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109 medlemmer fordelt på 
over 50 lande yder i øjeblik-
ket en kæmpe indsats som 
repræsentanter for Danes 
Worldwide. Men vi vil gerne 
være repræsenteret over 
hele verden, så der er også 
plads til dig. 
Her kan du læse mere 
om, hvad det vil sige at 
være repræsentant.

Er du vores nye 
repræsentant? 

At flytte til et andet land er spændende. 
Men de, der har prøvet det, ved også, 
at det kan være både vanskeligt og tid-
skrævende at skabe sig et netværk i 
udlandet.  

Men selv om man kan forberede sig, 
inden man tager afsted, så er der rigtig 
mange ting, man ikke kan google sig til, 
og den personlige kontakt er guld værd, 
når man står midt i udfordringerne. 

Det er her, repræsentanterne kommer ind 
i billedet. 
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Hvem er 
repræsentanterne? 

En repræsentant er en person, der øn-
sker at lave et stykke frivilligt arbejde 
– ligesom i badmintonklubben eller an-
delsboligforeningen. Repræsentanter er 
engagerede mennesker, som kender og 
forstår deres lokalområder – personligt, 
politisk og kulturelt.

w

Repræsentanterne er altså synlige fig-
urer, der er i stand til at skaffe sig viden 
og hjælpe andre danskere i lokalområ-
det og som samtidig kan fortælle os på 
sekretariatet, hvordan vi bedst servicerer 
foreningens medlemmer. Nogle gange 
har medlemmerne brug for svar på helt 
konkrete spørgsmål, andre gange har 
de måske bare brug for at drikke en kop 
kaffe med en anden, der taler dansk.

Danes Worldwides repræsentanter findes 
i alle udgaver: kvinder som mænd, yngre 
som ældre. De er med andre ord lige så 
forskellige som alle andre medlemmer. 
Repræsentanterne har en nøgleposi-
tion som bindeled mellem foreningen og 
medlemmerne – og medlemmerne indby-
rdes.

At være repræsentant er med andre ord 
et tillidshverv, der kræver engagement fra 
din side – og opbakning fra sekretariatet.
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Hvem er 
Danes Worldwide?

Foreningen hjælper udlandsdanskere og 
deres familier med at fastholde dansk 
sprog og kultur og med at få hverdagen til 
at fungere. Vi har næsten 100 års erfaring 
i at håndtere de udfordringer, udlands-
danskerne møder.

Gennem årene har vi genereret en viden, 
der i det daglige formidles gennem me-
darbejderne på sekretariatet, hjemmes-
iden, Facebook samt medlemsmagasinet 
DANES, der udkommer seks gange om 
året og indeholder et væld af artikler af 
interesse for globale danskere. 

Og ikke mindst via input fra og i dialog 
mellem repræsentanterne ude.

Samtidig er det vores mål at være talerør 
for medlemmerne og forbedre deres 
vilkår. Vi befinder os i en niche mellem 
offentlig og privat servicevirksomhed 
for udlandsdanskere, der ønsker at gøre 
brug af foreningens tilbud i form af un-
dervisning – herunder Sommerskolen – 
mærkesager, netværk og rådgivning.
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Hvem er 
medlemmerne?

Udlandsdanskerne lever under vidt for-
skellige forhold rundt omkring i verden. 
Det har stor betydning for, hvilken hjælp 
og støtte de har behov for. Derfor er det 
vigtigt, at de ved, hvem vores repræsent-
anter er.

Derfor vil vi råde dig til, at du som 
repræsentant gør dig synlig over for de 
danskere, der bor i dit lokalområde. Det 
kan du fx gøre ved at opsøge danske 
virksomheder i dit område og gøre dem 
opmærksom på foreningens eksistens og 
tilbud.

Det samme gælder den officielle danske 
repræsentation – hvad enten det er am-
bassaden, konsulatet.

Danes Worldwides medlemmer er en 
meget forskelligartet gruppe. Nogle er 
unge studerende, nogle er børnefami-
lier og andre igen er fastboende pen-
sionister. Det giver dig naturligvis nogle 
udfordringer i forhold til, hvad de har af 
spørgsmål.
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Hvad vil de 
gerne vide?

Selv om udlandsdanskerne forbereder sig 
grundigt, har de ofte mange forskellige 
spørgsmål, de gerne vil have svar på.
Det er stort og småt mellem hinanden. 
Det kan være alt fra det bedste super-
marked eller den bedste tandlæge over 
adresser på danske foreninger og grup-
per til den offentlige transport og sund-
hedsvæsenet.
Derudover kan der også være spørgsmål 
af mere overordnet karakter som fx de 
kulturelle forhold, lokale hierarkier – 
formelle som uformelle eller konventioner 
i forhold til påklædning.

De fleste danskere, der flytter til dit om-
råde, vil sikkert være interesseret i at høre 
om din personlige vurdering. 
Kontakt til myndighederne

Kontakt til myndighederne
Som repræsentant bliver du også binde-
led mellem danskerne og de danske 
myndigheder i dit lokalområde. Fx am-
bassaden eller konsulatet.

