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Flere flygtninge skal gå til gymnastik
Gødvad GIF og
kommunens
integrationsteam
inviterer mere end
hundrede flygtningefamilier til gymnastik
AF KENNETH HUSUM

husum@mja.dk

GØDVAD Gødvad GIF’s gymnastikafdeling står i samarbejde med Silkeborg Kommunes integrationsafdeling

for et stort integrationsevent, hvor
flygtninge-forældre og -børn skal opleve gymnastik.
- Vi vil gerne have den mangfoldighed, der er i vores område, ind i
foreningen. Det vil være med til at
styrke integrationen, hvis vi i højere
grad kan tiltrække flygtninge, der ikke
er så vant til foreningslivet i Danmark,
siger Søren Nielsen, der er formand for
Gødvad GIF - Gymnastik.
Idrætsafdelingen er vokset markant
de senere år og tæller omkring 375
medlemmer. Heraf er der kun omkring
20-25 tosprogede medlemmer. Blandt
foreningens frivillige er der ingen med
en tosproget baggrund.

Gødvad GIF inviterer derfor i disse
dage mere end hundrede lokale familier med til et gymnastik-arrangement
i gymnastiksalene på Dybkærskolen
lørdag 10. juni.
Målgruppen er flygtninge og indvandrere, der ikke kender til foreningskulturen i Danmark, og derfor heller
ikke ved, hvad de og deres børn kan få
ud af at blive en del af den type fællesskab, enten som udøver eller frivillig.
Det vil styrke foreningen som et
tilbud til hele området, mener gymnastikformanden.
- Hvis vi kan trække dem med ind i
foreningen, så kan de hjælpe med de
udfordringer, der kan være med for

eksempel børn og forældre, der lige
er kommet til Danmark, og som ikke
har lært at tale dansk endnu. Hvis vi
har frivillige i foreningen, der kan tale
arabisk, vil det være med til at gøre
det mere trygt for børnene, så de får
en god oplevelse hos os, siger Søren
Nielsen.
Gymnastikforeningen, kommunens
integrationskonsulenter, bydelsmødrene og den boligsociale helhedsplan
i området inviterer familierne til gymnastik-arrangementet.
Der vil være 5-10 frivillige med fra
foreningen, medarbejdere fra integrationsafdelingen og tolke.
- Vi ved ikke på forhånd, hvor

mange der kommer, men potentialet
er omkring 120-30 familier, vurderer
Søren Nielsen.
Kathrine Rud, afdelingsleder for
integrationsafdelingen i Silkeborg
Kommune, håber, at mange familier
tager imod tilbuddet.
- Vi vil gerne have børnene i gang
med sport, så det bliver en naturlig del
af familielivet, at børnene går til idræt,
og her kommer der en åbning, hvor
forældrene kan se, hvad der foregår i
en forening, siger hun.
Hun tilføjer, at det kan være med til
at skabe nye netværk, så både forældre og børn kommer til at lære flere
danskere at kende.

56 ved bridgebordene
SILKEBORG Tirsdag aften var der igen sommerbridge i Bridgehuset, Tværgade 22, Silkeborg. Denne gang deltog 56 spillere, der blev
inddelt i tre rækker.
Resultaterne blev som følger:
A-rækken: Nr. 1: Lone Rungholm Jensen - Kaj
Leegaard. Nr. 2: Torben Kelså - Birgit Kelså.

|| Dansk
Blindesamfund (DBS)
i Silkeborg var blandt
modtagerne, da Lions
Club Silkeborg og Lions
Club Theodora forleden
fordelte penge. Det var
præsident Ole Skærbæk
og vicepræsident Jette
Nielsen, som stod for
uddelingen. FOTO: PRIVAT

Nr. 3: Poul Rasmussen - Søren Glud Johansen.
B-rækken: Nr. 1: Henning Bjørnholdt - Jørn
Larsen. Nr. 2: Helle Jacobsen - Poul Kelså. Nr.
3: Inger Moth Pedersen - Søren Moth Pedersen.
C-rækken: Nr. 1: Karin Dürr - Kurt Dürr. Nr.
2: Eva Sørensen - Viggo Hansen.
Der spilles igen tirsdag den 30. maj.
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Flotte donationer fra »løverne«
SILKEBORG Lions Club Silkeborg og Lions Club Theodora
har traditionen tro fordelt et
klækkeligt beløb til en lang
række hovedsagligt lokale

modtagere. I år var der ikke
mindre end 240.783 kroner
til fordeling, hvoraf de største
beløb gik til kommunens SSParbejde og julehjælpen, der

modtog henholdsvis 55.000
kroner og 29.204 kroner.
Mødrehjælpen, Knaps Minde og Alderslyst Action modtog hver 10.000 kroner. NISKA
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