
Kvantitativ rapport, Roskilde 
Roskilde Bibliotek har drevet tre bibliotekscaféer i samarbejde med DFH og Boligselskabet Sjælland, den 

ene i Idrætsbiblioteket i et udsat boligområde. Caféerne er godt besøgt af både flygtninge og frivillige. 

Konceptet forventes at brede sig til andre roskildebiblioteker. Den velbesøgte udstilling blev indviet af 

kulturudvalgsformanden, og en af de portrætterede flygtninge fortalte sin personlige historie. En udstilling 

med fotografier taget under flugten af en anden flygtning blev vist sideløbende.  

Desuden: 

 Bibliotekscafeer ved tre biblioteker i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp (DHF) og 
Boligselskabet Sjælland (Idrætsbiblioteket). Lektiecaféer, cykelkurser, uformelt socialt samvær og 
kreative aktiviteter. Håndarbejde og madlavning: Flygtninge deler deres viden med danskere.  

 Fotoarrangement med iransk flygtning, som viser egne billeder fra sin flugt ved et 
borgeroplysningsmøde om flygtningesituationen (planlagt). 

 Mentor-match inspireret af Vollsmose (eksempel på at netværket inspirerer). Rekruttering og 
formidling af kontakt mellem flygtninge-mentees og danske mentorer. 

 Rekruttering af flygtninge til portrætter og fortællinger i gang. Vil inddrage eksterne 
samarbejdspartnere i processen.  

Kvantitativ rapport, Odense 
Odense havde tæt samarbejde med Vollsmose Kulturhus. Arrangementerne omfattede en temaften om 

Syrien i storpolitikken og konkrete menneskeskæbner (med Folkeuniversitetet) og teaterforestillingen 

Dagbog fra Damaskus. Ved åbningen af udstillingen blev der spillet arabisk musik og serveret syrisk 

specialiteter i samarbejde med de syriske deltagere og Café Venligboerne. Åbningen blev dækket af en lokal 

TV-kanal.  

desuden: 

 Skriveværksted ifm formulering af fortællinger til fotoudstilling 

 Sociale events som spisning og rundvisning på biblioteket. 

 Efter samtaler er fem danske mentorer med relevante kompetencer udvalgt.  

 Via foreninger i Odense og Kerteminde  er der skabt kontakt til 10 flygtninge. Fire mænd og en 
kvinde deltager i projektet.  

 Matchmøde med dialogparterne (flygtninge og danskere) afholdt. Sprogtræning og assistance med 
at skrive fortællingerne aftalt. 

 Åbning af udstillingen i Vollsmose Kulturhus planlagt til d. 3. november.  

Kvantitativ rapport, Herning 
I Herning førte projektet til nye samarbejder med bl.a. flygtningecenter, sprogskole, en gruppe frivillige 

tosprogede og Dansk Flygtningehjælp (DFH). Blandt aktiviteterne var en ugentlig IT-café, en multikulturdag 

og præsentation af DFH’s frivilligarbejde. Fotoudstillingen var digital. En to meter høj skærm viste 

fotografierne, og historierne blev afspillet. Fotografier og tekster blev udgivet i et samlet magasin.  

Desuden: 



 IT-café afholdt af tamilsk flygtning i foråret (nemID, borger.dk mv). Godt besøgt. 

 Foto/fortællinger: Arbejder udenom lokale begrænsninger (ophængningsforbud). Søger  flygtninge. 

 I gang med at finde samarbejdspartnere til øvrige aktiviteter.  

Kvantitativ rapport, Lejre 
Lejre Bibliotek og Arkiv har samarbejdet med DHF’s frivilliggruppe, Asylcenter Avnstrup, Hvalsø Skole, 

Osted Kulturhus, Osted Friskole m.fl. Udstillingen What’s Important blev sat op i Osted, Deltag i samtalen! 

på Kr. Hyllinge Bibliotek, en udstilling med fotos og tekster af integrationselever i Hvalsø Bibliotek, 

arrangementer med skoleklasser, samt ugentlige sprogcafeer tre steder i kommunen. En frivilligcafé blev 

indviet af borgmesteren sidst i november. 

Desuden: 

 Sprogcaféer ved tre biblioteker i Lejre vinteren igennem i samarbejde med Frivillignet Lejre. 

 Småbørns-/mødrecaféer?? 

 Møder afholdt med flygtninge mhp fotografering og fortællinger. Aftale indgået  med fotograf. 

 


