Bydelsmødrene
støtter kvinder

Sådan bliver du
Bydelsmor i Ishøj:

Bydelsmødrene bygger bro mellem kvinderne og
lokalsamfundet. Bydelsmødrene fortæller f.eks.
om kommunens tilbud og foreningslivet. De kan
hjælpe med at oversætte breve eller gå med til
møder hos kommunen, på skolen eller i
daginstitutionen.

Vi afholder et uforpligtende informationsmøde for
interesserede kvinder, så hvis du gerne vil være
Bydelsmor i Ishøj, eller bare gerne vil vide mere,
så kontakt en af de to koodinatorer af
Bydelsmorindsatsen i Ishøj:

Gitte Mazza:
telefon 30 17 89 27
mail: zbm@ishoj.dk

Bydelsmødre arrangerer
aktiviteter

Ninna Karstensen:
telefon 20 45 50 66
mail: nihka@ishoj.dk

Bydelsmødre arrangerer forskellige aktiviteter
i lokalområdet: motion, fester, kvindecafeer og
meget mere.

Bliv Bydelsmor
Bydelsmødre bringer håb
og forandring i kvinders liv
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Bliv Bydelsmor
• Vil du gerne støtte og hjælpe andre kvinder i
		 dit lokalområde?
• Vil du gerne være en del af et fællesskab
		 med andre kvinder?
• Vil du gerne uddannes til at kunne vejlede og
		 hjælpe andre kvinder?
• Vil du gerne være med til at arrangere
		 aktiviteter i dit lokalområde?
• Vil du være med til at gøre en forskel og
		 skabe tryghed i Ishøj?

Hvad kræver det at blive
Bydelsmor?
Som Bydelsmødre er vi interesseret i at tale med
og hjælpe andre kvinder.
Alle Bydelsmødre har gennemgået og bestået en
Bydelsmoruddannelse, som varer ca. 3 ½ måned.
Igennem Bydelsmoruddannelsen uddannes vi til
at vejlede og hjælpe andre kvinder og vi lærer om
kvindeliv, familieliv, sundhed og det danske
samfund. Vi skal spise lækker aftensmad
sammen og møde andre kvinder fra Ishøj.
Uddannelsen starter 1. september 2020
og vi mødes hver tirsdag kl. 17.00 til 20.00
i Brohuset, Vejlebrovej 45.

Hvem er Bydelsmødrene?
Bydelsmødre er frivillige kvinder som støtter andre
kvinder til at styrke sig selv, deres børn og familier.
Bydelsmødre er udadvendte og har et stort lokalt
netværk. Bydelsmødre er gode til at tale dansk.

Hvad kan Bydelsmødrene?
Bydelsmødrene taler med kvinderne i lokalområdet om de emner og problemer, som
kvinderne er optaget af. Det kan være
børne-opdragelse, parforhold, sundhed eller fritid.

Tirsdag d. 1. september 2020
starter vi Bydelsmødre i Ishøj og
vi vil gerne have dig med!
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