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Foreninger og organisationer som står til rådighed og tilbyder aktiviteter for ukrainere, der kommer til 
Danmark 
 

Forening Kontaktoplysninger Hvad tilbyder foreningen Geografi 

Dansk 
Flygtningehj

ælp 
Silkeborg 

dfhsilkeborg@gmail.com  
Tlf. 25764746  

• Netværksfamilier 
• Tal danskcaféen hver torsdag på Sprogskolen  

• Hverdagsrådgivning hver tirsdag og torsdag kl. 15-
18 på biblioteket. 

Fritidskorpset: vejledning om fritidsaktiviteter og hjælp til 

tilmelding 

Silkeborg 
Kommune 

Røde Kors 

Silkeborg 

henkar@rodekors.dk 

 

Kontaktfamilier og familienetværk. Silkeborg 

Kommune 

AOF Midt og 

Base to Go  

Line Skipper, tlf. 20284971, mail: 

lisk@aof.dk 

Socialt samvær og arrangementer for børn og voksne i 

Silkeborg Kommune. 

Silkeborg 

Kommune 

Kirkernes 
Sociale 

Arbejde 

www.ksa-silkeborg.dk  
 

 

Kirkernes Sociale Arbejde har 6 indsatsområder i Silkeborg 
Kommune for øjeblikket, og 2 af aktiviteterne kan vi tilbyde 

hjælp igennem, og det er: 

Praktisk hjælp og Medvandring (besøgstjeneste for 
ensomme og udsatte)  

Venskabsfamilier  
 

https://forms.office.com/r/p0wwr43qEx 

 
 

Silkeborg 
Kommune  

Stop 
madspild 

Silkeborg 

www.stopmadspild-silkeborg.dk   
www.facebook.com/stopmadspildsilkeb

org 

 

Vi indsamler overskudsmad fra byens supermarkeder og 
grossister. Sælger det til spotpris til økonomisk trængte 

borgere. 

Mandag er vi i Huset på Kejlstrupvej 51, salg fra kl 14.30. 
Onsdag er vi i Lunden, Vestergade 74, salg fra kl 14.30. 

Fredag er vi i Gødvadhallens cafeterie, salg fr 13.30. 

Tirsdag og torsdag er vi i Kirkecentret i Kjellerup, salg fra kl 
16.30. 

 

Silkeborg 
Kommune 

Soroptimist-

klubben i 

Silkeborg 

https://www.soroptimist-

danmark.dk/silkeborg/ 

inga@petersen.mail.dk 

Hjælper kvinder og piger og vores formål er bl.a. stop 

vold, uddannelse og sundhed. Vi samler penge ind bl.a. 

via afholdelse af markedsdag (loppemarked, kaffe og 
kage), blomsterarrangement m.v.  Alle indsamlede midler 

går ubeskåret til projekter til støtte for kvinder og piger.  

Silkeborg 

Kommune 
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Vores medlemmer kan bl.a. tilbyde sengelinned, 

håndklæder, hygiejne artikler, et måltid mad m.v. 

 
 

   

Hjælp til 
nødstedte 

ukrainere 

8600 

Kontakt via facebookside ”Hjælp til 
nødstedte ukrainere 8600” 

https://www.facebook.com/groups/92

1995041824790  

Vi sender busser med nødhjælp til den polsk-ukrainske 
grænse og tager flygtninge med tilbage. Disse sikrer vi 

enten bliver afhentet af venner/familie eller parrer med 

danske værtsfamilier. Alle værtsfamilier er informeret om, 
at kommunen bliver informeret om deres kontaktinfo. Vi 

parrer familier efter sprogkundskab, børns alder, børns køn 

og evt. særlige behov.  

Silkeborg 
Kommune 

”Værtsfamili

er 8600” 

”Værtsfamilier 8600” en 

facebookgruppe for jer som huser 
ukrainske flygtning i Silkeborg 

kommune.  

I gruppen kan du finde hjælpe til, hvad der måtte opstå af 

spørgsmål, når man er vært. 
Bag gruppen står en borgergruppe, som sammen med jer 

vil støtte nødstedte ukrainere på flugt.  

