
Udlændinge/to-sprogede  

kan få hjælp 

I folderen er samlet nogle relevante bud  

på steder, hvor du kan spørge om hjælp. 

ANDRE STEDER I LANDET 

hvor der er mulighed for hjælp:  

 

FRIVILLIGRÅDGIVNINGEN  

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP –  

JURIDISK RÅDGIVNING OG VEJLEDNING 

 

Juridisk rådgivning og vejledning indenfor blandt andet  

integrationslov, sociale regler og psykosociale forhold.  

Familiesammenføring 

fornyelse af opholdstilladelser 

permanent ophold og indfødsret 

hjælpe med at forstå afgørelser og breve fra offentlige  

 myndigheder 

vejlede om klagemuligheder. 

 

Der tilbydes både fysisk og online rådgivning, alt efter hvad 

dit/jeres ønske er. 

Online rådgivning foregår via teams. Det er nødvendigt at  

bestille tid på forhånd. 

 

I Frivilligrådgivningen kan flygtninge, indvandrere og deres famil-

ier få gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning om blandt andet  

udlændingeloven og integrationsloven. De kan også hjælpe med  

at forstå afgørelser og breve fra offentlige myndigheder og  

vejlede om klagemuligheder. 

De frivillige rådgivere er jurister, socialrådgivere og andre fagper-

soner med relevant uddannelse og erfaring. Rådgiverne har tavs-

hedspligt og yder råd og vejledning på frivillig basis. 

 

Som FRIVILLIG kan du også altid kontakte vores juridiske konsu-

lenter med tvivlsspørgsmål. Forkert rådgivning kan have store 

konsekvenser for flygtninge. Ring derfor altid hellere en gang for 

meget end en gang for lidt! 

Kontakt: Frivilligrådgivningen Dansk flygtningehjælp 

København: 

Onsdag kl. 17-20 og torsdag kl. 13-16 

Frivillighuset 

Hejrevej 26, 2. sal, 2400 Kbh NV 

Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F., tlf.: 54 82 00 55 - mail: sekr@fri-villig.dk 



GULDBORGSUND KOMMUNE  

SPROG OG INTEGRATIONSCENTER 

Udlændinge, der har en AKTIV sag i Guldborgsund, kan kontakte 

Guldborgsund kommune Sprog- og Integrationscenter. Er du til-

koblet sprogskolen kan de vejlede dig i, hvor du eventuelt kan få 

hjælp til dine spørgsmål. 

 

www.guld-sprog.dk/integrationsafdelingen/  

Guldborgsund kommune Sprog- og Integrationscenter 

Thorsensvej 11 E,  

4800 Nykøbing F 

Tlf.: 54 73 17 50  

Mail: sprog@guldborgsund.dk 

FLERKULTURELT CENTER 

Flerkulturelt Center der, som formål, har integration og netværks-

dannelse, blev dannet i efteråret 2002 og arbejder under Dansk 

Flygtningehjælp.  

 

Der ydes ikke juridisk rådgivning, men de hjælper gerne med at 

finde frem til rette instanser.   

 

Opgaven er at give flygtninge og indvandrere adgang til det  

danske samfund som ligeværdige borgere og at skabe et socialt 

fællesskab. 

 

I centeret er der:  

Socialt samvær 

Lektiehjælp og sprogtræning mest for voksne 

Computer med fri internetadgang 

Bisidder / kontaktperson for familier eller enkeltpersoner 

Arrangementer efter behov og interesse 

 

Flerkulturelt Center 

Åbent tirsdag, onsdag kl. 13:00 – 15:00 , torsdag kl. 14:00 -17:00 

(tidsbestilling ikke nødvendigt) 

 

Rosenvænget 17,1 sal 

4800 Nykøbing F 

 

Kontakt:  

Lars Rasmussen  

tlf.: 20 41 41 37  

mail: 

lars.rasmussen@post.tele.dk 

 

Linda  tlf.: 28 40 55 62 

    

mailto:sprog@guldborgsund.dk
mailto:lars.rasmussen@post.tele.dk


KFUM:  

GRATIS RETSHJÆLP OG  

JURIDISK RÅDGIVNING – NYKØBING FALSTER 

 

KFUM's Sociale Arbejde tilbyder gratis retshjælp og juridisk  

rådgivning ((dog ikke verserende sager). 

