
På besøg hos de nye beboere på Havnegade 2 

 

Redaktionen i form af undertegnede var onsdag den 18. februar på besøg hos de 3 syriske 

flygtninge Khalil, Hussein og Khaled, som siden november har boet i familien Færgemands 

gamle hus på havnen i Hou. 

Formålet med besøget var blandt andet at høre, hvordan det går dem her i deres ”nye” land, 

og om de er faldet godt til i Hou. 

Da de stadig ikke taler så godt dansk – og heller ikke kan så meget engelsk, var deres mentor 

Saivan med som tolk.  

På besøg var flere af deres venner (også flygtninge) fra Odder, og snakken gik livligt. De ville 

alle gerne fortælle om sig selv – og også gerne høre om mig og min familie. 

De er alle gift og har børn og venter i øjeblikket på at få godkendt familiesammenføring. Det er 

hårdt for dem at undvære familien, som de forlod for mere end et år siden. Hussein kunne 

fortælle, at han siden han forlod Syrien er blevet far til en lille ny, som han endnu ikke har set. 

Rejsen fra Syrien til Danmark har været lang, hånd og meget dyr. De har alle forladt Syrien på 

grund af de utrygge og fuldstændig umenneskelige forhold, der er i landet. 

De går i skole og får danskundervisning 3 gange om ugen. Der arbejdes på at skaffe 

praktikpladser i forskellige lokale virksomheder, så de kan blive endnu bedre til dansk, og få et 

indblik i, hvordan tingene fungere her i Danmark. 



I  Syrien arbejdede de indenfor forskellige fag: 

Khalil arbejdede som tagdækker og ved siden af arbejdede han i et Supermarked. 

Hussein har arbejdet med landbrug – mest afgrøder som bomuld, korn og majs. 

Khaled er egentlig uddannet inden for VVS, men er ifølge de andre noget af en handymand og 

kan reparere alt inden for teknik. 

Deres ønsker for fremtiden er at blive gode til dansk og få et arbejde så hurtigt som muligt, så 

de kan forsørge  deres familier, når de formentlig i løbet af foråret kommer til Danmark. 

Skulle der være en lokal virksomhed, som kan bruge en praktikant i en periode, så kontakt 

endelig Saivan på telefon nr. 20903414 og hør om mulighederne. 

Fritiden bruges blandt andet i fitnessafdelingen i Hou hallen. HOIF har sponseret et fitness 

medlemskab. Det er de meget taknemmelige for og de kommer i fitness lokalet flere gange om 

ugen. Desuden tager Saivan dem med i svømmehallen en gang om ugen. 

 

Hussein i træningslokalet 

De kan lide at bo i Hou og føler, at de er blevet godt taget imod. De nyder naturen og roen og 

ikke mindst at kunne leve et liv uden frygt. Det eneste de mangler, er deres familier. 

Interviewet sluttede med en invitation til at spise med . Godt jeg ikke snød mig selv for det. 

Det var virkelig lækkert. En dejlig ret med kylling, lavet med ris og brød og toppet med sauce 

af youghurt  - dejligt krydret uden på nogen måde at være stærkt. Mums 

 



Så er der serveret 

 

Saivan venter på, der bliver sagt vær’så god. 

 


