Lær om dansk kultur
– arrangementer for newcomers

”- jeg har lært meget om dansk kultur,
og mødt nye mennesker. Det er en god måde
at møde nye mennesker på.
(Engelsk gymnasielærer, mand, 32 år, har boet i DK i 5 måneder)

Udarbejdet af: Konsulentﬁrmaet Knudsen Syd
i samarbejde med
Herning Bibliotekerne,
Ikast-Brande Bibliotek,
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
og Struer Bibliotek, 2011.
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Lær om dansk kultur
- arrangementer for newcomers
De senere år er der kommet et stort antal ”newcomers” / arbejdsmigranter til Danmark. Det drejer sig om højt uddannede
ingeniører, læger og it-specialister og om faglærte og kortere uddannede medarbejdere i f.eks. landbrug og byggeri.
Deres ønsker og mål er at udvikle og forbedre deres karriere og liv.
Og samtidig prøve kræfter med en anden og fremmed kultur.
Åbenhed og nysgerrighed er kendetegnende.
Ligesom behovet for at lære landets kultur at kende.
At lære danskerne bedre at kende.
At lære om deres måder, skikke og sædvaner.
Om værdier og traditioner. Om fritidsliv og arbejdskultur.
Deres holdninger, meninger og tanker.
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Men også det usagte.
F.eks. vores humor og ironi, som mange danskere kan
pr. reﬂeks og intuition. Men som kan være virkelig
vanskeligt for newcomers at afkode.
Det handler jo om den danske folkesjæl.
Kun via indsigt i den, og via kontakt, vil man kunne
forstå danskerne og det nye land, man er kommet til.
Lidt af ”et ekstra job” for newcomers og tilﬂyttere.
Et job oveni det, de har fået i en dansk virksomhed.

” – det er vigtigt, at vore
udenlandske medarbejdere for mulighed
for at opleve den danske

De skal ﬁnde sig til rette i en ny virksomhed.
Med nye normer og regler. Med ﬂextid, fredagsøl og
kageordning. Og for mange er det en ensom opgave
at ﬁnde sig til rette i fritiden.
For danskerne har jo travlt med deres egen fritid.
Med gamle venner og familie.
Med hygge og fjernsyn derhjemme.
Og resultatet: Tomme gader efter kl. 17.00.

kultur!”
(HR medarbejder, Siemens A/S)

Så det kan være vanskeligt at ﬁnde ud af,
hvem danskerne er. Og hvad de går op i.
Her kan bibliotekerne tilbyde sig som et bindeled.
Tilbyde sig med deres stærke kompetencer.
Tilbyde sig med deres store viden om dansk kultur.
Og med deres erfaring med formidling af kultur.
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Med deres kulturforståelse. Det talte og det skrevne.
Faktisk er det bibliotekernes kernekompetence.
Det er kompetencer, der kan gavne alle.
Og det kan foregå på neutral grund.
På bibliotekerne kan newcomers og danskere møde
hinanden, og være aktive sammen om kulturoplevelser.
En demokratisk institution.
Tilgængelig for alle folkeslag.
Et godt sted at komme.
Og føle sig velkommen.

” I enjoyed to meet
new people and learned
about Danish culture
a lot!. It is necessary
to know if you are planning to stay in Denmark
longer!”
(Fransk ingeniør, mand, 28 år)

Bibliotekerne kan medvirke til at få newcomers til
at blive. Måske for altid.
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Arrangementer
I det følgende giver vi en række
gode eksempler på aktiviteter,
som tager udgangspunkt i bibliotekernes tilbud og services.
Alle arrangementer er
naturligvis præget af de lokale muligheder og den lokale
opbakning. Derfor er de også
meget forskellige.
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PÅ ENGELSK
• Information til forældre om kommunens og
bibliotekets tilbud for børnefamilier. Teaterforestilling for børnene imens.
• Ølsmagning.
• Foredrag om Utzons byggerier.
• Guidet rundvisning på det lokale kunstmuseum.
• Besøg hos lokal vinbonde.
• ”How to survive in Denmark”. Små og sjove
historier fra hverdagen v. erfaren newcomer.
• Caféaften med International Book Talk ved
bibliotekets medarbejdere.
• Caféaften med introduktion til forskellige
brætspil.
• Foredrag om slædepatruljen Sirius.
• The English Bookclub
– en læsegruppe for især newcomers og
deres familier, dels for danskere, som f.eks.
ønsker at forbedre deres engelskkundskaber.
• Foredrag og debat om islam og demokrati.

PÅ DANSK
• Diverse børneteater/musikarrangementer, hvor sproget betyder
mindre for oplevelsen.
• Fastelavnsarrangementer med
udklædning og tøndeslagning.
Boller, sang og musik.
• Besøg på et traditionelt dansk
landbrug.
• Besøg i den lokale sportsklub og
efterfølgende håndboldkamp.

