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Input til Modtagelse og integration af tilflyttere 

Spot på Visbys potentialer 
Ingen input om modtagelse og integration af tilflyttere 

Interview af lokale aktører 
 

Integration af tilflyttere i byens fællesskaber 

Tilflyttere skal føle sig velkomne, og vi har brug for, at de hurtigt kommer til at indgå i foreningslivet og 

sociale fællesskaber. 

Lokalrådets udlevering af velkomstpakke kunne suppleres med: mentorfamilie, guidet tur i byen, spise- 

sammen- aftener, mere indgående orientering om alle de tilbud der er i Visby, “jeg er ny i byen”-badge, 

tage billeder af “de nye” og lægge på facebook (hvis de synes det er ok), så deres ansigt bliver kendt i byen. 

 

Vigtigt at byen får kendskab til nye i byen, så deres ressourcer kan sættes i spil, fx ud fra deres fritidsinte-

resse, erhverv m.m. 

 

LUP-møde med bestyrelsen for Visby Frivillige Brandværn  

2. september 2021 

 

 

 

VFB ser det som en stor fordel at Visby Lokalråd byder nye/tilflyttere personligt velkommen, da det giver 

mulighed for en dialog om hvem de nye er, alder, hvad de arbejder med og hvad de interesserer sig for osv. 

Tanken er her, at der er mulighed for, om ikke at rekruttere, men så så frø, sikre kendskab og orientere om 

VFB og de andre foreninger i byen. 

 

VFB ønsker sig aktive tilflyttere, som potentielt kan være brandmænd/k. 

Vi drøftede de muligheder der er i de østeuropæiske og tyske tilflyttere. 

VFB har et stærkt fællesskab på tværs af generationer og holder fast i traditioner og ordentlighed. 

Så spørgsmålet kan måske blive om de er klar til at åbne op for nye, da deres fællesskab kan blive sat på en 

prøve... 

Vi drøftede mulighed for at udvide velkomstpakken med; mentorfamilie, spise sammen aftner, bedre orien-

tering om alle de tilbud der er i Visby, “jeg er ny i byen”-badge, tage billeder af “de nye” og lægge på face-

book (hvis de synes det er ok), så deres ansigt bliver kendt i byen. 
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LUP-møde med bestyrelsen for Visby Idrætsforening  

4. oktober 2021 

 

 

 De fællesskaber, Idrætsforeningen skaber, er et stort attraktiv for nuværende og kommende bebo-

ere. Kulturen i Idrætsforeningen, hvor alle bliver anerkendt for det, de er og kan, så børnene er 

trygge og tillidsfulde er en fundamental værdi. Eksempelvis har et hold af de større børn dannet en 

snapchat-gruppe, hvor de følger med i kampene, uanset om de selv har spillet med eller ej. Børne-

ne skal have så gode oplevelser, at de senere i livet med glæde mindes deres tid i Idrætsforeningen 

og Visby, så de også kunne have lyst til at blive eller flytte tilbage. 

 

Tilflyttere skal bydes velkommen og præsenteres for byens mange muligheder, men de skal ikke presses til 

at påtage sig opgaver. (Lokalrådet giver i forvejen en lille gave og information om foreninger m.v. til alle 

tilflyttere) Idrætsforeningen møder alle borgere, når de går fra hus til hus for at tegne støttemedlemsska-

ber, og der har de også mulighed for en snak med potentielle frivillige. 

Tilflyttere kan eventuelt tilbydes rundvisning i byen. 

Borgermøde i Visby Forsamlingshus 

 

Aktivitet og prioritering 
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Integration af nye tilflyttere  
(danske og udenlandske) 

5 1 1  

Generel info og velkomst til nye borgere. 
Kommunal info – hvornår bliver skraldespanden 
tømt osv. 
Evt. præsentation af nye borgere – måske vel-
komst på facebook. 
Uden ny tilflytning dør byen. 

  

 

Integration af nye tilflyttere 

 

En ting er at flytte til, en helt anden er at falde til. Naboskab og det sociale nærmiljø i lokalområdet 

spiller en stor rolle for tilflyttere. Det handler om, hvordan man bliver modtaget, hvem der kommer 

og hilser på, og om den måde man i det hele taget bliver optaget i lokalsamfundet. I sidste ende 

handler det om at føle sig accepteret. Undersøgelser viser (Bosætning i yderområder) at nye tilflytte-

re har store forventninger til optagelsen i lokalsamfundet - større end oplevelsen ofte har kunnet 

indfri. Flere oplever at det tager tid, og at det kræver hårdt arbejde at bliver accepteret i lokalsam-
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fundet.  

 

Hvis Visby også i fremtiden skal være et levende lokalsamfund, er det nødvendigt at sikre en god integrati-

on af nye tilflyttere - en god integration kan netop også have en afgørende betydning for at rekruttere frivil-

lige til Visbys aktiviteter og fællesskaber. 

 

Hvem flytter på landet?  

Hvordan man ’falder til’ har naturligvis også noget at gøre med, hvem man er og hvorfor man er flyttet til 

lokalområdet. Ifølge en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut, ‘Bosætning i yderområder’, be-

finder tilflyttere til landdistrikterne sig typisk i en af tre situationer: 

 

 Den første gruppe er folk, der flytter tilbage til det sted eller område, hvor de er vokset op. Det kan 
enten være livsomstændigheder, savn eller et ønske om at give sine børn en opvækst i de rammer, som 
man selv er vokset op i.  

 

 Den anden gruppe er tilflyttere, der ikke har nogen særlig tilknytning til området, men har udvalgt det 
efter grundig research. De flytter til landdistrikter, fordi de ønsker at realisere en drøm om et liv i et au-
tentisk og stærkt lokalt fællesskab, og ofte har de også en drøm om at realisere et boligprojekt, hvor de 
gennem renovering og tilbygning kan skabe netop det hus, de ønsker sig. For at tiltrække denne type 
tilflytter er det vigtigt, at landsbyerne har en klar identitet, der gør det muligt at forstå og 'læse' byen 
udefra.  

 

 Den tredje gruppe flytter til landdistrikterne på grund af herlighedsværdierne - det vil sige bolig- og 
naturkvaliteter. Det er ikke alle fra denne målgruppe, der har et stort behov for at blive integreret i det 
lokale liv; de bevarer ofte deres sociale netværk, dér hvor de kommer fra. De er ofte enten pensioni-
ster, efterlønnere, ’fjernarbejdere’ eller pendlere.  
 

DemokraCitys anbefalinger til det videre arbejde 

 

 Tønder Kommune har fået udarbejdet en bosætningsstrategi, derfor vil det være oplagt at involvere 
Tønder Kommunes bosætningskoordinator i arbejdet med at styrke integrationen af nye tilflyttere i 
Visby.  
På den måde kan man kvalificere eksisterende velkomst-initiativer, hvor man ser på, hvad man lokalt 
gennem fx lokalråd og lokale velkomst-ambassadører kan arbejde med, og hvordan man fra Tønder 
Kommunes side kan understøtte initiativerne.   
 

Der er forskel på, hvilke behov tilflyttere har for at blive integreret i lokalsamfundet.  

Tilflyttere uden særlig tilknytning til lokalområdet, har ofte brug for at blive taget ekstra godt imod. Her 

skelner man også om man har en dansk etnisk baggrund eller om man har en udenlandsk baggrund.   

Som international tilflytter er viden om dansk mentalitet, traditioner, skikke og uskrevne regler begrænset. 
Det kan være svært at navigere i - hvornår siger man fx mojn, hvordan lærer man sin nabo at kende, og 
hvordan omgås man egentlig kollegerne uden for arbejdstid?  
I det videre arbejde vil det derfor være oplagt at differentiere mellem typer af tilflyttere, så man sammen 
med de enkelte målgrupper kan blive klogere på hvilke initiativer, der skal iværksættes for at styrke integra-
tionen til lokalområdet.  
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Konkretisering og kvalificering: ’Integration’ af nye tilflyttere (danske og udenlandske)  
Beskriv, hvilken udfordring idéen skal være med til at løse i Visby?  
Giv et konkret eksempel på en situation, hvor idéen kan gøre en 
forskel.  

Hvem er idéens primære målgruppe?  
Skal ideen tiltrække lokale eller også personer 
udefra - begrund jeres svar?  
 

Hvem er vigtige samarbejdspartnere for at lykkedes med 
idéen?  
Vær så konkret som mulig.  
 

- Affolkning  
- Sikre at nye borgere føler sig velkommen fx med en buket blom-

ster, en pjece (= en velkomstpakke) 
- Visbys borgere skal være gode til at informere om tilbud 
- Kunne det være en idé med et tilflytterhus? 
- Kunne det være en idé at der på Visbys hjemmeside er et over-

blik over huse til salg 
samt et overblik over aktiviteter + en masse gode foto af de lo-
kale fællesskaber 

- Et velfungerende foreningsliv sikrer aktiviteter for tilflyttere og 
eksisterende beboere, som gør byen attraktiv. Derved bedres 
integrationen også og byen fremstår imødekommende 

- Det er vigtigt at blive en del af fællesskabet ved at melde sig ind 
i foreningslivet, derfor er dette også vigtigt ift. rekruttering af 
frivillige 

- Nye folk skal kunne finde Visby 
- Vores togforbindelse er en stor fordel  
- Udstykning af byggegrunde, kan gøre Visby endnu mere attrak-

tiv overfor tilflyttere 
- Der er mange fællesskaber i Visby, som evt. kan være svært at 

blive en del af 
- Der skal inviteres til tilflytter-arrangement 

- Tilflyttere  
- Det frivillige arbejde er en forudsætning 

for en velfungerende by og fællesskab. 
Fællesskabet skal sikre, at byens unge 
flytter tilbage til egnen. 

- Vi vil gerne tiltrække både nye og gamle 
Visby-ere 

- Unge med børn 
- Pensionister 

- Alle foreninger - her er samarbejde på tværs altafgø-
rende  

- Vores ældre borgere (bidrage med fortællinger og 
krøniker) 

- Naboer til tilflyttere 
- Lokalrådet 
- Alle Visbys borgere / Man skal fx huske at hilse og byde 

velkommen, når man møder nye borgere ved Køb-
manden 
 
 

Mangler vi viden for at komme videre med idéen?  
Hvor skal vi finde viden - hvem skal vi spørge?  
 

Tidsplan  
Hvad er de første skridt? Hvornår er det første 
arbejdsmøde? Kan I udarbejde et årshjul?  

Arbejdsgruppe  
Hvem (af jer) skal være med til at løfte ideen videre?  
 

- Nej - det er en simpel og nem opgave 
- Indhente erfaringer fra andre små byer 
- Det kan være svært at låne penge til at bygge i vores område 

- Hurtigst muligt / vi kan og bør gå i gang 
med det samme 

- Simpel løbende proces 
- Krævet et styrket arbejde for at byde nye 

tilflyttere velkommen 
- Vi skulle have gjort det i går!!! 

- Lokalråd 
- Evt. finde personer, der kan arbejde videre med det 

(en tovholder) 
- Bør Tønder Kommune være tovholder i kraft af bosæt-

ningskoordinatoren  

 


