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Den er blevet stiftet af unge viborgensere med anden etnisk baggrund. Forenin-

gen arbejder primært med Integration, arbejdsmarkedet og idræt.  

 

VIF arbejder med at støtte og hjælpe børn og unge med anden etnisk baggrund 

end dansk, med at blive bedre integreret i det danske samfund, og med at komme 

videre, ved at få arbejde og uddannelse. 

 

Organisationen arbejder ud fra ”Ung til Ung” metoden forstået sådan, at det er de 

unge der hjælper hinanden. 

 

Grundlaget er demokrati og medindflydelse og der tilbydes lektiehjælp, rådgiv-

ning og studievejledning samt fritidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter.  

 

VIF er på baggrund af vedtægter og aktiviteter også godkendt som en folkeoply-

sende forening af Viborg Kommune.  

 

Udover aktiviteterne for unge er foreningen også samlingspunkt for voksne ny-

danskere i Viborg. Her tilbyder foreningen hjælp til at klare sig på arbejdsmarke-

det og arbejde aktivt for at fremme dialog og forståelse for forskellige befolk-

ningsgrupper på tværs af hinanden.  

 

Medlemstallet for vores forening er ca. 324 medlemmer og medlemstallet stiger 

fortsat. 

Vi har omtrent 28 forskellige nationaliteter, som er medlemmer i foreningen. 

 

Viborg International Forening tilbyder hjælp til folk, der har svært ved at forstå 

eller kommunikere med personale i daginstitutioner, fx skoler og børnehave, til 

noget, man ikke forstår. Hvis man har behov for en person til at hjælpe med at 

tolke, må I gerne kontakte os. Vi har arabisktalende, somalisktalende, kurdiskta-

lende og én enkelt persisktalende person, der kunne stå til rådighed til dette. 

Foreningens Formål 



Følgende er en oversigt over de forskellige 
aktiviteter, vi har at tilbyde i foreningen: 

Basketball for piger 

Bordtennis 

Fodbold 
hver lørdag  
kl 15 - 17   

Forældrenetværk 

Foredrag om 
børneopdragelse 

Førstehjælp og mad-
lavningskursus 

Information om ud-
dannelse 

Kulturarrangement  

Kvindegymnastik 

Lektiehjælp 

Pigeklub 

Senior Bowling 

Sommerlejr 

Syning 
hver lørdag 
kl. 13 - 16 

Svømning 
hver søndag 
16:00 - 17:30  

Udflugter & lejrture 

Ung til ung 

Ung til ældre 



Lejrtur 
Som en fast del af programmet, i lejrturen, var der naturligvis arrangeret en ud-
flugt hver dag. Dagen startede med, at man gik en frisk tur sammen, hvilket ses 
af billederne. Efter den lange tur, samledes man til fællesspisning. Her blev ener-
gien ladet op til den næste aktivitet, som kunne være forskellige fysiske aktivite-
ter, herunder fodbold, som det ses af billederne. Der blev hygget og pjattet til 
det yderste. 



Aktivitetsdag 7. juli 2018  
Ellekonebakken 

Der var 122 deltagere, 25 frivillige forældre 
Viborgif siger 1.000 tak for det gode samarbejde med boligselskabet Sct. Jørgen 
og de mange frivillige forældre  



Aktivitetsdag 7. juli 2018  
Ellekonebakken 



Indendørsaktivitet 



Indendørsaktivitet 



Indendørsaktivitet 



Indendørsaktivitet 



Livredderkursus 
I forbindelse med aktiviteten ”svømning” i foreningen, blev der afholdt et livred-
derkursus samt førstehjælpskursus. Disse kurser bliver afholdt hvert år.  



Foreningsaktivitet 



Oplæg om diabetes 



Store legedag i legeland   



Viborg Internationale Forening støtter FC Ellekonebakken, da vi vil gerne vil 
have, at der foregår aktiviteter på Ellekonebakken 
Vi siger 1.000 tak til forældrene og de frivillige for deres store opbakning 

FC Ellekonebakken 



Viborg Internationale Forening 
har 15 års jubilæum  

den 1. maj 2019 
 

På vegne af bestyrelsen 
siger vi 1.000 tak til  

vores medlemmer og vores sponsorer  
og til alle dem der har og stadigvæk  

støtter vores Forening. 


