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|| Formand for Gødvad GIF - Gymnastik, Søren Nielsen er allerede formand for mange forskelligartede gymnastikhold, men han vil også gerne have, at områdets flygtninge har lyst til at være med. Der kom
dog ingen i lørdags, men han giver ikke op. De bliver inviteret igen senere. FOTO: JAKOB STIGSEN ANDERSEN.

Flygtningefamilier fik bedre tilbud
Gødvad GIF - Gymnastik vil vise
flygtningefamilier værdien i foreningslivet,
men en tur til Djurs Sommerland kom i vejen

AF MARIANNE BRINK

map@mja.dk

GØDVAD Alle redskaber er trukket
frem i gymnastiksalen på Dybkærskolen. Klar til leg, hop, balance og
klatring. En tolk, en integrationsvejleder, fire frivillige gymnastikledere
fra Gødvad GIF - Gymnastik og deres
børn er mødt frem. Parate til at sige
velkommen og vise, hvorfor det er så
sjovt at dyrke gymnastik.
Men på trods af utallige uddelte
invitationer og mange opfordringer
til områdets flygtningefamilier om at
komme, så er der ikke en eneste.

Formand for Gødvad GIF - Gymnastik, Søren Nielsen, smiler bredt. Han
er ikke sådan lige at slå ned ad barren.
- Vi har hørt, at boligforeningen har
arrangeret en tur til Djurs Sommerland for de samme mennesker, så det
har nok trukket mere. Og det kan jeg
faktisk godt forstå, siger han.

Midt i ramadanen
Dertil kommer, at det også er ramadan. En anden faktor, foreningen ikke
havde overvejet.
- Vi lærer jo hele tiden, men vi giver
ikke op. Vi holder det bare igen en anden gang, siger Søren Nielsen, for han
og resten af Gødvad GIF - Gymnastik
tager deres sociale ansvar meget alvorligt.
- Vi har 375 medlemmer og 45 frivillige, så vi har kræfterne til at gøre

en forskel. Det er en meget stærk forening, og det skal komme alle i området til gode, siger han.

Plads til alle
Det er foreningens håb at få flygtningefamilier til at interessere sig for,
hvad der foregår i foreningslivet. Det
vil være med til at styrke sammenholdet og integrationen, mener Søren
Nielsen.
- Vores motto er: Vi vil, vi tør og
sammen kan vi gøre en forskel. Vi
har plads til alle, og det er givtigt for
alle parter, hvis flygtningene også har
lyst til at komme her, siger han og erkender, at det endnu ikke er lykkedes
at tiltrække nydanskere. Men det skal
nok ske, er han sikker på.
En af gymnastikforeningens frivillige er Lisa Svendsen, der også i
sit arbejdsliv beskæftiger sig med
integration som projektmedarbejder
i Helhedsplanen, den boligsociale helhedsplan udarbejdet af boligforeningen AAB og Silkeborg Kommune.
- Mange af disse mennesker kender
slet ikke idrætslivet, som vi kender

det. De tror, at idræt har noget med
olympiade at gøre. Man bliver prikket
på skulderen, hvis man er god til løb,
og så er det dét, man gør. Løber. De
kender ikke til breddeidræt, og dét vil
vi rigtigt gerne vise dem. Samtidig er
det en gruppe mennesker, der måske
heller ikke har så mange penge, men
vi har gode muligheder for at hjælpe
dem med udgifterne, siger hun.

DM i foreningsliv
Når Gødvad GIF - Gymnastik siger, at
de vil gøre en forskel, så er det mere
end pæne ord til lejligheden. Foreningen har allerede brugt tilstrømningen
af frivillige til at oprette endnu flere
hold som for eksempel handicap-gymnastik, seniorgymnastik og barselsgymnastik.
- Vi er faktisk åbne for alle forslag,
så når Lisa Svendsen spørger, om det
ikke er noget for os at byde flygtninge
indenfor, så gør vi det, siger Søren
Nielsen og peger på, at det også kunne være en ide at samarbejde med en
fodboldklub, fordi spillerne ofte bliver
stive i benene.

Det får tolken til at spidse ører, for
han er netop træner for nogle drenge,
der har lidt besvær med motorikken.
Det hele skal munde ud i, at Gødvad
GIF - Gymnastik har en mission om
at blive danmarksmestre i foreningsudvikling.
En konkurrence, som DGI har udskrevet, og som organisationen hjælper foreningerne med at udvikle.
- Der er ingen, vi ikke vil samarbejde
med, så folk skal bare henvende sig.
Vi er en forening, hvor konkurrence
ikke eksisterer, og når vi spørger på
børneholdene, hvad de kan lide ved
at komme her, så gentager de vores
mantra. At det skal være sjovt, at man
skal være gode ved hinanden, og vi
skal være sammen, siger Søren Nielsen.
Gymnastiksæsonen er slut for i år,
men det var håbet, at arrangementet i
lørdags kunne have åbnet for, at flere
vil melde sig ind efter sommerferien.
- Men det var altså en nitte. Det er
bare ærgerligt, men sådan er det nogle
gange. Nu tror jeg bare, at vi prøver
igen i uge 34, siger han.

