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HVILKET FANTASTISK ÅR 2011  
Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. 

Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper etableret. Og i løbet 

af året har vi sagt velkommen til 7 nye Bydelsmødre-grupper som medlemmer. Her ved udgangen af 2011 består 

Bydelsmødrenes Landsorganisation af 27 Bydelsmødre-grupper fra hele landet. Det er vi meget stolte af. I 

begyndelsen af det nye år vil vi tage kontakt til de 6 Bydelsmødre-grupper, som endnu ikke er medlemmer og 

invitere dem med i Landsorganisationen.  

 

I løbet af året har vi mødt mange nye samarbejdspartnere, blandt andet Fødevarestyrelsen. Det er altid frugtbart 

at knytte bånd på tværs og se hvor det bringer os hen. Vi har også samlet mange erfaringer og viden ind i 2011 

og det har resulteret i mange ord, som er blevet skrevet ned og vi kan slutte året med en flot pakke til alle vores 

medlemmer.  

 

Tak for hjælpen, tak for samarbejdet og tak for opbakningen i 2011! 

 

I årets sidste Nyhedsbrev skal vi på tur rundt i Danmark og besøge Bydelsmødre. Vi skal til Holstebro, til Århus og 

Kolding. Vi skal sige TILLYKKE til Slagelse og til Sønderborg.  

Sidst men ikke mindst skal vi takke for deltagelsen til landsmødet i Odense 28. november 2011. 

 

PÅ TUR RUNDT I DANMARK 

VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE  
Den 15. december modtog 12 nye Bydelsmødre deres diplom på Slagelse Rådhus. Lis Tribler, Borgmester i 

Slagelse kommune holdt tale for de 12 stolte Bydelsmødre og hun takkede blandt andet Bydelsmødrene: ” Jeg 

vil gerne takke jer for den flotte, frivillige indsats, som I står klar til at yde. Men i sidste ende tror jeg, at den største 

tak kommer til at lyde fra de mennesker, som I kommer til at hjælpe fremover i jeres nye job som Bydelsmødre”. 

 

TILLYKKE TIL 

BYDELSMØDRENE 

I SLAGELSE KOMMUNE 
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STORT TILLYKKE TIL SØNDERBORG 
Den 2. november 2011 stiftede Bydelsmødrene i Sønderborg  

deres Bydelsmødre-forening.  

 

Kawthar Al-Jaff blev valgt som formand. 

Et stort tillykke til den nye forening. Vi glæder os til samarbejdet. 
 

 

DE GRØNNE BYDELSMØDRE  

Viften af hvad en Bydelsmor kan, er endnu engang blevet udvidet. Bydelsmødrene i Århus, Holstebro, 

København og Frederiksberg er blevet ambassadører for Fødevarestyrelsens grønne Nøglehul 

 

I oktober blev der afholdt et seminar om Nøglehullet i Osramhuset, København og d.12. december kom 

Marianne Dittmann fra Fødevarestyrelsen forbi Kulturhus Herredsvang i Århus.  

TILLYKKE TIL 

BYDELSMØDRENE I 

SØNDERBORG 

En mor tager ungerne under sine vinger 

En mor yder omsorg 

En mor bekymrer sig 

En mor spreder kærlighed 

 

I er mødre for en hel Bydel 

 

Den Bydel, som I skal ud og være mødre for, har 

brug for omsorg 

den har brug for at nogen bekymrer sig om den 

den har brug for at nogen spreder kærlighed 

 

Uddrag af den tale Lis Tribler, borgmester i Slagelse 

Kommune, holdt for de nye Bydelsmødre 

Den opgave, I har taget på jer, kræver mod.  

Det kræver mod at gå ind i andres hjem og tale 

om børneopdragelse, sundhed og seksualitet. 

 

Det kræver mod og tro på sig selv at gå ind i 

andres liv og rådgive dem om svære emner. 

 

Det mod, som I udviser, aftvinger respekt. 

Derfor er det en ære for mig som borgmester i 

Slagelse Kommune at overrække disse diplomer i 

dag. 

 

Uddrag af den tale Lis Tribler, borgmester i Slagelse 

Kommune, holdt for de nye Bydelsmødre 
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Begge steder fortalte Marianne om Nøglehulsmærket, som gør det nemmere at vælge sundere.  Det blev nogle 

lærerige arrangementer. Og her på sekretariatet har vi allerede ladet os fortælle, at Bydelsmødrene i Holstebro, 

Frederiksberg og Tingbjerg allerede har videreformidlet deres viden til forskellige arrangementer. 

