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Det har været et herligt forår med mange tilbud, hvor Bydelsmødrene har mød-

tes på tværs af landet og har talt om kvinder, rettigheder, ligestilling og ledelse. 

På hvert kursus oplever underviserne et kæmpe engagement og lyst til læring. 

Det vil vi gerne takke jer alle for! 

Vi vil også gerne  råbe et højt HURRAH og tusind tak for jeres store hjælp i 

forbindelse med indsamling af spørgeskemaer til den store evaluering. Vi ved, I 

har kæmpet! Vi ved, I har brugt mange timer på at udfylde og indsamle.  Vi kan 

ikke takke jer nok! Vi glæder os til at præsentere resultaterne for jer i slutningen 

af 2014. 

Vi vil gerne sige tillykke til alle de nye Bydelsmødre som allerede i dette forår 

er kommet til og vi vil gerne sige tak til alle Bydelsmødre for igen dette forår at 

have støttet mange kvinder til at skabe forandring i deres eget liv. 

I efteråret er kalenderen for Bydelsmødre allerede fuld af spændende arrange-

menter. Så sæt kryds i kalenderen nu og vær opmærksom på mails fra os. 

 I september inviteres Bydelsmødre til en spændende lærerig workshop, som 
handler om at fortælle og høre historier om de forandringer Bydelsmødre 
skaber for andre kvinder.  Kontakt Laura Yde for mere info: ly@cfsa.eu 

 5. oktober afholdes Bydelsmødrenes årlige landsmøde. Vi glæder os til igen 
at samle over 200 Bydelsmødre til en festlig dag i Vejle. Kontakt Mai-Britt 
Haugaard Jeppesen for mere info: mhj@cfsa.eu 

 Kurser i efteråret. Den store succes fra foråret om ligestilling fortsætter. I 
efteråret udbydes derfor et nyt kursus om nogle af de samme emner. Datoen 
er ikke på plads endnu, men vi sender information ud, så snart vi ved mere. 
Kontakt Mai-Britt Haugaard Jeppesen for mere info: mhj@cfsa.eu 

 Hold øje med postkassen. Bydelsmødre fra hele Danmark har været på kursus 
i ledelse. Efter sommerferien udsendes materialer fra kurset, som I alle kan bruge 
til at arbejde videre med ledelse i jeres Bydelsmødre-grupper. Vi sender det rundt 
i juli - så hold øje! Kontakt Laura Yde for mere info: ly@cfsa.eu  

Til sidst er der blot at ønske alle jer en rigtig dejlig sommer fuld af blomsterdufte, 

isvafler og feriedage. 

Pink sommerhilsner fra Zeljka, Maja, Laura, Siliane og Mai-Britt 
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Sommerhilsen fra Bydelsmødrenes Landssekretariat 

God sommer til jer alle!  

 

 

 

Vi ses til august! 


