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Dette nyhedsbrev er udgivet af Bydelsmødrenes Landssekretariat 

Hvis du har kommentarer, gode ideer, ris eller ros, er du velkommen til at kontakte 

Mai-Britt Haugaard Jeppesen: mhj@bydelsmor.dk 

FORÅR FOR BYDELSMØDRENE 

Solens varme nydes i Bydelsmødrenes  

Landssekretariat i København.  

Foran vinduet blomstrer et japansk kirsebærtræ.  

Når vinden tager i grenene, flyver små, hvide 

blade dansende rundt i luften. 

 

 

 

10 NYE BYDELSMØDRENE I HJØRRING 

I Hjørring er 10 kvinder færdige med deres uddannelse som Bydelsmødre. De står klar til at hjælpe andre kvinder 

med at forstå livet i Danmark. En hjælp de selv gerne ville have haft, da de flyttede til Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydelsmødrene fik overrakt deres diplomer af Arne Boelt, borgmester i Hjørring. Bydelsmødre-projektet hører 

under områdesekretariatet i Bolig Hjørring. Læs mere om Bydelsmødrene i Hjørring på www.bydelsmor.dk

 Med foråret kommer ny energi og nye idéer. 

Her i Bydelsmødrenes Landsorganisation skal vi 

sige velkommen til: 

 10 nye Bydelsmødre i Hjørring 

 1 formand 

 1 næstformand 

 1 ny konsulent i landssekretariatet 
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BYDELSMØDRENE I KVINDEHUSET, 

ÅRHUS 
I februar 2011 kunne Kvindehuset ønske tillykke til det 

første hold af uddannede Bydelsmødre.  

 

 

 

Kvinderne har gennem 5 måneder fået undervisning 

i emner som rettigheder og pligter, opdragelse, 

skolesystemet mm – viden der er god at have, når 

man skal ud og virke som rollemodel og brobygger 

mellem kvinderne derude i bydelene og i de 

forskellige institutioner.  

 

 
 

Gennem en individuel samtale fandt projekt-

medarbejder og underviser Piruza Ali frem til, at 10 

ud af det oprindelige hold på 19, var parate til 

opgaven. Resten valgte at fortsætte med 

uddannelsen. Det er vigtigt, at kvinderne føler sig 

klar og ordentlig klædt på, når de skal i gang med 

deres arbejde som Bydelsmødre. 

 

Bydelsmødrene har fået til opgave at assistere på 

de nyoprettede sundhedscafeer i Århus. Derudover 

holder de rundvisninger og oplæg og tager imod 

nye kvinder og familier i Kvindehuset. De forskellige 

institutioner, boligsociale medarbejdere og 

sundhedsplejersker har også mulighed for at få 

Bydelsmødrene ud til deres område og skabe 

kontakt til en særlig gruppe eller en enkelt kvinde. 

Bydelsmødrene er blevet taget godt i mod alle 

steder og i Århus glæder de sig til at se dem gøre en 

forskel. 

 

TJEK DIT BYDELSMØDRE-PROJEKT! 

Hvor langt er I? Hvor mange er I? Hvad laver I? 

Hvem samarbejder I med? Er der kommet nye 

aktiviteter til? Hvor mange har I besøgt? Hvad er 

jeres bedste oplevelse?  

 

Tjek om beskrivelsen på bydelsmor.dk stadig passer 

på jeres Bydelsmødre-projekt.  

Send rettelser, nye informationer og nye historier til 

mhj@bydelsmor.dk  

 

NY VIDEN OM BYDELSMØDRE  
Evaluering af de fire første Bydelsmødre-projekter i 

København er færdig.  

 

Det er Akacieparken/ Bispebjerg, Nørrebro, Sjælør/ 

Kongens Enghave og Tingbjerg, som har været 

under lup. Der er lavet en evalueringsrapport for 

hvert projekt og en samlet evaluering for alle 

projekter. 

 

Konklusionerne er spændende, inspirerende og 

interessante både for kommende, nye og 

etablerede projekter.  