OM MAD
• Høstfest for hele familien
• Vinsmagning med ost
• En hyggeaften med spisning
og underholdning.
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Arrangementer

SÆRLIGT FOR BØRN
• Kreative dage for udenlandske mødre og deres små
børn. Klippe, klistre, male, tegne, rive, ﬂette.
2 pædagoger er igangsættere.
• Børnekoncert. Børnesange på udenlandsk og dansk.

MED MUSIK
• Irsk aften. Multimedieforedrag om Irland og
irsk kultur. Socialt samvær.
• Middel East Peace Orchestra – traditionel og
moderne mellemøstlig musik på højt niveau.

MED TEATER
• Forestilling inspireret af DanmarkEkspeditionens rejse til Nordøstgrønland
i 1906 – 1908.
Debat med skuespillerne efterfølgende.
• Balsamique – Teater: Hjerteslag.
Om en bjørn, en sommerfugl og en
forelskelse – næsten uden brug af ord.
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”Hej sode, Godt dag!

MED DEN LOKALE EGNS
KULTUR

We slept like baby after

• Sejltur på Limfjorden med skonnerten Saga og
med servering af skipperlapskovs.
• Guidede byvandringer med den lokale
museumsvejleder og efterfølgende biblioteksintroduktion med afsluttende traktement på
biblioteket.
• Introduktion til forskellige sportsaktiviteter med
deltagelse i klubaften.
• En ﬁsketur på havet.
• Søndagstur i den lokale park med madkurv.

fresh air.. Ahhh! Tusind

this evening out on the
tak for rigtig godt aften!!
(Belgisk medfølgende ægtefælle,
B & O, kvinde, 45 år)

MED NATUR OG KRYDDERIER
• Cykelsafari med små opgaver undervejs
i det grønne. For hele familien.
• Svampetur med lokal naturvejleder
afsluttende med svampesuppe og
svampetærter på biblioteket.
• Golﬁntroduktion og invitationer til
det lokale klubliv.
• Tur til Vesterhavet i solnedgang.
• Løvfalds-gåtur i bakkerne. Med den lokale
skovfoged.
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Arrangementer

OM DANNELSE OG UDDANNELSE
• ”Denmark for Dummies” What is Frikadeller, Rødgrød med ﬂøde, Hygge, Sport, Fredagsøl, Kageordning, Snaps? And WHY do the Danes ﬁnd these
traditions and cultural concepts so attractive?
En humoristisk introduktion til den danske
kultur og traditioner. Børnepasning, mens
forældrene har ro til at grine og undre sig.
Fællesspisning.
• Julearrangement i den lokale kirke med den
lokale præst, som fortæller om danske juletraditioner og madtraditioner. Efterfølgende
hygge med julesange, juleklip og æbleskiver.
• Udstillinger om udlændingenes kulturer.
• Introduktion til bibliotekets tilbud på
newcomers’ egne sprog, - ikke kun på engelsk.
Der kan hentes hjælp fra f.eks. polsk-, rumænsk
og russisktalende lokale frivillige.

Se omtale af de afholdte arrangementer på:

www.herningbib.dk/idekatalog
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Hvilke arrangementer
KAN BIBLIOTEKERNE
nemt gå i gang med?
Nogle aktiviteter og arrangementer ligger lige til
”højre ben”. Det er ofte aktiviteter, som bibliotekerne
allerede laver. De skal blot formidles på engelsk
eller andre aktuelle sprog.

• Biblioteksintroduktion og rundvisning på engelsk.
• Informationsmøder på virksomheder.
Tag f.eks. kontakt til de lokale virksomheder, som
har mange udlændinge ansat. Tilbyd et ”fyraftens
møde” og informer om bibliotekernes mange tilbud.
Virksomheden er vært.
• Bibliotekerne uddeler kommunens velkomstmappe.
Dermed er den første kontakt til udlændingene
allerede etableret.
• Expat-dinners – International middag på biblioteket.
Konceptet for kulturmødet er udviklet på forhånd.
Har været afholdt i en række biblioteker landet over
med stor succes.
• Foredrag på engelsk med international forfatter.
Denne type arrangementer vil også appellere til
danskere.

”De møder og temaaftener for udlændinge,
der har været afholdt
i samarbejde med
bibliotekerne, har været
de mest velbesøgte!”
(Projektkoordinator, Lokalt erhvervsråd)
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Arrangementer
• Fremhæv de udenlandske materialer i
bibliotekets samling.
Er skiltningen forståelig for newcomers?
F.eks. vil et skilt med ”Udenlandsk skønlitteratur” ikke give mening for newcomers.
• Sprogcafe på biblioteket.
Biblioteket er mødestedet mellem newcomers
og danskere. Dagsordenen er udelukkende at
snakke for at træne det danske sprog. Gerne
sammen med hjælperne i lektiecafeen,
hvis en sådan er etableret.

