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Sommeren står for 

døren, og med den, 

også et nyt og sejt 

logo for FISKEN. I 

takt med, at FISKEN 

udbygger sine tilbud 

og projekter til børn 

og unge mellem 13-

24 år, vedtog FI-

SKENS generalfor-

samling i april måned, 

at ændre vores navn 

til: Foreningen        

FISKEN. Ved samme 

generelforsamling 

blev et sæt nye 

vedtægter også 

vedtaget, så For-

eningen FISKEN 

fremover arbejder 

ud fra følgende 

grundlag ”FISKEN er 

en upolitisk forening, 

bestående af en kreds 

af medlemmer”, hvor 

FISKEN i sine tidligere 

32 år har arbejdet ud 

fra et folkekirkeligt 

grundlag. I daglig 

praksis får det ingen 

betydning, FISKEN 

fortsætter sit arbejde 

med at bygge bro, og 

i dette nyhedsbrev vil 

vi give jer et dybere 

indblik i, hvad en po-

sitiv relation kan gøre 

for et ungt menneske. 

God fornøjelse! 

 – Ena Juhl, Leder 

FISKENS projekter: 

 

Mentorer Med Mening 

- et mentorprojekt for 

udvalgte brugere i FI-

SKENS Værested 

 

FISKEN 18+ 

- Et uddannelses– og be-

skæftigelsesprojekt for 

unge mellem 18-24 år 

 

Hjælp til statsborger-

skab og opholdstilla-

delse 

- Hjælp til at forstå reg-

lerne for ansøgning af 

dansk indfødsret og op-

holdstilladelse 

 

Fritidsjobformidling 

- Hjælp til at søge, få og 

fastholde et fritidsjob 

 

Jobkurser på  

folkeskoler/skoletilbud 

- To timers undervisning i 

jobsøgning A-Z 

Lønrefusionsprojekt  

- Mulighed for at  tilbyde 

virksomheder lønrefusion 

I FISKEN bygger vi bro 

I Foreningen FISKEN 

arbejder vi for at byg-

ge bro mellem unge i 

udsatte positioner og 

det danske samfund. 

I FISKEN står enga-

gerede og autentiske 

voksne klar til at se 

og høre de unge.  

 

Vi tror på, at gode 

relationer kan give de 

unge mere selvværd 

og overskud til at na-

vigere i deres eget 

liv.  

Vores erfaring er, at 

positiv voksenkontakt 

kan få de unge til at 

fravælge usunde fæl-

lesskaber, og i stedet 

indse deres eget po-

tentiale og værd.  

FISKENS vision er at 

skabe de bedste for-

udsætninger for, at 

vores brugere får et 
sundt og trygt ung-

domsliv.   

Nyt navn og nye 

vedtægter 
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Yahya kom til Danmark for tre 

år siden, og har siden da haft 

et stort ønske om at blive in-

kluderet i det danske sam-

fund. Yahya har rødder i Egyp-

ten, men er født i Danmark og 

rejste som ganske ung til 

Egypten med sin familie for at 

bosætte sig. I forbindelse med 

forældrenes skilsmisse i 2012, 

valgte Yahyas far at rejse til-

bage til Danmark, og tog sine 

tre sønner med, deriblandt Ya-

hya.   

 

I de tre år Yahya har boet i 

Danmark, har han arbejdet 

ihærdigt for at lære det dan-

ske sprog, klare sig gennem 

uddannelsessystemet og etab-

lere et solidt socialt netværk, 

da det kan være en stor udfor-

dring at skulle navigere i et 

nyt og fremmed samfund på 

egen hånd. Yahya lægger selv 

vægt på, at det har været 

svært for ham at tilegne sig 

det danske sprog. Det skyldes 

især, at han i lang tid ikke 

havde danske bekendtskaber, 

som han kunne tale dansk 

med. Det var bl.a. en af grun-

dene til, at Yahya blev tilbudt 

at få en mentor via projektet 

FISKEN 18+, hvilket han tak-

kede ja til, og har siden febru-

ar 2016 været tilknyttet en 

mentor - Ebbe.  