 

 

 

 

 

Evalueringerne kan hentes på 

www.bydelsmor.dk 

mailto:mhj@bydelsmor.dk
http://www.bydelsmor.dk/
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PÅ FELTARBEJDE HOS  

BYDELSMØDRE I BERLIN 

Kirsten Fischer, udviklingskonsulent i 

Integrationsministeriet, skal på en måneds 

feltarbejde i Berlin. Hun tager af sted 1. Juni 2011. 

Hun skal besøge Bydelsmødrene i Neu Köln, det sted 

hvor Bydelsmødre-konceptet stammer fra.  

 

Kirsten Fischer har mange ting på programmet, men 

er blandt andet optaget af rammerne for 

Bydelsmødrene i Tyskland, hvordan deres 

uddannelse er sat sammen og hvilke metoder de 

benytter.  

 

Det, som har slået Kirsten Fischer i sin research, er 

den høje kvalitet og metodesikkerhed som 

Bydelsmødrene arbejder efter. Kirsten Fischer 

glæder sig til at samle viden og formidle den videre 

til os i Danmark.  

 

 

 

 

 

 

 

KOLLEKTIV ULYKKES-FORSIKRING 
FOR ALLE BYDELSMØDRE 
Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at 

Bydelsmødrene nu også er omfattet af den 

substitiære ulykkes-forsikring, som også 

Natteravnene er omfattet af. Aftalen trådte i kraft 

den 1. maj 2011. 

 

Det vil sige, at alle frivillige Bydelsmødre, som er 

medlem af Bydelsmødrenes Landsorganisation er 

omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring, som træder 

i kraft, hvis de udsættes for en ulykke i deres arbejde 

som Bydelsmødre og ikke selv har en 

ulykkesforsiking. Læs mere på www.bydelsmor.dk 

 

 

DEN FØRSTE FORMAND FOR 

BYDELSMØDRENES 

LANDSORGANISATION ER VALGT 

 
 

Gitte Larsen fortæller om sig selv: 

 

Jeg er ansat som projektleder i Medborgercenter 

Dalum, Odense SV - et toårig projekt med midler fra 

Styrelsen for Bibliotek og Medier. Projektet er et 

samarbejde mellem Dalum Bibliotek, Kristiansdals 

Boligforening og Dalum Ungdomsskole.  

 

I Medborgercenter Dalum er der et hold 

Bydelsmødre. Men flere kvinder samles her hver uge 

for undervisning og fælles oplevelser.  

 

Det er med stort gå-på-mod, at jeg vil arbejde for, 

at Bydelsmødre-projektet udvikles og brandes 

positivt, så projektet kan blive udbredt, hvor 

behovet er til glæde for kvinder - familier og 

samfundet generelt. 

 

Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Odense 

Seminarium og cand. pæd. i pædagogisk 

antropologi fra Danmarks Pædagogiske 

Universitetsskole. Jeg bor i Dalum med min kæreste 

og bruger min fritid på familie og venner. 

 

 

 

 

 

 

 

Gitte Larsen er valgt som 

den første formand i 

styregruppen for 

Bydelsmødrenes 

Landsorganisation 

 

 

Læs om de tyske Bydelsmødre på: 

www.stadtteilmuetter.de 

Se den nyvalgte styregruppe 

på www.bydelsmor.dk 
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DEN FØRSTE NÆST-FORMAND 

 
 

Rikke Skovfoged fortæller om sig selv:  

 

Jeg er ansat som integrationskonsulent i Integration 

& Fritid, Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns 

kommune. Jeg er blandt andet projektleder for 

Foreningsguide Q, København. 

 

Jeg er uddannet cand. mag. i pædagogik og 

psykologi fra Roskilde Universitet. Jeg bor på 

Holmen, Christianshavn i København sammen med 

min mand, vores søn på 14 og vores datter på 9 år. 

Jeg elsker at læse bøger og er lige startet til latin-

mix. 

 

Jeg har tidligere været ansat som projektleder i 

Bydelsmødre-projektet på Bispebjerg og 

Akacieparken. Jeg har stadig lyst til at arbejde 

for dette fantastiske projekt.  

Jeg vil arbejde for at projektet bliver et professionelt 

og kendt koncept i hele landet. 