Hvilke arrangementer
KAN ANDRE AKTØRER
nemt gå i gang med?
Nogle af bibliotekernes udadvendte
aktiviteter kan samtidig også trække
nogle ”anderledes” aktiviteter ind i
bibliotekerne:
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• Kommunens infomøder til udlændinge kan
afholdes i biblioteket.
Infomøder om praktiske forhold som skat,
bolig, børnepasning, skolegang m.m. kan
afholdes i bibliotekerne som en slags infocafe,
med et efterfølgende let traktement. Gerne i
åbningstiden.
• International klub, der laver sociale aktiviteter
for newcomers. Klubben kan mødes på
biblioteket / låne lokaler af biblioteket.

• Etablering og konsolidering af netværk til
modtagelse og integration af internationale
medarbejdere.
• Etablering af en jobordning for ægtefæller.
• Sprogundervisning orienteret mod kultur og
samfundssprog i Danmark.
• Koncerter med ”World music” fra forskellige egne.
Musikalske arrangementer til både børn og
voksne, appellerer ofte til newcomers. Send
informationen ud på engelsk. Brug andre kanaler
end vanligt, f.eks. sociale medier, facebook m.v.
Newcomers læser sjældent den lokale
(dansk-sprogede) avis.
• Lektiecafe for børn af newcomers.
• Præsentation af bibliotekets tilbud ude
i virksomheden. I form af en lille
udstilling, en temaeftermiddag eller et
besøg af en biblioteksmedarbejder.

”Samarbejdet med bibliotekerne giver
ﬂere indfaldsvinkler, og dermed øger
det også kvaliteten af vores udbud”
(Projektleder, Lokalt erhvervsråd)
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Gode råd
“- Jeg savner danskernes deltagelse i kulturarrangementerne.
Danskerne er generte
og perfektionister. Danskerne er bange for at
sige noget dumt, når
de taler engelsk. Jeg
tror, det er mere hårdt
for danskerne at tale
engelsk, end for en udlænding at tale dansk.”
(Sydafrikansk selvstændig
erhvervsdrivende, kvinde, 42 år)

TIL ANDRE BIBLIOTEKER
• Samarbejd med andre udenfor huset!
Det er oplagt, at samarbejde med lokale foreninger
og institutioner f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, turistforeningen/turistbureauet, handelsstandsforeningen, idrætsforeningerne, oplysningsforbundene og andre. Disse foreninger går ikke
normalt ud og laver arrangementer på engelsk.
Men erfaringerne viser, at mange er positive for
at lave engelsksprogede arrangementer. De har
blot ikke været opmærksom på behovet tidligere.
Selvom arrangementerne foregår på engelsk,
tiltrækker de ofte danskere - som newcomers
altid efterspørger.
• Skab kulturmøder, hvor begge parter - både
udlændinge og danskere - er involveret!
• Sørg for at der er noget at spise og drikke til
arrangementerne!
Det skaber en uformel og hyggelig stemning
at spise lidt mad sammen, og det giver en
oplagt mulighed for at snakke sammen
undervejs.
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• Målret arrangementerne!
Lav arrangementer til familier med børn - men husk
også nogle, der er målrettet enlige newcomers. Tænk
i det hele taget på, hvilke grupperinger, der er i
bibliotekets lokalområde.
• Vær opsøgende overfor de lokale virksomheder!
Kontakten til virksomhederne skal komme fra biblioteket. Gør det til en vane at sende omtale direkte
ud til virksomhederne, når der er relevante arrangementer i huset. Vedhæft f.eks. en engelsksproget
omtale, som kan formidles direkte til newcomers
i virksomheden.

”Vi er taknemmelige
og imponerede over, at
bibliotekerne gør noget
for os. Og vi er mere
udadvendte i Danmark
pga. de kulturelle
arrangementer end i
vores hjemland.”
(Spansk ingeniørpar, i 20’erne)
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Gode råd

• Praktisk planlægning!
Newcomers går sjældent op i præcise klokkeslæt,
som vi danskere er kendt for at gøre! At komme
”til tiden” for en newcomer, kan godt opfattes ”for
sent” iﬂg. dansk tidsforståelse. Afsæt lidt luft i
programmet, så tidsplanen ikke ryger i vasken
pga. ”for sent” fremmøde.
• Det er sjovt at arbejde med newcomers!
Bibliotekerne får mange positive gevinster ved at
arbejde med newcomers. Glade nye kunder, nye
ideer til aktiviteter og glade medarbejdere, der
føler, de gør en mærkbar forskel for andre. Nye
kunder giver også et nyt syn på bibliotekernes
ydelser. Biblioteket kan med ydelser til newcomers
blive en strategisk udviklingspartner for kommunen, erhvervsrådet og for udvalgte virksomheder i
lokalområdet.