Alle privatpersoner, som har brug for juridisk rådgivning, kan få 

gratis retshjælp inden for personrelaterede retsområder  

som fx: 

• Arbejdsmarkedsager 

• Social- og leje-ret 

•  Arve- og forbrugerret 

•  Separation, skilsmisse, underholdsbidrag m.v. 

•  Forældremyndighed og samværssager 

•  Samlivsforhold 

• Klagesager 
 

Herudover kan du/I også få general vejledning og få hjælp til at 

læse og forstå breve fra offentlige myndigheder. 

 

NYKØBING FALSTER (deler lokaler med HeadSpace) 

Dronningensgade 10B,  

4800 Nykøbing Falster 

 

Tidsbestilling på tlf.: 24 84 04 87 

Rådgivning mandag kl. 12:00-17:00 

Kontaktperson: Sandra Haxgart 

mail: shax@kfumsoc.dk 

tlf.: 24 84 04 87  
 

(Frivillige er også velkomne til at kontakte Sandra) 

  ASYLRÅDGIVNING V. DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 

 

Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling tilbyder rådgivning til asylan-

søgere, flygtninge, indvandrere og andre, fx frivillige eller sagsbe-

handlere, som arbejder med asyl og repatriering. 

 

Asylafdelingen rådgiver om: 

• • Alle faser i den danske asylprocedure 

• • Muligheder for afviste asylansøgere 

• • Muligheder for at vende hjem (repatriering) 

 

DRC Dansk Flygtningehjælp giver rådgivning over telefon, e-mail 

og video eller ved aftalte personlige møder på vores kontorer. 

 

Kontakt:  

DRCs asylafdeling 

tlf: 45 3373 5000 

mail: advice@drc.ngo 

Webside: www.drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/asyl-og-
repatriering/ 
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 NY I DANMARK 

- Den officielle portal for udlændinge, der ønsker  

at besøge, bo eller arbejde i Danmark. 

  
• www.nyidanmark.dk/da   

Her søger du om (og forlængelse) 

• Kort ophold (visum) 

• Asyl 

• Familiesammenføring 

• Humanitær opholdstilladelse  

• Ophold som EU/EØS statsborger eller nordisk statsborger 

• Arbejdstilladelse  

• Konventions- eller fremmedpas 

• For studerende – ansøge om opholds- og arbejdstilladelse  

  

Andre Nyttige Links : 

  
SOCIAL VOLD & TVANGSÆGTESKABER – indvandrerraadgivningen.dk 
  

Håndbog om regler vedrørende flygtninge, familiesammenførte og 

indvandrere med behov for støtte  Lovgivningshåndbogen, Den 

med paragrafferne: https://drc.ngo/media/5ldhyvwa/paragrafferne-2021.pdf 
  

Bisidderkorps:  https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-danmark/frivillige
-aktiviteter-tilbud-og-projekter/bisidderkorps/  
  

Notat til frivillige om  

kommunens kan- og  

skal-opgaver:  

https://drc.ngo/media/tjipxmrz/notat-
kommunens-kan-og-skal-opgaver-

  

INDVANDRERRÅDGIVNINGEN: 

Organisationen har stor erfaring med rådgivning/vejledning af ind-

vandrere og danskere gifte med en udlænding, altså en indvan-

drerrådgivning. De vejleder også om visuminvitationer, opholdstil-

ladelser og familiesammenføringer.  

 

De foretager også gratis vejledning over telefon eller e-mail, det er 

ikke sagsbehandling. 

 

• Opholdstilladelser og arbejdstilladelse. 

• Permanent opholdstilladelse 

• Statsborgerskab. 

• EU borgerrettigheder. 

• Bolig- og arbejdsmarked. 

• Sociale rettigheder og pligter. 

• Visa invitation 

• Rådgivning 

• Familiesammenføring 

• Visum 

 

Kontakt:  

Indvandrerrådgivningen: Landsdækkende Rådgivning 

Stenkildevej 4-butikken 

8260 Viby  

  

Tirsdag og torsdag fra kl. 11:00 til 16:00  

Du kan ringe eller sende spørgsmål. 

Tlf.: 26223611  

Tlf.:45 50141816 

Mail: postmaster@indvandrerraadgivningen.dk 
 
Webside: www.indvandrerraadgivningen.dk/ 
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