 

DEN NYVALGTE STYREGRUPPE 

MØDTES FØRSTE MØDE 12. APRIL 
  

Den 12. april samledes den nyvalgte styregruppe for 

første gang efter landsmødet. Der var tid til at tale 

om forventninger til arbejdet og lægge en plan for 

arbejdet i 2011.  

Styregruppen lavede en brainstorm over hvilke 

opgaver, der er de vigtigste i 2011 for at få koncept 

og pakken til Bydelsmødre færdig.  

Et fælles værdiggrundlag, en uddannelse og 

mulighed for erfaringsudveksling står højst på listen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NY KONSULENT 1. JUNI  
Den 1. juni 2011 siger vi velkommen til Line Hillerup, 

ny konsulent i Bydelsmødrenes Landssekretariat. 

 

 

 

Rikke Skovfoged er valgt 

som den første 

næstformand i 

styregruppen for 

Bydelsmødrenes 

Landsorganisation 

 

 

 

Næste styregruppemøde  

6. juni 2011  

De tre væsentligste opgaver, som styregruppen 

og landssekretariatet vil arbejde på i 2011 er: 

 

 Fælles værdisæt  

 Fælles uddannelse  

 Landsmøde for Bydelsmødre  

 

Læs hele referatet af mødet på 

www.bydelsmor.dk 

Se hele pakken på 

www.bydelsmor.dk  

Line Hillerup, ny konsulent i Bydelsmødrenes 

Landssekretariat, Herning 
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Line Hillerup fortæller om sig selv: 

Inden for de næste par måneder vil I nok se mig 

dukke op mange forskellige steder – jeg glæder mig 

meget til at hilse på alle mine nye kollegaer og 

samarbejdspartnere. Indtil da må I nøjes med 

denne præsentation; 

 

Jeg er 35 år gammel og bosat i Herning sammen 

med min mand, Søren, og vores to børn, Emma og 

August. Det vil ligeledes være her i det vilde vesten, 

at jeg fremover vil have mit kontor.  

 

De sidste tre år har jeg været ansat i et socialt 

belastet boligområde i Herning, hvor jeg først var 

ansat som projektkoordinator på en helhedsplan og 

efterfølgende som leder af det lokale kulturhus.  

Et alsidigt og spændende job, hvor jeg har lært 

meget. Før det arbejdede jeg med 

integrationsprojekter (hovedsageligt 

lektiehjælpsprojekter) i Århus for Red Barnet 

Ungdom. Oprindeligt er jeg uddannet lærer. 

Derudover er jeg politisk aktiv og sidder i Herning 

Byråd. 

 

Jeg har qua mit nuværende arbejde, stiftet 

indgående kendskab med Bydelsmødre-projektet, 

men også i høj grad tilegnet mig viden i 

samarbejdet med kvinder med etnisk 

minoritetsbaggrund. 

 

Det kribler og krabler, og jeg glæder mig rigtig 

meget til at komme i gang! 

På gensyn! 

 

 

 

 

 

 

 

BYDELSMØDRE PÅ KONFERENCER 
Bydelsmødrene bliver flot repræsenteret rundt 

omkring i landet i år. Bydelsmødrenes 

Landsorganisation vil indtil videre være 

repræsenteret følgende steder:  

 

Dato Sted 

18. maj Best Practice – next 

practice, 

integrationskonference, 

Frederiksberg Rådhus 

30. maj IntegrationsprisForum, 

Torvehallerne, Vejle 

2. og 3. september  Almene Boligdage, 

Bella centret, 

København 

3. og 4. september International Dag, 

København 

30. september Frivillighedsdagen 

 

Kig gerne forbi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Landssekretariatet Øst: 

Mai-Britt Haugaard Jeppesen 

Pasteursvej 2 

1799 København V 

T: 30 17 78 03 

M: mhj@bydelsmor.dk Landssekretariatet: 

 Giver råd og vejledning 

 Formidler best practice 

 Yder praktisk hjælp 

 Indsamler viden og erfaringer 

Se pakken vi ønsker at tilbyde: 

www.bydelsmor.dk 

mailto:mhj@bydelsmor.dk
http://www.bydelsmor.dk/