 

Ebbe er 35 år og arbejder til 

dagligt som pressemedarbej-

der ved Vest Danmark. Ebbe 

havde længe haft et ønske om 

at arbejde frivilligt og meldte 

sig som mentor i FISKEN 18+, 

fordi han ønskede at skabe en 

tæt relation til en ung, der 

havde brug for hans hjælp:  

 

”Det var vigtigt for mig, at re-

lationen mellem mig, og den 

jeg skulle være frivillig for, 

skulle være relativ tæt, så 

man kunne opbygge en god 

relation”.  

Kort efter, at Ebbe begyndte 

som frivillig, blev han mentor 

for Yahya, og de har siden fe-

bruar 2016 mødtes ca. en 

gang om ugen. 

 

En gåtur med mening 

Når Ebbe og Yahya mødes, går 

de ofte ture rundt i de Køben-

havnske gader.  

Gåturene har for begge parter 

været en behagelig måde at 

lære hinanden at kende på, og 

på blot få måneder har Ebbe 

og Yahya formået at opbygge 

en tæt relation til hinanden.  

 

Det har især styrket deres re-

lation, at de begge to har haft 

en oprigtig interesse i at lære 

hinanden at kende.  

 

 

Samtidig mener Ebbe, at de-

res regelmæssige møder har 

afstedkommet, at Yahya alle-

rede efter forholdsvis kort tid 

føler sig tryg ved ham: ”Det er 

vigtigt det her med, at der er 

en stabilitet i forhold til, hvor-

dan vi mødes, og at han kan 

mærke, at jeg også rigtig ger-

ne vil mødes”.  

 

I relationen til Ebbe har Yahya 

mulighed for at få nye per-

spektiver på de ting, som han 

finder udfordrende i hverda-

gen. Ebbe udtrykker det såle-

des: ”Han er tryg ved mig, og 

han kan stole på, at det han 

siger til mig bliver taget seri-

øst og ikke ryger videre til an-

dre. Her har han ligesom et 

rum, hvor han kan fortælle 

nogle ting, og få nogle andre 

nuancer på nogle af de ting, 

som han går og tumler med”.  

Dette bekræfter Yahya og si-

ger: ”Vi snakker om alting”!   

 

Ofte er det emner som arbej-

de, skole, samfundsforhold og 

det sociale liv, der er omdrej-

ningspunktet for deres samta-

ler. Det er emner, som til tider 

Fra Egypten til Danmark 
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”Han er tryg ved mig, og han 

kan stole på, at det han siger til 

mig bliver taget seriøst og ikke 

ryger videre til andre. Her har 

han ligesom et rum, hvor han 

kan fortælle nogle ting, og få 

nogle andre nuancer på nogle 

af de ting,” som han går og 

tumler med”.  



Et af Yahyas store ønsker er 

bl.a. at blive endnu bedre til 

dansk, så han kan bestå 

Danskprøve 2:  

”Det er vores mål, at han skal 

bestå trin 2 og derigennem 

blive bedre til dansk. Det er 

det, han rigtig gerne vil selv – 

samt at forstå den generelle 

indlæring i det danske sam-

fund. Det er det, 

som jeg prøver 

at vejlede og 

guide Yahya i”. 

 

For at nå målet 

om, at Yahya 

skal bestå 

danskprøve 2, hjælper Ebbe 

ham med de udfordringer han 

støder på:  

”Ebbe hjælper med lektierne, 

og hvis jeg har problemer i 

skolen. Hvis jeg for eksempel 

gerne vil op på et højere ni-

veau i skolen, så snakker Ebbe 

med læreren, for at hjælpe 

mig med det”.  

 

Selvom Yahya har stor gavn af 

Ebbes hjælp i forhold til lektie-

læsning og håndtering af pro-

blemer i skolen, mener Ebbe 

dog, at det er deres tætte re-

lation og gode samvær, som 

er det afgørende for Yahya:  

”Noget af det vigtigste er, at 

vi har en tæt relation. Fordi 

han mangler det her med i gå-

seøjne at have nogle danske 

bekendtskaber af en anden 

art, som kan lære ham lidt om 

det at være dansk og sproget, 

altså lære ham noget om de 

der forforståelser, som vi an-

dre er vokset op med.” 

 

 

Besøg på Christiansborg   

Udover at være tilknyttet en 

mentor, er Yahya ligeledes 

bruger i FISKENS Værested. 

