
OG DU VIL MØDE 
MENNESKER FRA HELE VERDEN

BLIV FRIVILLIG
SPROGTRÆNER PÅ

SPROGCENTER VEJLE

Birgitte Lebech Pepin
Sprogcenter Vejle
birlp@vejle.dk 
 
eller
 
Else Tersgov
Regionskonsulent
Dansk Flygtningehjælp
else.tersgov@drc.ngo
 

KONTAKTUdsagn fra vores
frivillige og
kursister

Else:
"Det giver mig utroligt meget at
lære om deres baggrund, kultur,

familie og drømme om
fremtiden"

Birthe:
"Jeg møder mennesker der er et
helt andet sted i deres liv, end

jeg selv er. Jeg giver af min
viden, men får også meget igen"

Havin:
"Jeg er rigtig glad for at mødes
med min frivillige. Jeg kan øve

mig på dansk, og hun hjælper mig
med udtale, grammatik og lektier.
Hun spørger altid, hvad jeg gerne

vil have hjælp med"

Find os på 
DAMHAVEN 13A

 
WWW.SPROGCENTERVEJLE.DK



Er et kommunalt sprogcenter. På
årsbasis har Sprogcentret omkring
700 kursister fra det meste af
verden. 
 
Kursisterne deltager i 6 til 15
lektioners danskundervisning om
ugen. Ud over at lære at læse,
skrive og tale dansk, lærer
kursisterne om danske kultur- og
samfundsforhold.
 
Mange af kursisterne ønsker sig
muligheden for at tale dansk i en
mere uformel sammenhæng fx med
en frivillig.
 
Som frivillig sprogtræner på
Sprogcentret får man en
betydningsfuld rolle som hjælper,
ven, guide og m.m.

SPROGCENTER VEJLE
Hvorfor frivillig

sprogtræner på
Sprogcentret

hjælpe i vores ugentlige sprogcafe,
som finder sted hver torsdag 
kl. 16-18. 
Caféen afholdes på Damhaven 13A i
hyggelige lokaler og god stemning.

PRAKTISK INFO

Du kan:

fungere som samtalepartner for 1
eller flere kursister, hvor du i
fællesskab med kursisterne
planlægger hvor ofte og hvor længe
I skal mødes.

du kan også:

deltage i en klasse, hvor læreren
underviser og du fungerer som
hjælper, der kan træne opgaver og
samtaler med en eller flere
kursister.
Du kan også blive gæstelærer ifm.
projektarbejde i klassen, hvor du
fortæller om Danmark.

Og du kan:

komme i et internationalt
miljø, hvor du kan møde
mennesker fra hele verden
træne egne evner til at
videreformidle
udvide dit netværk
møde andre kulturer
have stor betydning for en
persons udvikling og læring
lære det danske sprog at
kende fra en ny vinkel
dele dit eget sprog med et
menneske, de rgerne vil lære
det

Som frivillig på Sprogcentret bliver du
automatisk tilknyttet Dansk Flygtningehjælp,

DFH. 
Det er DFH, som koordinerer det frivillige

arbejde på Sprogcentret

FORDI du vil:


