
Besøgstjenesten er oprettet for færinger og grønlændere som 
bor i Danmark, og som af forskellige årsager ikke selv er i 
stand til at opsøge de eksisterende fællesskaber, hvor færinger 
og grønlændere mødes. I starten koncentrerer vi os om Køben-
havnsområdet og håber senere på at kunne udvide besøgstje-
nesten til andre dele af Danmark.
 
Vi ved, at der er en del færinger og grønlændere i Danmark, 
som bor alene, som savner nogen at tale med – og gerne på 
modersmålet. Vi ved også, fra dem vi har kontakt med, at det 
kan opleves godt at få besøg af en landsmand. Udover en god 
snak, kan vi medbringe mad, specialiteter fra de respektive 
lande, aviser, lydbånd, videoer o.a. fra hjemlandene, som kan 
have interesse.
 
Der er forskel på hvilke behov, dem vi besøger har, både hvad 
angår hyppighed af besøgene og hvad besøgene skal inde-
holde. Der er også forskel på hvilken tid, de besøgende har til 
rådighed og hvad de kan byde på. Derfor varierer tiden mel-
lem besøgene fra én gang om ugen til én gang om måneden af 
1-2 timers varighed, nogle gange mere.

Behovene er forskellige – der er nogen, som har glæde af at gå 
en tur, andre at få læst op og andre igen bare at sidde og få en 
god snak. Vi bestræber os på at tilgodese de behov, der måtte 
være.
 
De fleste, som vi besøger, har et langt liv og historie bag sig, 
som kan være værdifuld at få fortalt, både for dem selv, deres 
familier og for eftertiden. Til dette har vi anskaffet diktafoner.
 
De besøgende har tilmeldt sig besøgstjenesten, ud fra et ønske 
om at bruge nogen tid på at besøge ældre landsmænd.

Det, de besøgende forpligter sig til, er at afsætte tid til besøg, 
og at udvise interesse og respekt, til glæde for begge parter.
 
De besøgende er frivillige uden nogen form for aflønning, 
dog bliver alle udgifter i forbindelse med besøgene betalt af 
besøgstjenesten. Der arrangeres månedlige møder samt ca. 3 
årlige temadage for de besøgende til inspiration og indføring i 
faglig viden om relevante emner.



�esøgstjeneste

for færinger og grønlændere
 i Danmark 

Kontakt
Kunne du tænke dig at få jævnlige besøg af en landsmand, 
 eller kender du nogen, som ville have glæde af at få besøg?

Eller kunne du tænke dig at blive frivillig besøgende? Så hen-
vend dig til en af besøgstjenesterne.

For færinger
Elsebeth Næs Sørensen
Telefon: 45 88 40 80
Mobil: 51 92 02 65
E-mail: elsebethns@email. dk

Dagmar Sørensen
Telefon: 35 38 13 61
Mobil: 50 18 03 15
E-mail: herfra@sol.dk

Det Færøske Hus
Vesterbrogade 17 A
1620 København V
Telefon: 33 23 15 87
E-mail: postur@faroehouse.dk

For grønlændere
Katrine Kleist
Telefon: 33 38 15 90
E-mail: kk@sumut.dk

Det Grønlandske Hus
Løvstræde 6 
1007 København K
Telefon: 33 91 12 12
E-mail: illu@sumut.dk
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