
Sådan gør du: 
 
1. Hvis du har kontakt med en flygtning, der gerne vil dyrke idræt i Sorø 

by eller den sydlige del af kommunen, så kontakter du LBI. 
2. Hvis du har kontakt med en flygtning, som bor i Dianalund, Stenlille 

eller Ruds Vedby (nord), ringer du til Dianalund IF. 
3. Hovedkoordinator for hele projektet er LBI, så hvis du er i tvivl, er det 

LBI’s formand Henrik Stilling, du skal tage kontakt til. Han kan henvise 
videre til rette vedkommende. 

Idræt er sjov og effektiv 
integration 

- et tilbud om en hurtig vej til de lokale idrætsforeninger for 
flygtninge, familiesammenførte og børn af flygtninge 

Kontaktpersoner i LBI: 
Henrik Stilling, formand for LBI, 61 35 57 50 

 Fodbold: Henrik Stilling, 61 35 57 50 | henrikstilling@post.cybercity.dk  

 Gymnastik: Anne Grethe Thede Jensen, 51 40 90 82 | ag@thede.dk 

 Badminton: Marianne Jacobsen, 21 52 80 47 | bmjacobsen@stofanet.dk  

 Håndbold: Bo Jørgensen, 21 57 66 03 | spurvevej136@privat.dk  

Kontaktperson for BMX, Sorø 
Torben Ugleholdt, formand for BMX Sorø, 50 59 21 11 | formanden@soroebmx.dk 

Kontaktperson i Dianalund IF 
Karin Dam Pedersen, formand for Dianalund IF, 21 26 98 79 | karindam@jubii.dk Foto: Peter Sørensen 



Vi hjælper på vej 
 
Lynge-Broby Idrætsforening (LBI) og Røde Kors Sorø vil gerne bidrage til, at flere 
flygtninge, børn af flygtninge og familiesammenførte borgere i Sorø Kommune 
bliver en aktiv del af de lokale idrætsforeninger. Vi ved, at idræt i en lokal 
idrætsforening er en effektiv måde at skabe sunde relationer og netværk, lære 
sproget, opleve danske værdier og blive en del af demokrati og fællesskab. 
 
Vi har fundet ud af, at det nogle gange er 
svært for ansatte i Sorø Kommune - og 
andre der beskæftiger sig med flygtninge 
- at finde ud af, hvordan man nemmest 
får forbindelse med en idrætsforening, 
og hvordan den nye borger kommer 
bedst i gang, når man for eksempel ikke 
taler så godt dansk.  
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af os fra initiativgruppen: 
 
  

Så tæt på som muligt 
 
Målet er, at flygtningene deltager i idræt så tæt på deres bopæl som 
muligt. 
 
De flygtninge, der selv kan klare kontakten til en forening, gør naturligvis 
det. For nogle andre er der behov for at blive taget særligt imod, evt. at 
lære lidt om idrætten, få hjælp til at få træningsudstyr og blive lidt 
fortrolige med, hvad det vil sige at være med i en dansk idrætsforening. 
 
Dette ”indslusningsforløb” har Dianalund IF (nordlige del af kommunen) og 
LBI (sydlige del af kommunen) tilbudt at stå for, ligesom de hjælper med 
den videre kontakt til ”lokal” idrætsforening, når det giver mening. 
 
I første omgang gælder tilbuddet om indslusning fem idrætter: fodbold, 
gymnastik, badminton og håndbold. Der er også mulighed for BMX-cykling. 
 
Se kontaktinfo på bagsiden, hvis du gerne vil hjælpe en flygtning med at få 
kontakt til en lokal idrætsforening. 

 
Ulla Grundtvig Brask, Røde Kors Sorø 
20 84 72 81 | ulla_grundtvig@hotmail.com 
Vibeke Lund, LBI 
51 56 36 42 | vibeke.lund@mail.dk 
Henrik Stilling, formand for LBI 
61 35 57 50 | henrikstilling@post.cybercity.dk 

Foto: Marie Louise Munkegaard 


