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           Da jeg startede her på højskolen. 
I starten glemte jeg, at jeg var flygtning...

3 UNGE. 3 FORTÆLLINGER. 3 HELT ALMINDELIGE UALMINDELIGE LIV
DFUNK– Dansk Flygtningehjælp Ungdoms første podcastserie ’Flygtninge Fortæller’ handler om at være 
ung flygtning i Danmark. Serien zoomer ind på hverdagen, som rummer drømme, venner, skole, men også 
de øjeblikke, hvor de unge bliver mindet om de liv, de har forladt – og deres oplevelser under flugten. 
Som, når man er virkelig glad for at være i lære som konditor, men stadig forveksler lyden af fly i Billund 
med de bombefly, der prægede hverdagen i Syrien. Hvordan navigerer man i det?

GULDDRENG, HØJSKOLE OG FLUGT
I serien møder du 22-årige Majd fra Syrien, som 
nu bor i Gulddrengens hjemby Vejle, den 20-årige 
højskoleelev Nabait, der flygtede alene fra Eritrea 
og syriske Diaa, der vender tilbage til sit 
første hjem i Danmark: Nykøbing Falster.  De er 
alle tre kommet til Danmark indenfor de sidste 
4 år. Journalist Silke Fensman mødes med Majd, 
Nabait og Diaa – og tager dig med ind i deres 
hverdage og flugthistorier. Hun har talt med dem 
om nogle af de ting, der binder os sammen som 
mennesker: venskaber, drømme og ensomhed.  I 
podcasten hører du om mødet med Danmark, 
betydningen af venskaber og kontrasterne 
imellem en interimistisk flygtningelejr i Libyen og 
en skolekantine med stuvet hvidkål; imellem 
’mussemor’ og krigen i Syrien.
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Majd, konditordrømme & bombefly  (17 min)

Majd drømmer om at blive Danmarks bedste 
konditor. Han drømmer også om at se sin far, 
som han har været adskilt fra i 5 år... 

Nabait, Libyen & stuvet hvidkål  (18 min)

Nabait savner Hannah. Nabait og Hannah 
mødtes i Libyen under flugten fra Eritrea, 
og dannede et særligt bånd...

Diaa, Nykøbing Falster & flugt  (19 min)

Diaa fryser, da han står ud af bilen i Nykøbing 
Falster. Byen var hans første hjem i Dan-
mark. Nu vender han tilbager... 

Velkommen til ’Fortællinger på Flugt’  (15 min)

’Jeg har lidt sommerfugle i maven’ siger 
Abdullah. Mød Liya, Greg, Abdullah og 5 andre 
unge fortællere... 



HVERDAGSMØDER 
DFUNK har sammen med journalist Silke Fensman 
skabt en serie af lydfortællinger, som giver et sjældent 
indblik i unge flygtninges liv. Serien viser hvor 
forskellige unges flygtninges liv er – både fra hinan-
dens og fra deres danske venners. Med podcastserien 
vil vi gerne skabe et møde imellem mennesker i deres 
hverdage. At lytteren oplever hovedpersonernes 
hverdag, mens de bevæger sig igennem deres egen 
– enten på cykel, i toget eller hjemme på sofaen. 

’Flygtninge Fortæller – en podcastserie om at være 
ung flygtning i Danmark’ er en del af DFUNKs projekt 
Flygtninge Fortæller, som gennem lokale 
fortæller-events over hele landet formidler unge 
flygtninges personlige historier til den danske 
befolkning. Projektet er støttet med 2,9 mio. kr. 
af Nordea-fonden.
 
Serien er den første sæson af podcasts fra projektet. 
Til oktober udkommer anden sæson ’Fortællinger på 
Flugt’, hvor 5 unge fortæller en udvalgt historie fra 
deres liv. Få et sneak peek i bonusafsnittet 
’Velkommen til Fortællinger på Flugt’, der handler om 
live storytelling-turnéen, hvor unge flygtninge fortalte 
deres historier på nogle af landets største 
teaterscener. Kom med backstage sammen med 
fortællere og arrangører – og glæd dig til 
næste sæson. 

 

LYT MED
Læs mere om projektet og lyt til fortællingerne på:
www.dfunk.dk/fortaeller 

Find serien på iTunes eller CastBox. 
(Flygtninge Fortæller kommer Spotify ultimo oktober) 

KONTAKT 
Projektleder, Lærke Blom Madsen
tlf: 22 40 88 99
mail: laerke.madsen@dfunk.dk

Projekt ’Flygtninge Fortæller’ 
giver liv til de gode fortællinger 
og flere positive møder 
mellem mennesker. 

Møder, som styrker tværkulturel 
forståelse og dermed også 
vores fællesskab. 

Fortællerne bliver vigtige 
rollemodeller og vil kunne åbne 
vores øjne for at forstå 
andre kulturelle verdener.

— Henrik Lehmann Andersen 
    Direktør, Nordea-fonden 
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