”- hele konceptet er en smaddergod idé, og
jeg har tit nævnt det i min omgangskreds, som
en nicheting, som biblioteket OGSÅ gør!”
(Biblioteksassistent, kvinde, 42 år)
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Dette vil vi selv
ARBEJDE VIDERE MED
• Oprette et ”Advisory Board” sammensat af
newcomers.
• Involvere newcomers som frivillige i at arrangere
og udvikle arrangementer i og udenfor biblioteket.
Herunder også involvere dem i engelske oversættelser i alle udadvendte aktiviteter.
• Nyhedsmail med bibliotekernes aktiviteter rettet
mod udlændinge/newcomers.
• Flere informationer på engelsk: F.eks. informationsfoldere med ”Velkommen til biblioteket” på
engelsk, mere engelsk tekst på hjemmesiden,
mulighed for valg af engelsk på telefonsvareren.
• Engelsksprogede rundvisninger/introduktioner.
• Større brug af piktogrammer i skiltningen, for
at lette de ”ikke-dansktalende” i brugen af
biblioteket.
• Udarbejde engelsksproget (evt. også andre
relevante sprog) information om biblioteket til
kommunens velkomstpakke til nye tilﬂyttere.
Med oplysninger om arrangementer og kontaktpersoner. Omtale af engelsksprogede rundvisninger m.m.

”- jeg får jo også selv en
masse ud af det: Det er
fantastisk berigende at
møde andre kulturer, og
føle at du gør en forskel
for dem! – og så får vi jo
nye kunder i butikken!”
(Projektansvarlig, kvinde, 38 år)
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Det vil vi selv arbejde videre med

“ – events could be often!
More about art, dances,

• Indrette særlige ”Meeting Points” i biblioteket
med den internationale litteratur og aviser m.m.
Og annoncere fast ”mødetid” for newcomers på
biblioteket.
• Infotavle med aktuelle oplysninger med
”Events in English”
• Vær ikke bange for det med sproget!
Bibliotekets medarbejdere behøver bestemt ikke
at være perfekte til engelsk – det er newcomers
nødvendigvis heller ikke.
• Og så er det vigtigt at arbejde ud af huset.
Nye partnerskaber og kontakter med newcomers
skabes bedst udenfor biblioteksmurene.
• Flere newcomers giver udtryk for, at de gerne vil
tilbyde sig som frivillige hjælpere i det internationale kulturarbejde på bibliotekerne. Hvis de
bliver opfordret direkte. Biblioteket kan ved at
knytte udlændingene til biblioteket, få kontakt til
en endnu større gruppe newcomers, og dermed
få en endnu bedre viden om gruppens behov.

food making cources..!”
(Fransk ingeniør, mand, 28 år)

Yes, I’d be happy to help!
(Amerikansk ingeniør, mand 34 åt)
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”Joining the events has made our stay here much
more enjoyable, especially getting to know others
here, - both foreigners like ourselves as well as
local Danes. It has given me a positive view of
Denmark. My viewpoint of Denmark would be much
different and not so possitive without this group
and these events!”
(Amerikansk ingeniør, mand, 34 år)

Yderligere oplysninger fås hos:
Projektleder Tina Daugaard

”Lær om dansk kultur - arrangementer for
newcomers” er et 2 årigt tværkommunalt

Mail: bibtid@herning.dk

udviklingsprojekt, som afprøver bibliotekerne

Herning Bibliotekerne
Brændgårdvej 2
7400 Herning

i det midt- og vestjyske som omdrejningspunkt
for kulturelle oplevelser. Alt sammen for at
medvirke til at fastholde de nye internationale

Projektdeltager Ilse Christensen
Mail: ilchr@ikast-brande.dk

medarbejdere i områdets virksomheder.

Ikast-Brande Bibliotek
Centerparken 2,
7330 Brande

Her gives en række gode eksempler på

Projektdeltager Berit Olesen Vang

newcomers, samt en række gode råd til de

Mail: bov@struer.dk

biblioteker, der vil henvende sig til denne nye

Struer Bibliotek
Smedegade 1,
7600 Struer.

aktiviteter, som bibliotekerne kan tilbyde

målgruppe.

Projektdeltager Maria Nygaard

For bibliotekerne kan medvirke

Mail: maria.nygaard@rksk.dk

til at få newcomers til at blive.

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Ved Fjorden 6,
6950 Ringkøbing

Måske for altid.