Her kan du finde infos om opholdstilladelse, hvordan støtter 
kommune, sociale tiltag og finde mindre netværksgrupper, 

som støtter jeres indlogerede ukrainere I af finde andre 
familier med børn på deres barn alder. 

Efterlysninger af ting og giveaways hører til i FB. gruppen 

”Hjælp til nødstedte Ukrainere 8600” 
 

Silkeborg 

Kommune 

❤️ rum til 

Ukraine 

 

Facebookgruppe:  https://www.facebook.com/groups/944718696180817/per

malink/944801222839231 

Bryrup 

Venligboerne 
i Silkeborg 

Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/15

79750048938586  

En upolitisk gruppe af frivillige der vil bidrage til en bedre 
integration. Denne gruppes mål er at bringe folk sammen 

for at udnytte hinandens styrker til at skabe positiv 

integration. Det sker gennem VENLIGHED og 
arrangementer som alle har det formål at bygge bro 

mellem mennesker. 
 

Silkeborg 
Kommune 

    

Red Barnet 
Silkeborg 

forpersonsilkeborg@redbarnet.dk Aktiviteterne i Red Barnet er målrettet børn i udsatte 
positioner. 

Vi har allerede en Familieoplevelsesklub, der arrangerer 

ture for børn og deres familier hver måned, ti gange om 
året. Desuden har vi en Naturklub målrettet børn i det 

boligsociale område ved Arendalsvej. 

Silkeborg 
Kommune  
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Vi sætter aktiviteter i værk i forbindelse med den aktuelle 

situation, og / eller finder ud af, hvordan de kan tilpasses 

børn og deres familier fra Ukraine. 

KunstCentret 

Silkeborg 
Bad 

from@silkeborgbad.dk ”KULTUREL DAGLIGSTUE / CULTURAL LIVINGROOM / 

культурна вітальня”   
Et ugentligt frirum for børn & voksne med tegneborde, 

kaffe/the og saft. Gå en tur i parkområdet, mød hinanden i 

dagligstuen, få et pusterum eller en snak, mens børnene 
laver kreative ting ved tegnebordene.  

• Målgruppe: Enlige og børnefamilier, der er flygtet fra 

krigen i Ukraine.  
• Pris: Gratis for flygtninge fra Ukraine og herboende 

ukrainere (alle får et fripas når man møder op første 
gang).   

• Hvornår: Den kulturelle dagligstue holder åbent 3 

timer hver torsdag kl. 12.30 – 15.30. 
• Hvor: Skulptursalen på KunstCentret Silkeborg Bad, 

Gjessøvej 40, 8600 Silkeborg. 
 

Behov for hjælp: 

• Ukrainsk talende person der kan bidrage 
Transportløsninger 

Silkeborg 

By 

SOSU 

Østjylland 

ams@sosuoj.dk Samtalecafe hvor alle der på den ene eller den anden måde 

er berørt af krigen er velkommen 

Silkeborg 

by 

Kulturstation

en Silkeborg 

Kira.gartner@mail.dk Upolitisk og ikke religiøs forening som skaber kultur og 

gode værdier. Kan bl.a. hjælpe med opbevaring af 
nødhjælp i garage.  

Silkeborg 

Kommune  

    

Alderslyst 
Gymnastikfo

rening 

alderslystgymnastikforening@gmail.co
m 

Mobil 25530706 

Kan tilbyde at lave aktiviteter for børn/unge 1-2 gange om 
ugen.  

Allerede nu kan der komme børn i alderen 6-12 år, onsdag 
kl. 16.30-20, hvor vi laver gymnastik og sjov for børn med 

specielle behov, her er der plads til alle. 

 
Vi kan godt bruge frivillige, der har timer tilovers, så vil vi 

stille redskaber til rådighed, samt koordinere noget 
træning/fællesskab. 

Det er også plads til at voksne kan sidde og drikke en kop 

kaffe og snakke og være sammen. 

