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”I en tid, hvor lokalområder 
affolkes, kan de nye indbyggere 
være med til at skabe liv i de 
små samfund.  
Hvis vi gør vores arbejde godt 
med at hjælpe flygtningene 
godt på vej, kan vi fremover få 
stor glæde af de nye borgere i  
de små byer” 
Vardes borgmester. 
 
 

”De kan i første omgang 
koste penge at modtage, 
men i anden omgang kan 
de vise sig at være noget 
af det bedste, der er sket 
for områdets 
yderkommuner”   
 
Guldborgsund og Lolland 
kommunes bormestre 



Flygtninges hverdagsliv og lokale forankring: 
Hvordan er det at bo i en mindre by, jeres 
hverdagsliv, brug af byen og lokale forankring?  
 
Flygtninge: opnået asyl og er boligplaceret 
 
Hverdagslivsperspektiv: Forankring i det hele hverdagsliv 
 
 
 
Stedstilknytning: ‘Sense of place’ og lokalt socialt liv?  
 

Arbejdslivet 

 
 
 
 

Fritidslivet 
 
 
 

Hjemmelivet Lokalområdet 



Frivillige og lokalsamfund: Hvad gør I, hvad 
virker, hvem samarbejder I med 
 og hvilke udfordringer og muligheder?  
 

Lokalsamfundets kapacitet -  for mobilisering og 
organisering  for udvikling men også flygtninges 
lokale forankring? 
 
Pop-up og facebook-frivillighed 
 

 
 



Flygtningenes hverdagsliv    
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Stedet – mindre by 

Arbejdslivet 

 
 
 Hjemmet 

 
 
 
 Fritidslivet 



Lokale aktiviteter    

 
 

Integrationsaktiviteter – café, indsamling, 
ture 

Håndholdt indsats   

Foreningslivet – sport og kultur 

Byens sociale liv 

Lokalråd, borgerforening etc. 
Strategiske indsatser - udvikling 
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Ildsjæle 

Multispektret 
indsats og 

sparring med 
eksterne  

 

Forenings-livet 

Cafeer for 
social kontakt 

 

Ad hoc 
frivillighed 
“De nye” 

Integrationsarbejdets forankring i lokalsamfundet 

Frivillige og lokalsamfund  



Ildsjæle og lokalsamfund 

Røde kors 

Kommune 

Top-down eller bottom-up –’samskabelse’ 



Lokal forankring – kompleks størrelse 
 - strukturelt; boliger, transport, mødesteder 
 - identitet og baggrund  
 - lokale relationer  
 
Lokale aktiviteter for forankring - skabe mødesteder  
og hjælp til det nye hverdagsliv 
 - Nye frivillige 
 - Nye netværker – ny viden nødvendig 
 - Facebook-frivillighed – effektivt men forankret? 
 - Sociale projekter - også en del af  
 udviklingsstrategierne eller byens liv? 
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Opsamling 



Flygtninge – de samme udfordringer som os andre 
med bosted i mindre byer – og så på 
flygtningeydelse! 
 
Hvor meget kan lokalsamfundet gøre? 
 
Lokalsamfund gode til udvikling men også 
integration? 
 
Frivillige spilller en stor rolle; hjælp til hverdagslivet 
- også hjælp til at flytte og dem uden ressourcer 
bliver også! 
 
At blive en del af byens liv! 
 
 
 

Diskussion 
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