         

 

 

Bydelsmødre fra Århus og Holstebro 

var samlet til seminar om 

Nøglehullet den 12. december 

2001 i Kvindehuset, Århus 

 

 

 

Bydelsmødre fra 

København og 

Frederiksberg var 

samlet til seminar om 

Nøglehullet den 6. 

oktober 2011 i 

København 

Med Nøglehulsseminar i både 

København og Århus er der skabt 

bånd til endnu en stærk 

samarbejdspartner i form af 

Fødevarestyrelsen. 

 

Læs mere om nøglehullet på: 

www.noeglehullet.dk 

 

I det nye år vil hjemmesiden også 

være på arabisk! 

 

http://www.noeglehullet.dk/
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NETVÆRKSMØDE FOR BYDELSMØDRE I KVINDEHUSET 

D. 2/12 2011 var Line Hillerup fra Bydelsmødrenes Landsorganisation, inviteret til at deltage i et netværksmøde for 

Bydelsmødrene i henholdsvis Kolding og Århus; Kvindehuset.  

 

 

 

Line blev modtaget af Bydelsmor Maria med et kæmpe smil om munden. Og sådan skulle det fortsætte resten af 

dagen. 20 kvinder fra Kvindehuset og 8 kvinder fra Kolding var samlet for at dele erfaringer og tale om de 

udfordringer og glæder, de står overfor i arbejdet som Bydelsmor. Og der blev snakket – hele dagen! 
 

Dagens program bød på rundvisning i Kvindehuset forestået af Bydelsmødre, frokost lavet af Bydelsmødre i 

Kvindehuset og efterfølgende erfaringsudveksling i grupper. Line sneg sig rundt i de forskellige grupper og kunne 

høre, at der blev delt erfaringer på kryds og tværs. 

 

”Sidst på min rundtur endte jeg i gruppen med Maria. Maria er pragteksemplaret på en Bydelsmor som fanger 

andres opmærksomhed og vinder deres tillid med sit søde, smilende og humoristiske væsen. Og samtidig var 

Maria skyld i, at jeg gik hjem med ondt i maven af grin og et smil på læben – sikke en skøn måde at tilbringe en 

fredag eftermiddag på. Tak til Kolding og Århus for at give mig ondt i maven”, fortæller Line. 

 

 

 

 

Bydelsmødre fra 

Kolding og Århus 

foran Kvindehuset i 

Århus 
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Vi opfordrer til, at mange andre Bydelsmødre-grupper vil følge Århus og Koldings eksempel og danne netværk 

på tværs af bygrænser. Mødet i Århus viser, at det er meget givtigt for Bydelsmødrene. 

NY START FOR BYDELSMØDRENE I HOLSTEBRO  
For snart 3 år siden blev det første Bydelsmor-projekt i Holstebro skudt i gang med penge fra det daværende 

Integrationsministerium. 14 Bydelsmødre blev uddannet over de første to år. Desværre blev Bydelsmødrene ikke 

forankret, og der er nu kun ganske få aktive Bydelsmødre tilbage i Holstebro.  

 

MEN inden længe summer Bydelsmødrene igen i Holstebro. Bydelsmødrenes Landsorganisation har indgået et 

samarbejde med Sundhedsplejen i Holstebro om at få liv i Bydelsmødrene i Holstebro.  

Takket være en meget engageret ildsjæl Anni Fjord, sundhedsplejerske, vil der i det nye år starte et hold op, som 

vil bestå af både erfarne og nye Bydelsmødre. 

 

Den nye Bydelsmor-gruppe i Holstebro kommer til at køre et tæt parløb med ”Familie med Hjerte” – spændende 

samkørsel som vi glæder os meget til. 

Vi i sekretariatet glæder os til det forestående samarbejde om at få uddannet en masse seje kvinder til 

Bydelsmødre i Holstebro. 

 

LANDSMØDE 2011 I ODENSE 

Da danske kvinder fra hele verden mødtes i Odense den 28. november 2011 
170 forventningsfulde og energiske Bydelsmødre med smil, visioner, passion og dans samlet i ét rum! 

De mange deltagere blev budt velkommen først af Gitte Larsen, formand for Styregruppen, som sørgede for at 

der blev klappet af alle. Dernæst gik Erik Thorsted, direktør for Fonden for Socialt Ansvar, ind i arenaen og drømte 

om fremtiden, hvor tusind Bydelsmødre støtter op om den forebyggende indsats, som Fonden for Socialt Ansvar 

arbejder for. Til sidst talte Tagharid Rahmah om det at være Bydelsmor og hun hyldede Bydelsmødrene for deres 

mod og deres frivillige indsats. 