Medborger
huset 

Nylandsvej
, Silkeborg 
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Silkeborg IF 

amatørafdeli

ng 

Jesperaaby@gmail.com 

 

Kan tilbyde at lave fodboldaktiviteter for børn en gange om 

ugen.  

Allerede nu kan der komme børn i alderen 6-9 år, torsdag 
kl. 16.30-18.00. 

 
Behov for hjælp: 

• Ukrainsk talende personer 

• Transportløsninger 
 

Marienlund 

Idrætsanl

æg 
Stadion 

Allé 14 
8600 

Silkeborg 

 

Silkeborg 

Karateskole 

Formand Pia Koustrup 

https://silkeborgkarateskole.dk/ 

T: 21913962 

E: pia@silkeborgkarateskole.dk 

 

En traditionel karateklub, som træner den karatestilart, der 

hedder Okinawa Goju-Ryu karate. Dvs. karate som 
selvforsvar. Vi er en stor klub på knap 200 medlemmer, 

heriblandt over 100 børn i alderen 6 år og op (den ældste i 
klubben er midt i 60érne). 

Vi har rum og overskud til at modtage ukrainere som måtte 

have et ønske om at træne karate. Da karate har en form 
for internationalt sprog, så har vi tidligere oplevet at man 

godt kan træne sammen uden at forstå det samme sprog. 

Silkeborg 

By 
(Silkeborg 

Sportscent
er) 

Fodbold ved 

ØBG 

https://www.øbg.dk/ 

 

Kenneth S. Rasmussen 

Telefon / Phone : +4520998980 

Email: ksr@lignas.com 

 

Fodboldhold med ukrainsktalende træner.  Balle 

SUP for alle Jeanet Thanning, 

supforalle@outlook.dk  
28 69 08 80 

 

Vi hjælper mennesker med og uden fysiske eller psykiske 

udfordringer til livsglæde, fællesskab og naturoplevelser på 
vandet via SUP/ Stand Up Paddling og vi vil gerne lave et 

gratis SUP-arrangement for de ukrainske flygtninge på et 

tidspunkt 
I er velkomne til at sende os en besked via vores 

facebookside SUP for Alle hvis der er interesse for dette 
 

 

Silkeborg 

Atletikklub 
 

formand Claus Birn 

Jensen, cbj@jyskebank.dk 

 

Silkeborg Atletikklub (SAK77) 

 https://sak77.dk 
Silkeborg 

Kommune 

DGI 

Midtjylland 

Anni.lyskjaer@dgi.dk Alle er velkomne til at henvende sig til DGI for sparring på 

bevægelsesaktiviteter. Vi byder selvfølgelig ind, hvis vi kan 

se, at vi har konkret aktiviteter. 

Silkeborg 

Kommune  
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Alderslyst 

Kirke 

Sognepræst Poul Geil 

pgg@km.dk og 21 40 67 73 

Vores kirke er åben alle dage fra 08.00-18.00.  Vi arbejder i 

samarbejde med herboende ukrainere på at lægge 

kirkerum til tilbagevendende lystænding med salmesang og 
bøn og efterfølgende suppe i sognehuset. Noget kan foregå 

på dansk, men tanken er, at det meste sker på ukrainsk.  

Silkeborg 

Kommune  

Silkeborg 

Boligselskab 

info@silkborgboligselskab.dk 

8682 5144 

• Boliger 

• Arbejde, have og anlæg 

• Udlån af fælleslokaler 
• Indsamlinger 

Silkeborg 

Kommune 

Ældre Sagen FM.Silkeborrg.743@aeldresagen.dk 

40198682 

• Hjælpende hånd til småopgaver i hjemmet 

• Seniorvejleder 
• Aktiviteter på hjemmeside: Ældre Sagen Silkeborg 

(aeldresagen.dk) 

Silkeborg 

Kommune 

 

mailto:pgg@km.dk
mailto:info@silkborgboligselskab.dk
mailto:FM.Silkeborrg.743@aeldresagen.dk
https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/silkeborg
https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/silkeborg

