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 Udrejsecenter Kærshovedgård 
Nyhedsbrev 04 / 2016 

Udrejsecenter Kærshovedgård vil fremover udsende              

nyhedsbrev til borgerne i lokalområdet og andre inte-

resserede en gang pr. måned. 

Der er også mulighed for at få yderligere oplysninger 

ved at benytte vores hjemmeside uckhg.dk  

Borgermøde 
Udlændingestyrelsen og de øvrige aktører på centret 
havde den 30 august 2016 inviteret til borgermøde 

på Kærshovedgård. 
Omkring 250 borgere havde taget imod invitationen.  

Aftenen startede med en kort præsentation og sta-

tus. Der var mulighed for at få en snak med såvel 

aktører på centret, tilstedeværende personale, samt 
de nuværende beboere.  

 

 

 

 

 

 

Efterfølgende var der rundvisning på centret. 

Mange besøgende fik svar på deres spørgsmål, men 

da centret stadig er i en opstartsfase var der også 

mange uafklarede spørgsmål.  

Beboere på Udrejsecentret 
Nyhedsbrevet vil fremover oplyse om hvor mange der 
bor på Udrejsecenter Kærshovedgård. 

 
Den 01.10.2016 er der 42 beboere der har fået afslag 

på asyl i Danmark. 

 
Der har den 27 september været afholdt informations 

møde på center Sandholm for beboere på tålt ophold. 
Den 6 oktober skal 6 beboere på tålt ophold flytte til  

Kærshovedgård. Den 10 oktober flytter yderligere 6 

Beboere på tålt ophold til Kærshovedgård. 
Herefter vil der ske en løbende overflytning til centret. 

Politi på Udrejsecentret 
Politiets nye lokaler på centret er næsten færdige. 
Der vil fremover blive fast bemanding fra politiet alle 

ugens dage.  
Politiets personale skal varetage beboernes melde-

pligt,  samt medvirke til ro og orden i centret. 

Aktiviteter på Udrejsecentret 
Røde kors har iværksat flere aktiviteter på centret. 
Der er udover undervisningstilbud også mulighed for 

at deltage i kreative aktiviteter. 
Der er oprettet cykel og træværksted, frisørsalon, der  

er desuden oprettet en genbrugsbutik med alle for-

mer for beklædning og fodtøj.  
Der arbejdes på at involvere beboerne i vedligehold 

af centret, kantinedrift og almindelig rengøring. 
 

 
 

 

Der skal også være tid til en kop kaffe 

Gamle cykler modtages med stor tak. 

Brugt tøj til beboerne modtages med stor tak. 



 

 

 

 

Indgangen til Udrejsecenter Kærshovedgård 

Indhegning, porte og adgangskontrol er næsten klar, 

og forventes færdig den 4 oktober 2016. 

Næste nyhedsbrev udkommer den 1 november 2016  

Udrejsecenter Kærshovedgård   
Den 01.10.2016 

Gert Mikkelsen  

Mulighed for at aflevere tøj 

Der er opsat en tøjcontainer ved indkørselen til  

Kærshovedgård / ved enden af alléen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er mulighed for at folk som vil donere /give vores 

beboere - eller andre  noget brugt tøj, kan de smide 

det i denne container.  


