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I alt 66 deltog i fællesspisningsarrangementet i Kvarterhuset i Rødkærsbro. 20 af dem var flygtninge der midlertidigt bor i Rødkærsbro. Foto: Ole Foged

Flygtninge til fællesspisning
20 midlertidige flygtninge valgte efter invitation i
sidste uge at møde op til fællesspisning i Rødkærsbro
FLYGTNINGE

Af Christine Krüger Hansen
xclkh@bergske.dk

RØDKÆRSBRO: Aktivitetsforeningen for Sct. Jørgen afdelingerne i Rødkærsbro, Rødkærparken og afdeling 806 havde
mandag aften inviteret alle
flygtninge, der midlertidigt er
bosat i Rødkærsbro, til fællesspisning med beboerne i boligforeningen.
20 flygtninge mødte op
lidt forskudt med tiden, og de
nød sammen med de øvrige
46 deltagere fra boligforeningen den gode grillmad og efterfølgende dessert. Der havde ellers hersket lidt tvivl, om
flygtningene ville komme, da
det nu er Ramadan, hvor man
først må spise efter solnedgang, men de dukkede glade
og forventningsfulde op.
Over isen og kaffen fortal-

te Ane Friis fra Midt- og Vestjyllands Politi om projektet
»Tryghedsambassadør«, der
er opstartet i november-december 2014 i et samarbejde med de syv lokalstationer,
som politikredsen dækker.
De enkelte stationer har udpeget i alt 40 personer som
tryghedsambassadører, og de
personer dækker over et bredt
spektrum af folk fra området.
I Rødkærsbro er halbestyrer og formand for Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening Kurt Madsen
udpeget som den lokale tryghedsambassadør. Ane Friis, som er ansat tovholder for
projektet, fortalt bredt omkring tankerne for projektet,
hvor nærhedsprincippet er
kodeordet.
Projektkonsulent Ove Elgaard fra Fællessekretariatet,
som er et sekretariat sammensat af boligforeningerne Sct.
Jørgen, Viborg Boligforening
og Bjerringbro Andelsboligforening, takkede for den sto-

Det bliver
spændende
at se, hvordan
tingene udvikler sig
videre nu, hvor også
idrætsforeningen,
spejderne og andre
lokale frivillige har
erklæret sig meget
positive for at
inddrage flygtningene
i foreningslivet.

»

Efter spisningen var der et indlæg ved Ane Friis fra Midt- og
Vestjyllands Politi om projektet »Tryghedsambassadør« .

re opbakning, og sluttelig bad
han alle om at lave en tegning
over det, som fyldte den enkelte lige her og nu.
Børn og voksne greb papir,
blyanter og farveblyanter og
tegnede på livet løs. Tegnin-

gerne vil senere blive ophængt
i lokalerne i Kvarterhuset.
Det vellykkede arrangement følger lige efter, at der
forrige torsdag blev afholdt
et informationsmøde i Rødkærsbrohallen omkring flygt-

HANS ROSGAARD,
beboer i Rødkærparken

ninge i Rødkærsbro. Mødet
var en stor succes, hvor hele
130 deltog, hvoraf mange var
flygtninge fra Rødkærsbro.
Næsten de samme flygtninge
takkede ja til invitationen til
fællesspisning i Kvarterhuset,

Østerled 4E, og de kunne sammen med de øvrige deltagere
konstatere, at de gode vibrationer fra flygtningeinformationsmødet også har spredt sig
til fællesspisningen, som Sct.
Jørgen Rødkærsbroafdelingerne afholder hver måned
for at ryste afdelingens beboere sammen. Flere og flere benytter sig af lejligheden til også at invitere en bekendt med.
»Efter de to vellykkede arrangementer i Rødkærsbro
er der opstået en stor fælles
energi, som lover godt for inddragelse af flygtningene i lokalsamfundet Rødkærsbro.
Det bliver spændende at se,
hvordan tingene udvikler sig
videre nu, hvor også idrætsforeningen, spejderne og andre lokale frivillige har erklæret sig meget positive for at
inddrage flygtningene i foreningslivet,« siger beboer i
Rødkærparken, Hans Rosgaard, der ofte deltager i fællesspisningerne.

