjælps
Landsindsamling i Gentofte Kommune. Jørgen Rendsvig havde hovedansvaret for
organiseringen. Med indsats fra koordinatorer og indsamlere i 8 distrikter blev
resultatet 385 500 kr.

Hvad virker i arbejdet med flygtninge
Vi har ikke eksakte målinger af virkningen af det frivillige arbejde. Vi tror på, at det
at tage godt imod med åbenhed og tillid og give flygtningene mod til at tage fat på at
lære dansk og med frimodighed gå ind i det danske samfund, virker på kort som
længere sigt til fordel for såvel den enkelte flygtning som det danske samfund.
Dansk Flygtningehjælp har de seneste år gennemført både fokusgruppe interview
eller enkelt interview med en del af de flygtninge, der bruger Netværkshuset. Ud fra
flygtningenes udsagn har hjælpen, de har fået i Netværkshuset haft stor betydning.
Det at støtte sprogskolens og folkeskolens undervisning viser sig at give effekt for
manges vedkommende.
Cykelprojektet med at udstyre hver enkelt flygtning med en brugt cykel giver gratis
transport, god motion og kendskab til nærområdet.
Kontaktpersonordningen giver direkte adgang til dansk familieliv og danske hjem og
adgang til kontaktpersonens netværk, Det er direkte opløftende for den enkelte
flygtning og åbner for mange muligheder for at komme videre.
Det. at så stor en del af flygtninge frivilligt møder op i Netværkshuset, kan vel tages
som en indikator på, at de på en eller anden måde får noget ud af at komme i
Netværkshuset.

Tak

Stor tak til alle frivillige, hvis hjælp til flygtningene her i Netværkshuset eller som
kontaktperson gør en stor forskel for mange. Lægger man alle indsatserne sammen
bliver det er kæmpeindsats.
Jeg har i beretningen stort set udelukkende holdt mig til at nævne, det der er lavet
uden at sætte navne på og det er en bevidst beslutning, da alle indsatser tæller uanset
om de er meget synlige eller foregår i det stille.
Jeg vil dog gerne rette en stor tak til Davinder, der gennem en årrække på frivillig
basis har styret hele computersystemet, fornyet og vedligeholdt det, så det altid
fungerer. I år har vi fået udskiftet serveren og fået en ny og hurtigere forbindelse
indlagt. Jeg tør ikke tænke på, hvor kæmpemæssig en udgift, vi ville have haft, hvis
ikke Davinder havde været meget diskret til stede.
Fredrik har været husvært hele året og været til stede i alle åbningstider og på en
effektiv hurtig og venlig måde fået det hele til at glide, Altid parat med godt humør
og klar til at formidle, så alle frivillige kommer i arbejde og alle flygtninge får hjælp
Tak til alle vi i årets løb har samarbejdet med, Tak til Dansk Flygtningehjælp og til
Gentofte Kommune for såvel samarbejde som understøttende indsats.
Arne Madsen

