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MØDESTED: Hver 
torsdag mødes 
Lis på 78 år med 
55-årige Maggie, 
der er kommer fra 
Polen og er ved at 
lære dansk. Deres 
møde hjælper dem 
begge.

Af Kasper Ellesøe

HØJE-TAASTRUP: I boligen 
på Henriksdal Plejecenter 
tager 78-årige Inger Lis Kri-
stiansen i sin kørestol imod 
55-årige Malgorzata Kwiat-
kowska, der tager en stol og 
sætter sig ned ved siden af 
sin vært. 

Hun tager en bog frem og 
begynder at fortælle, at det 
er nogle lektier hun har for. 
For nemhedens skyld kalder 
Malgorzata Kwiatkowska 
sig i Danmark for Maggie. 
Hun har boet i Danmark i 
fem år og går på sprogskole 
for at lære dansk, og for hur-
tigere at blive bedre til spro-
get mødes hun hver torsdag 
eftermiddag med Inger Lis 
Kristiansen, der kalder sig 
Lis.

De to har mødt hinanden 
gennem den socialøkonomi-
ske virksomhed Elderlearn, 
der er stiftet af de to iværk-
sættere Andreas Reventlow 
og Nicklas Stenfeldt, som 
arbejder for at bekæmpe 
ensomhed blandt ældre og 
samtidig hjælpe udlæn-
dinge med at blive bedre til 
dansk. 

De har indgået et samar-
bejde med Høje-Taastrup 
Kommune, og i kommunen 
har de parret 41 par af ældre 
og udlændinge.

- De ældre er en god res-
source til at fralære sig 
dansk. De har tiden, og de 
taler rigsdansk og uden 
slang. Samtidig taler de æl-
dre om nogle andre ting end 
de unge. Når udlændinge in-
viteres hjem får de et andet 
indblik og ser for eksempel 
nisser og påskeharer. Det er 
en unik måde at tale om hi-
storie, kultur og samfundet. 
I starten var vi i tvivl, om det 
ville hjælpe de ældre eller 
udlændingene mest. Vi var 
overrasket over, at begge 
parter får så meget ud af det, 
siger Nicklas Stenfeldt.

Ifølge ham er den største 
udfordring for Elderlearn, 
at der er alt for mange ud-

lændinge i kø, så der mang-
ler ældre til at mødes med 
dem. Elderlearn har netop 
søgt om at forlænge samar-
bejdet med Høje-Taastrup 
Kommune.

Manglede noget
For Inger Lis Kristiansen 
gav det god mening at få be-
søg af Maggie Kwiatkowska.

- Jeg manglede lidt i min 
hverdag, nogen at komme i 
kontakt med uden for Hen-
riksdal. Jeg synes, det er 
rart, fordi det er noget ud 
over det sædvanlige, siger 
hun, mens det også giver me-
ning for Maggie Kwiatkow-
ska, der går på sprogskole.

- Vi sidder her og snakker 

om mine lektier, og jeg for-
tæller med mine egne ord. 
Jeg hørte om projektet på 
sprogskolen, og jeg synes, 
det var en god idé. Jeg har 
meget tid, fordi jeg ikke ar-
bejder for tiden. Jeg har ikke 
mange danske venner. De 
fleste er fra Polen, og selv-
om de kan dansk, snakker 
vi polsk. Jeg synes, det har 
været svært at møde andre 
danskere. Hos Lis får jeg 
mange informationer om 
dansk kultur, og jeg bliver 
bedre til at snakke, siger 
hun.

Bedre til dansk
I over tre måneder har de to 
mødtes, og der er fremgang 

at spore.
- Det er rart, hun er her, og 

at høre hvordan det går. Jeg 
synes, hun er blevet meget 
bedre til dansk, siger Inger 
Lis Kristiansen.

- Min lærer siger også, at 
jeg er blevet bedre og har 
udviklet mig, siger Maggie 
Kwiatkowska.

Hun er glad for at få hjælp 
via Elderlearn.

- Men det havde måske 
været bedre for Lis, hvis 
jeg havde været 20 år og 
mere energisk, siger Maggie 
Kwiatkowska, der kun kun-
ne tale russisk og polsk, da 
hun kom til landet.

- Nej, det tror jeg ikke. De 
unge har måske ikke tålmo-

dighed nok. Jeg er glad for, 
at det er Maggie, der kom-
mer på besøg. Hun er meget 
behagelig, og ellers var jeg 
hoppet fra, siger Inger Lis 
Kristiansen i stedet.

Siden de mødtes første 
gang, har snakken bare kørt 
hver torsdag, og de to er gla-
de for deres dag om ugen og 
har ikke planer om at stoppe 
med at mødes.

- Jeg håber, at der kommer 
et tidspunkt, hvor jeg bliver 
så god til dansk, at vi kan 
spille scrabble sammen. Det 
er hyggeligt og god sprog-
træning for mig, siger Mag-
gie Kwiatkowska.

- Den er jeg med på, siger 
Inger Lis Kristiansen.

Lis hjælper Maggie med dansk: Jeg 
håber vi en dag kan spille scrabble

Hver torsdag mødes Inger Lis Kristiansen (tv.) og Maggie Kwiatkowska hos Lis på Henriksdal Plejecenter. De har mødt hinanden gennem El-
derlearn, og deres møder giver selskab og bedre danskevner.  Foto: Kim Rasmussen

FAKTA

Sådan fungerer Elderle-
arn.dk:

■n Både de ældre og 
de sprogstuderen-
de tilmelder sig på 
Elderlearn.dk. 

■n Herefter matcher 
Elderlearn ud fra 
afstand, ønsket tids-
rum og interesser. 
Når der er fundet 
et match, hjælper 
Elderlearn med at 
arrangere det første 
møde. Elderlearn 
er også tilstede ved 
første møde for at 
sikre en god start.

■n Se mere på  
www.elderlearn.dk


