Modtagelse af flygtninge i Ryslinge
1/1-2016
Ryslinge skal i løbet af vinteren og foråret modtage 50 flygtninge. De nøjagtige tidspunkter kendes
ikke, men det forventes, at de første ankommer omkring 1. februar.
Ligeledes kender vi heller ikke alder, køn, familestatus osv på vores nye medborgere, men vi ved, at
det er kvoteflygtninge. Dvs. at de har fået permanent opholdstilladelse og skal bo i vores kommune
i tre år, før de må flytte videre til et andet sted i landet.
Flygtningene skal bo i den gamle administrationsbygning i Ryslinge Erhvervscenter, hvor
Flemming Skibsted er næsten færdig med at indrette værelser, køkken og badefaciliteter.
Flygtningene skal modtage sprogundervisning i Faaborg eller Ringe og derudover i beskæftigelse
eller aktivering, så de i alt er aktiveret 37 timer/ugen.
For at gøre deres ankomst og ophold her så godt som muligt er der oprettet nogle grupper, som vil
hjælpe med at løse de praktiske udfordringer, som de står overfor.
Grupperne arbejder sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune og Dansk Flygtningehjælp.
Der er nedsat flg. grupper:
1. Velkomst af flygtningene
2. Kontaktpersoner/familier
3. Café, åbent hus, sociale arrangementer
4. Lektiehjælp/sprogtræning
5. Indsamling af møbler, tøj osv.
6. Praktisk hjælp
7. Køkkenhaveprojekt
Arbejdet organiseres af en koordinationsgruppe, som mødes på Faber hver anden tirsdag kl. 17-18.
Alle er velkomne til at komme til mødet, hvis man har noget på hjerte.
Hvis du ønsker at deltage i en af grupperne, kan du henvende dig til styregruppen på
frivillig5856@gmail.com
Opdatering 26/5-2016:
Der bor nu 14 flygtninge i Ryslinge Erhvervscenter– 12 mænd og 2 kvinder. De har fundet sig til
rette i byen og er glade for at være her.
Faaborg-Midtfyn Kommune skal i 2016 modtage i alt 250 flygtninge, så vi vil sandsynligvis også få
flere beboere til byen i løbet af året.
Et meget synligt udtryk for nye aktiviteter i Ryslinge er de gamle kolonihaver på hjørnet af
Blåkærvej og Ellehavevej. Her er kommet nyt liv. Der er plantet en masse frugttræer og lagt frø i
jorden til en stor høst af grøntsager til efteråret.
Opdatering 20/8-2017
Der kom ikke så mange flygtninge til Danmark, som man havde regnet med, og derfor skulle
Faaborg Midtfyn heller ikke modtage så mange. Vi har i 2017 kun modtaget 30 flygtninge og heraf
er der kommet omkring 15 til Faber. Resten er indkvarteret i Horne og Kværndrup.
Nogle af flygtningene har fået arbejde og er flyttet i egen lejlighed, så der er pt. 23 beboere.

