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Vi har mange mennesker fra Østeuropa boende i Ribe Stift.  Mange af dem klarer
sig sikkert fint, men defor er det alligevel et kirkeligt og folkekirkeligt ansvar at sende
dem en tanke.
 
 For der er også mange europæere, der ville blive glade for at lære os bedre at
kende. Det kan være enlige arbejdere, der let kan føle sig ensomme, men det kan
også være familier, der prøver at leve som lønarbejdere her i det vestlige.

 
Mere konkret: Hvad kan man gøre? 
Der er flere muligheder: Vi kan f. eks. arrangere sammenkomster i vore sogne med
kaffebord eller fællesspisning. Det er også muligt at arrangere sprogcafeer, hvor
vore gæster kan få en håndsrækning med at lære dansk. Selvsagt kan vi ikke
erstatte professionelle sproglærere, men det betyder ikke, at vi ikke kan gøre noget.
Vi kan godt hjælpe til med at lære dansk. Vi har allerede flere sprogcafeer i Ribe
Stift, og det kan I læse om på FTC Ribe Stifts hjemmeside.
 

Kirken. 
Langt de fleste østeuropæere er kristne, men ofte tilhører de en anden kirkelig
retning end vores Mange er katolikker eller tilhører den ortodokse kirke. Nogle er
lutheranere. Det ændrer ikke på, at mange af dem vil blive glade for en gudstjeneste
på f. eks. engelsk, og er det ikke muligt, kan det stadig være en glæde for dem at
opleve stemningen ved en folkekirkelig gudstjeneste, også selv om sproget er
dansk, og de ikke forstår ret meget af det.
 

Hvordan kommer vi i kontakt med østeuropæere?
Man kan søge at komme i kontakt med dem ved at sætte opslag op f. eks. i brugs-
eller købmandsbutik, men ofte er det også en god idé at komme i kontakt med
østeuropæere via deres arbejdsgivere.
 
Hvor der er svinefarme er der ofte østeuropæere ansat. Hvis gårdejeren er velvilligt
indstillet, og det er han/hun, ofte kan gårdejeren hjælpe til at informere de
østeuropæiske ansatte om sognearrangementer.
 
Ligeledes kan der være ansat østeuropæere i megen industri, i minkfarme og ved
ørredbrug. Og så er det oplagt at komme i kontakt med østeuropæiske familier via
børnehave og skole.
 
Muligheder er der mange af. Held og lykke med arbejdet!

FTC Ribe Stift bistår gerne med råd og dåd. Se  ftc-ribestift.DK



Sprogcafe i Kvaglund Kirke
 
Torsdag eftermiddag fra kl. 15.30 til 17.30 er der sprogcafe I huset bag
Kvaglund Kirke. Der kommer både flygtninge, indvandrere og unge
udenlandske studerende, som gerne vil lære dansk, eller mere dansk.
Der bliver undervist i små grupper, og huset syder af aktivitet. 
Hvorfor det?
Fordi vi som kirke gene vil række ud og hjælpe de fremmede til at lære
sproget og dermed få bedre mulighed for et godt liv i Danmark. Vi ved,
at mange kun har meget få steder, hvor de kan lære og træne dansk. 
Sprogcafeen har eksisteret i 6 år, og vi har set flere, som har været
med gennem tiden, som har lært meget og er kommet godt videre. 
Det kan også være første skridt ind i kirken, og det har det været for
nogen. 
 
“Man får meget mere, end man giver”
 
Anne Marie, som er pædagog og har været frivillig i 4 år i sprogcafeen,
siger at det giver rigtig meget, og man lærer en masse om andre
kulturer. Vi har alle brug for at møde andre. Man behøver ikke være
lærer, det vigtigste er, at man ikke er racist og kan lide at være sammen
med mennesker med forskellige kulturer. Man får mere end man giver.
Åse, som også har været frivillig i cafeen I 4 år, er enig. Det er en
meget positiv oplevelse at bidrage til, at de lærer dansk, og det er godt
at møde mennesker, som man ellers ikke ville komme i kontakt med.



info@ftc-ribestift.dk
www.ftc-ribestift.dk

Tlf.: 5240 4087
 

Find og også på Facebook og Instagram

Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift

Kontakt os

Middag på tværs
Middag på tværs er bare en af de mange måder man kan samle sognets beboere,
gamle som nye. Ved ’middag på tværs er fremgangsmåden normalt den, at hver
person/hver familie tager mad med, og så deles man om det.
 
Spiseregler. Østeuropæere har normalt ikke andre spiseregler end os, men for alle
tilfældes skyld kan man markere hver ret med en seddel, der fortæller om dens
indhold, så alle ved, hvad de spiser.
 
 Middag på tværs er ikke bare en god måde, at få kontakt med østeuropæere og
andre tilflyttere på. Middagen er også en glimrende måde, hvorpå sognets øvrige
beboere kan møde hinanden.
 
Skal der synges sange og salmer? Skal der bedes fadervor? Skal der holdes en kort
andagt? Det er gode tiltag, men skal selvfølgelig overvejes.
 
Og så er der som nævnt på side 1 uendelige variationsmuligheder: Kaffe på tværs
etc.
 
Under alle omstændigheder står FTC-Ribe Stift også hér klar med råd og dåd.