Her kommer han et par gange 

om ugen, hvor han spiller 

kort, får sig en god snak med 

personalet og et måltid mad. 

Som Yahya udtrykker det: ”Vi 

snakker, spiser og hygger os 

[I Værestedet]”.   

 

Derudover har Ya-

hya fået to fritids-

jobs med hjælp fra 

FISKENS Fritids-

jobformidling, hvil-

ket ligeledes  

har været med til at træne 

hans danske. 

 

Selv mener Yahya, at FISKEN 

har spillet en afgørende rolle 

for hans trivsel i Danmark: 

”Hvis FISKEN ikke havde væ-

ret her, så var det sværere at 

finde et arbejde. Det var også 

sværere at få hjælp med lekti-

er, problemer med kommunen 

og biblioteket”.   

 

Grundet Yahyas store interes-

se for det danske samfund, 

blev han inviteret med til et 

arrangement på Christians-

borg i forbindelse med pris-

overrækkelsen af Finn Nør-

gaard prisen i februar 2016. 

Det var en stor oplevelse for 

Yahya, der begejstret fortæl-

ler:  ”Det var sjovt, at FISKEN 

sendte mig sådan et sted hen, 

hvor man snakker om noget, 

der er sket i Danmark, og 

hvordan man kan gøre det 

bedre for unge”.  

”Det var sjovt, at        

FISKEN sendte mig så-

dan et sted hen, hvor 

man snakker om noget, 

der er sket i Danmark, 

og hvordan man kan gø-
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Især var det spændende for 

Yahya at møde en række dan-

ske politikere, særligt statsmi-

nisteren, Lars Løkke Rasmus-

sen, som det lykkedes Yahya 

at få taget en selfie sammen 

med. For Yahya var det at mø-

des med Danmarks statsmini-

ster ansigt til ansigt en stor 

oplevelse, som ikke ville kun-

ne lade sig gøre i hjemlandet 

Egypten: ”Man kan ikke bare 

mødes med sådan en statsmi-

nister og sige, at man vil have 

et billede med ham. Derfor 

tænkte jeg meget på at få et 

billede med Lars Løkke, som 

jeg kunne vise til mine ven-

ner”. 

 

Det var spændende for Yahya 

at møde Lars Løkke, og det er 

en oplevelse, som han sent vil 

glemme.  

 

Nyhedsbrev og interviews er udar-

bejdet af Astrid Thyrsting og Nikoli-

ne Sten, praktikanter i FJF.  

 



For mere information om 

FISKENS tilbud, kontakt 

venligst Muneeza Rosendahl 

på tlf.: 22483380 eller  

e-mail: 

mr@fritidsjobformidlingen.dk 

 

SKOLEJOBKURSUS: 
Kunne du tænke dig at få FJF ud og holde et job-kursus for dine elever? FJF har afholdt 12 fritids-jobkurser på diverse folkeskoler, ungdomsskoler og særlige skoletilbud i København i 2015. Fritids-jobkurserne varer omkring to timer og inddrager de unge i dialog om ansøgning, arbejdsmarked, SKAT, sort arbejde og jobsamtale. 

FJF FAKTA: 

 86 unge har fået et job med hjælp fra FJF i 2015 

 Hver uge i 2015 har gennemsnitligt 7 unge fået en vejledning i FJF af en times varighed. Dvs., at der alt i alt har været afholdt 270 samtaler med unge i 2015 
 Vi har løbende tilknyttet en til to studenter praktikanter og ca. fire frivillige i FJF 
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Bliv mentor i FISKENS 18+projekt!  Kunne du tænke dig at hjælpe en ung på kanten mellem 18-24 år med at komme i job eller uddannelse og være med til at gøre en mærkbar forskel for et andet menneske? De unge har vidt forskellige socialt og etniske baggrun-de, men vil typisk enten:  
 Være frafaldstruende på deres uddannelse  

 Ikke have været en del af hver-ken arbejdsmarkedet eller ud-dannelsessystemet i en længere periode 

 Have en plettet straffeattest eller afsonet en eller flere domme  I FISKEN 18+ tror vi på, at en tillids-fuld relation og en anerkendende til-gang er nøglen til at hjælpe en ungt menneske med at træffe gode og sun-de valg i livet!  


