
 
 

     17. april 2016 

Referat fra 
Netværksmøde om integration i Glud og Snaptun den 5. april 2016 i Dagligbrugsen Glud-Nørby  

Mødets formål var i dialog, at finde ud af om der er interesse for at danne en uformel 

netværksgruppe, som skal arbejde med at fremme integration af nye beboere i Glud og Snaptun 

området. 

Området har gennem tiden fået mange tilflyttere fra forskellige lande – en del kommer pga. 

arbejde og nu kommer der også flygtninge fra Syrien, Afghanistan, Tjetjenien mv. Spørgsmålet er 

om vi kan hjælpe med at integrere disse mennesker og derved lette vejen til det danske 

arbejdsmarked og integration i samfundet. 

På mødet deltog to personer, som er flyttet hertil efter arbejde og har været i området ca. 10 år. 

Begge er selvstændige erhvervsdrivende og integreret. De kunne fortælle om deres oplevelser, da 

de skulle fungere i det danske samfund og hvilke forbedringer, der kunne ske. 

En underviser fra en sprogskole, fortalte lidt om sproglige barrierer og hvilke tilbud, der gives til 

udlændinge både dem i arbejde og dem uden. 

I løbet af aftenen blev der talt meget om, hvordan integrationen kan foregå. 

Holdningen var at prøve os frem med mindre uforpligtende arrangementer fx i form af et kaffe 

møde på et udendørs areal. 

Blandt de 14 deltagere var der flere, der gerne vil være med til at arrangere et 

møde/sammenkomst. Det blev nævnt, at vi kan blive bedre til at sørge for deltagelse af tilflyttere 

til fællesarrangementer som Sankt Hans bål. 

På netværksmødet var der forslag om at lægge integrationsgruppen under Snaptun Lokalråd og i 

et samarbejde med True North Efterskole. Dette forslag bliver drøftet den 12. april på møde i 

Snaptun Lokalråd. Første arrangement skal være et søndagsarrangement i teltet på havnen i 

Snaptun. 

Glud Lokalråd blev opfordret til også at deltage i integration. 

 I Glud og Snaptun området bor der ca. 10 familier fra udlandet heraf 4 flygtningefamilier samt 4 

unge flygtninge. 

Dagligbrugsen Glud-Nørby stillede mødelokale til rådighed og gav kaffe og kage til deltagerne – 

mange tak for det. 

Referent Peter Altenborg 

 

 

 


