
Venlige  
veje til venlige 

møder i Helsingør  
Kommune

VENLIGBOERNE I HELSINGØR OG OMEGN
Venligboerne Helsingør er lokale borgere, som byder flygtnin-
ge velkomne. Vi mødes, vi hjælper med praktiske ting, vi hol-
der fester og tager på ture. Ud af dette følger venskaber. Hver 
onsdag holder vi Sprogcafé kl. 16-18 i Det Blå Hus i Lundegade 
17, 3000 Helsingør. I Sprogcaféen taler vi dansk, hjælper med 
lektier, hjælper med at forstå dokumenter fra det offentlige, 
drikker kaffe og spiser kage, leger med børnene og meget an-
det. Meld jer ind i Facebookgruppen “Venligboerne Helsingør”.  
Kontakt: janne@franck.tv

DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS FRIVILLIGNET  
FOR FLYGTNINGE – HELSINGØR
Frivillignet inviterer til Torsdagscafé i Frivilligcentret, Kron-
borgvej 1c. hver 2. torsdag i ulige uger kl. 16.30–20. Alle er 
velkomne til uformelt samvær og gratis middag med eksoti-
ske retter fra fjerne lande. Kom på besøg eller kontakt koordi-
nator Christa Søndergaard christa.klerens@gmail.com. I Tirs-
dagscaféen, Stockholmsvej 2c, Espergærde er der hygge og 
snak hver 2. tirsdag i lige uger kl. 19 – 21 med de nyankomne 
flygtninge, der bor i huset. Kik forbi og få en snak.

Vi hjælper med at matche frivillige kontaktpersoner/familier 
til flygtninge eller flygtningefamilier. Kontakt koordinator Rik-
ke Ærenlund 26710716. Følg desuden med i netværkets ak-
tiviteter på Facebook. 

BIBLIOTEKERNE I HELSINGØR KOMMUNE  
WWW.HELSBIB.DK 
Gå med dine flygtningevenner på biblioteket. Fortæl dem, at 
man kan få information om ret og regler i kommune og stat. 
Få nyheder, bøger og andre medier for voksne og børn på ara-
bisk og andre sprog. Få hjælp til Nem ID, Borger.dk.

Gå til legestuer og film med børnene. Sammen med frivilli-
ge tilbyder biblioteket samtaleøvelser og støtte til lektier fra 
Sprogskolen. Hjælp med tilmelding her:

Abildvængets Bibliotek
Torsdage mellem 14-16 - eller efter aftale
Kontakt: Ditte Lundstrøm, tlf: 49283643

Espergærde Bibliotek
Efter aftale – ring til biblioteket, tlf: 49282630 

Vapnagård Bibliotek
Onsdage mellem 14–16 - eller efter aftale
Kontakt: Dorthe Daugaard Nielsen, tlf.: 25313901

UNGDOMSKLUBBER FOR UNGE FLYGTNINGE. 
Ungdommens Røde Kors har i samarbejde med Helsingør Ung-
domsskole etableret en pigeklub og en drengeklub for unge 
flygtninge. Begge klubber har aktiviteter én fast dag i ugen – her 
er der fokus på fællesskab, og frivilliggruppen arrangerer også 
oplevelsesture. Kunne du tænke dig, at være med til at skabe 
sociale aktiviteter, og hjælpe unge flygtninge til en god start i Hel-
singør, så skriv til freja@urk.dk og bliv en del af projektet. 

FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVER  
TIL ULEDSAGEDE FLYGTNINGEBØRN
Alle uledsagede børn og unge under 18 år skal tilknyttes en 
værge, der kan træde i forældrenes sted. Værgen har både 
til opgave at være personlig støtte i forhold til trivsel og i mø-
det med myndighederne. Når den uledsagede får ophold i en 
kommune hjælper Røde Kors kommunen med at finde frivil-
lige. I Helsingør har Røde Kors i øjeblikket dækket behovet, 
men vil annoncere, når behovet opstår på ny.

BØRNETØJSBIBLIOTEKET HELSINGØR 
I huset på Sydvej 17 kan forældre på integrationsydelse/
SU-niveau hente, bytte og låne børnetøj. Der er åbent for 
udlån onsdag fra 14 til 16. Børnetøj til ”biblioteket” mod-
tages gerne alle hverdag 8 - 9 og 12 - 15 (undtagen fre-
dag). Kontakt Betina Holm bhcholm@me.com 

ASYLCENTER ESBØNDERUP. 
Røde Kors nyåbnede asylcenter i det nedlagte hospital 
i Esbønderup huser familier, der venter på, at deres sag 
bliver behandlet. Ventetiden kan være op til et år eller 
mere. Der er allerede gang i aktiviteter drevet af frivillige 
på centret, genbrugsbutik, café, fodbold og taekwondo. 
Men der er behov for yderligere f.eks. ture ud af huset 
og værksteder. Kontakt Røde Kors ved frivilligkoordinator 
Tanja Karsten tja@redcross.dk 

GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING. 
I forhold til juridiske problemer inden for flygtninge- og asy-
lområdet er der god rådgivning og hjælp at hente hos CePi 
www.cepi.dk, Dansk Flygtningehjælp www.flygtning.dk og  
www.frivillignet.dk, Facebookgruppen Venligboerne København  
JuraRådgivning, Refugees Welcome www.refugeeswelcome.dk 
og Trampolinhuset www.trampolinhouse.dk

BEDSTEFORÆLDRE FOR ASYL
Og får du lyst til at diskutere den danske asyl- og flygtninge-
politik – konsekvenser og aktionsmuligheder - byder Bed-
steforældre for Asyl velkommen ved deres søndags-demon-
strationer foran Center Sandholm og Center Kongelunden.  
Se nærmere på www.bedsteforaeldreforasyl.dk 

Mød vores nye medborgere og følg dem på vej ind i samfundet  
- og få nye og spændende oplevelser igen. 

Betragt de nye flygtninge, der kommer til Danmark i disse år, som venner du 
endnu ikke har mødt. Venner, som kan give os inspiration og viden om andre 
kulturer i den store verden. Sammen med andre frivillige danskere kan du byde 
de nye medborgere velkommen og yde dem støtte i de første svære år.

Her er info om mødesteder, aktiviteter og kontakter for flygtninge i Helsingør og omegn. 
God fornøjelse!

Bedsteforældre for Asyl og Venligboerne Helsingør er 
initiativtagere til indrykningen af denne fælles annonce


