Indstilling til Landdistriktsprisen 2019:
Borgerdrevne integrationsprojekter i Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune samt Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at indstille de
frivillige, der står bag integrationsinitiativer i landsbyerne Borris, Ådum, Ølstrup og Kloster til årets
Landdistriktspris 2019.
De fire landsbyer har alle gjort en helt særlig indsats for at få sat gang i borgerdrevne integrationsprojekter,
som hjælper udenlandske tilflyttere med at få en god start og et godt liv i landsbyerne. De mange
forskellige tiltag er med til at skabe udvikling i landsbyerne og sikre kvalificeret og stabil arbejdskraft til
områdets virksomheder.
Borris
I Borris er lokale ildsjæle medvirkende til, at mange udenlandske tilflyttere har følt sig så godt hjemme, at
de har valgt at købe hus i byen. Tilflyttere inddrages i de lokale idrætsaktiviteter, og eksempelvis hjælper
Erling Søndergaard blandt andet med alle formaliteterne, når der skal købes hus. Se Erling Søndergaard i
videoen her med en rumænsk familie, der med hans hjælp har købt hus i Borris.
Borris Skole har arbejdet med at skabe venskabsfamilier mellem danske og udenlandske familier. De
frivillige venskabsfamilier kan hjælpe tilflytterfamilierne med spørgsmål i forbindelse med børnenes
skolegang og introducerer de familierne for kultur og traditioner i den danske folkeskole. Også i forhold til
de helt lavpraktiske ting som eksempelvis: hvordan vi fejrer børnefødselsdage i Danmark.
I Borris underviser en flok pensionister også i dansk – Tale Dansk Cafe – og der arrangeres fællesspisning i
hallen for på at få de nye borgere med ind i det lokale foreningsliv.
Ølstrup
En lokal landmand, Ole Kjær, har taget initiativ til få flyttet sprogundervisningen ud, hvor kursisterne bor.
Både arbejdstider og transport gør det vanskeligt for mange at deltage i undervisningen, der ellers er
placeret i kommunens to største byer, og at kunne sproget er afgørende for, at de udenlandske familier
falder til på arbejdspladserne og i lokalområdet.
Initiativet har efterfølgende betydet, at både Lær Dansk og VUC har flyttet danskundervisningen ud til flere
andre lokalområder med mange udenlandske beboere.
I Ølstrup har de frivillige også arbejdet særligt med at tilbyde børnepasning, så forældrene kunne deltage i
sprogundervisningen. Sang, kortspil, hygge og samvær bruges også til at opbygge relationer og netværk
mellem lokale borgere og udlændinge. Gruppen ”Velkommen til fremmede” står blandt andet også bag
”Byd en fremmed på kaffe”.

Ådum
I Ådum findes Tal Dansk Café, som er oprettet i 2017 af søstrene Lene og Jytte Bjørslev. Her mødes danske
og udenlandske mødre til hygge og sprogundervisning eller hjælp til lige at få læst et brev eller tjekket en
jobansøgning. Der har også været arrangeret kulturaften med rumænsk, litauisk og ukrainsk mad.
Jytte Bjørslev fortæller, at de frivillige i cafeen fungerer som en slags brobyggere, der hjælper de
udenlandske medborgere til at blive klogere på dansk kultur ved f.eks. at invitere dem med i
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foreningsarbejdet. Men kulturudvekslingen går også den anden vej, når cafeens frivillige deler deres
erfaringer med frivillige på andre områder i landsbyen Ådum.
Nu er der også Lær Dansk for mænd i Ådum.

Holmsland/Kloster
I Kloster, der er en landsby med mere end 20 forskellige nationaliteter, fungerer Café Velkommen Her som
et undervisnings- og samlingssted. Cafeen har åben hver mandag. Der er 12-14 undervisere, heraf flere
pensionerede lærere, og 15-20 udenlandske elever.
Undervisning foregår oven på den lokale brugsforening og ikke blot som traditionel klasseundervisning. Der
er en-til-en-undervisning og andre gange er der bare hygge på programmet. F.eks. har deltagerne fået til
opgave at købe ind efter en dansk kageopskrift og derefter at bage og spise kagen sammen.

De frivillige i integrationsgrupperne i Borris, Ølstrup, Ådum og Holmsland/Kloster har med deres store
engagement formået at bygge bro mellem forskellige kulturer. De har set et potentiale i at få integreret de
nye borgere til en vestjysk smeltedigel. Alt sammen med henblik på at udvikle deres lokalsamfund sammen
med nye borgere. Deres energi og imødekommenhed har allerede vist vejen for andre landsbyer, der gerne
vil udvikle det gode liv sammen med og for nye udenlandske tilflyttere.
For landdistriktsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune er det både lærerigt og glædeligt at følge de tiltag,
der er i landsbyerne med at hjælpe vores nye udenlandske borgere med at falde til. Integrationsgrupperne
har gjort en helt særlig indsats på egen hånd for at skabe nye netværk. De fortjener et stort skulderklap og
stor anerkendelse, og derfor ønsker vi at indstille dem til Landdistriktsprisen 2019.

Lidt mere baggrund:
Både i landsbyer, virksomheder og generelt i Ringkøbing-Skjern Kommune er vi glade for at få
udenlandsk arbejdskraft og tilflyttere. Fiskeri-, landbrugs- og produktionsvirksomhederne har svært ved
at skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret dansk arbejdskraft og søger derfor også at tiltrække udenlandske
medarbejdere. Når de nye borgere vælger at flytte familien med hertil, giver det både mere stabil
arbejdskraft til virksomhederne og liv til landsbyerne i kommunen.
Landsbyerne er glade for de nye tilflyttere og ønsker at bidrage til, at tilflytterne falder så godt til, at de
bliver boende i landsbyerne. De udenlandske tilflyttere er ofte familier med børn, som er med til at give
et multikulturelt indspark i landsbyernes daginstitutioner og skoler. De nye tilflyttere bliver også en del af
de lokale aktiviteter, der er af afgørende betydning for livet i landsbyerne. Landsbyerne har derfor stor
interesse i at tage så godt imod de udenlandske tilflyttere, at de bliver boende.
Der bor knap 5000 borgere med udenlandsk baggrund fordelt på 99 forskellige lande ud af et samlet
befolkningstal på 57.000 Ringkøbing-Skjern Kommune.
Kilde: RKSK analyse
Fakta om Landdistriktsrådet: Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af repræsentanter
valgt af områdets borger- og sogneforeninger i landområderne. Rådet er paraplyorganisation og politisk
talerør for alle lokalråd, borgerråd og borgerforeninger i Ringkøbing-Skjern kommunes Landdistrikter.
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https://www.rksk.dk/om-kommunen/centerbyer-landsbyer-og-landdistrikter/landdistriktsraadet

På vegne af Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune,
Torben Hjøllund Mortensen, fmd. for Landdistriktsrådet
Mail: thm@hededanmark.dk
Telefon: 2119 6334

Og på vegne af Ringkøbing-Skjern Kommune,
Lotte Finnerup
Landdistriktskoordinator og sekretær for landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Telefon: 2532 4746
E-mail:lotte.finnerup@rksk.dk
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