 

Landsmødet blev støttet af TrygFonden, DSB og Zonta 
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Atmosfæren af et helt unikt fællesskab på tværs af landsdele var til stede i den 28. november 2011 i Odense, da 

Bydelsmødrene afholdt landsmøde. Landsmødet blev arrangeret af Bydelsmødrenes Landsorganisation med 

støtte fra bl.a. Trygfonden og DSB – en inspirationsdag og en dag med mulighed for, at Bydelsmødrene kunne 

erfaringsudveksle med hinanden.  

 

Landsmødet var det første siden Bydelsmødrenes Landsorganisation blev stiftet i marts 2011. Det var derfor 

centralt at samle Bydelsmødre fra hele landet og sætte fokus på at styrke fællesskabet nationalt. Og 

muligheden for at snakke om en fælles identitet omkring det at være Bydelsmor blev benyttet.  

Tak for jeres deltagelse. Tak for jeres evalueringer! Vi glæder os til næste år, hvor der bliver mere tid til at tale med 

hinanden i workshopperne.          

Programmet var en blanding af 

oplæg, underholdning og workshops. 

Amneh Hawwa kom forbi og fik 

følelserne i kog. Aydin Soei åbnede 

øjnene for de unge drenges 

udfordringer.  

Lars Storck fik kvinderne på gulvet og 

smilene frem. Danseteatret Carmen 

udtrykte kvindelig power.  

Og i workshopperne blev der talt om 

at være Bydelsmødre.  
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Modefotograf Jack Fussell fra USA tog billeder fra dagen og portrætter af Bydelsmødrene.    

Se billederne på vores facebook side Bydelsmødrenes Landsorganisation 

 

DET VINTERMØRKE DANMARK ER BLEVET LILLA OG PINK! 
Nu nærmer årets afslutning sig, og vi kan se tilbage på 9 forrygende måneder i Bydelsmødrenes 

Landsorganisation. Siden Landsorganisationen blev stiftet er der stødt 8 nye Bydelsmødre-grupper til i Jylland og 6 

nye på Sjælland. 

I løbet af de sidste måneder har vi brugt en masse tid på at besøge og tale med alle grupper – nye som gamle. 

Vi er blevet taget fantastisk imod af koordinatorer alle steder, og der har været stor velvillighed til at fortælle om 

erfaringer – gode som mindre gode. Det har været lærerigt. Erfaringerne er løbende blevet samlet og kommer 

alle Bydelsmødre i hele landet til gode.  

Det er fantastisk at se, hvor mange skønne og meget dygtige Bydelsmødre der er og ikke mindst at møde så 

mange top-engagerede koordinatorer. Vores tro på at missionen lykkes er, om muligt, blevet endnu stærkere. 
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Vi glæder os til det nye år, som byder på en masse sparringsmøder, opstart af netværk for koordinatorer, 

undervisning af nye Bydelsmødre ekstra kurser for Bydelsmødre, metodeoplæring, generalforsamling endnu et 

Landsmøde og meget, meget mere.  

Et ønske om en smuk og glædelig jul og et bragende nytår skal lyde her fra det 

farverige Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landssekretariatet: 

 Giver råd og vejledning 

 Formidler best practice 

 Yder praktisk hjælp 

 Indsamler viden og erfaringer  

 

Kontakt Landssekretariatet Vest: 

Line Hillerup 

T: 30 17 78 04  

M: lh@bydelsmor.dk 

 

 

Kontakt Landssekretariatet Øst: 

Mai-Britt Haugaard Jeppesen 

T: 30 17 78 03 

M: mhj@bydelsmor.dk 

 

 

 

 

PAKKEN TIL MEDLEMMER ER KLAR 

 

Formålet med pakken er at gøre det så nemt 

som muligt for jer at komme i gang. Pakken 

hjælper jer med at komme hurtigt i gang med 

det sjove og meningsfulde arbejde som 

Bydelsmødre. 

 

Pakken indeholder bl.a. en beskrivelse af 

konceptet for Bydelsmødre, Grunduddannelse 

for Bydelsmødre, metoder til Bydelsmødre,  

ekstra kurser til Bydelsmødre, foldere og logo 

og en foreningspakke. 

 

Kontakt landssekretariatet og få fingrer i hele 

pakken. 

mailto::%20lh@bydelsmor.dk
mailto::%20mhj@bydelsmor.dk