Danes Worldwide har et udmærket sa-
marbejde med de danske ambassader, 
generalkonsulater, konsulater og handel-
skamre verden over. 

Og vores repræsentanter er naturligvis 
dem, der har den direkte og personlige 
kontakt i lokalområdet. 
Fx opfordrer Udenrigsministeriet alle 
danskere, der opholder sig i udlan-
det til at registrere sig på den såkaldte 
danskerliste. Danskerlisten giver Uden-
rigsministeriet mulighed for at kontakte 
danskere i udlandet i krisesituationer 
som fx naturkatastrofer, terroraktioner el-
ler væbnet konflikt i den region i det land, 
du opholder dig i. (fortsættes på s. 7)
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De sociale medier

(fortsat fra s. 6)
Det vil derfor være en god idé, hvis du 
tager kontakt til de fastboende danskere 
i dit lokalområde og giver opfordringen 
videre til dem. På den måde får du også 
selv mulighed for at danne dig et overblik 
over antallet af fastboende danskere og 
måske lære dem at kende.

Du kan læse mere om danskerlisten her: 
http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-
til-udlandet/danskerliste

De sociale medier
Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn 
er glimrende kanaler at synliggøre både 
Danes Worldwide og dig som repræsent-
ant. Men de skal anvendes med omtanke. 

Hvis du bruger de sociale medier til at 
udbrede kendskabet til Danes World-
wide, skal du være opmærksom på, at 
du repræsenterer foreningen og ikke 
dig selv. Derfor skal det, du skriver på 
Facebook og de andre sociale medier, 
naturligvis stemme overens med de 
værdier og holdninger, Danes Worldwide 
har og står for. Ligesom det er vigtigt, at 
du holder en god tone i dine opslag og i 
dine svar til dem, der evt. indleder en de-
bat på din facebookside. Ikke mindst når 
det drejer sig om vores mærkesager, som 
(jo) har politisk karakter.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at 
kontakte os, så vi han hjælpe og guide 
dig.
 
 Facebook

 LinkedIn

 Twitter (Anne Marie Dalgaard):   
 @dalgaard_dw

 Instagram: @danes_worldwide og  
 @sommerskolen

 Youtube

https://www.facebook.com/danesworldwide/
http:// 
https://dk.linkedin.com/company/danes-worldwide
http:// 
https://twitter.com/dalgaard_dw
http:// 
https://www.instagram.com/danes_worldwide/
https://www.youtube.com/user/danesworldwide
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Vi hjælper dig med 
at hjælpe os

  
Corporate 

Membership 
Vi tager os af jeres  

udstationerede 
medarbejdere

Danes Worldwide

Som repræsentant for Danes Worldwide 
er det vigtigt at huske, at du har føling 
med, hvad der foregår omkring dig i 
hverdagen. Men du står naturligvis ikke 
alene med ansvaret og arbejdet. 

I sekretariatet på Kultorvet er vi klar til 
at hjælpe dig – med at hjælpe os. Det 
betyder, at vi altid har tid til at tale med 
dig, hvis du har spørgsmål. Ligesom vi 
naturligvis sender dig materiale, som 
du kan formidle videre til potentielle 
medlemmer i dit lokalområde. 
Ingen kan overkomme alt, men det er en 
stor fordel, at du har overskuddet til at gå 
forrest; til at være den, der tager initia-
tivet... 

Både til at tage kontakt til danskerne i dit 
lokalområde – ikke mindst de nye – og til 
at stable et arrangement på benene.

Du får en fast kontaktperson i sekretari-
atet, nemlig repræsentantansvarlig Pál 
Jauernik, som løbende holder kontakt 
med dig via telefon og e-mail. Desuden 
sender vi ca. hver anden måned et særligt 
nyhedsbrev til alle repræsentanter med 
emner og oplysninger af interesse for 
repræsentantkorpset.

Som nævnt er hvervet som repræsentant 
et tillidshverv. Du bliver udnævnt for to år 
ad gangen, og du får den første periodes 
medlemskab gratis.

Her kan du hente oplysninger
I vores medlemsdatabase, som du har 
adgang til, kan du finde en masse rel-
evante oplysninger om medlemmerne i 
dit lokalområde.
På www.danes.dk  kan du som nævnt 
læse mere om Danes Worldwide – 
herunder vores undervisningsprodukter, 
vores rådgivere, priserne på medlem-
skaber og meget mere. Her kan du også 
downloade vores forskellige brochurer.

Held og lykke med repræsentant-hvervet!

 Danes 
Worldwide 
  Foreningen 
for globale  
danskere 

Danes Worldwide
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Har du brug for hjælp?

 

Her er en oversigt over dine kontakter i sekretariatet:

Pál Jauernik, Senior Advisor 
(generelle spørgsmål) pal@danes.dk

Øivind Holtermann, presseansvarlig og redaktør 
(artikler og andre skriftlige indlæg) oivind@danes.dk

www.danes.dk – hvis du vil vide mere om foreningen, 
dens historie og øvrige aktiviteter

Danes Worldwide
Købmagergade 67, 2. sal
DK-1150 København K

danes.dk
danes(a)danes.dk
Tel +45 3332 0913


