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Efterårs-Nyhedsbrev
Først vil vi gerne ønske alle

Eid Mubarak
Vi håber, I som fejrer Eid, har haft nogle
vidunderlige dage i begyndelsen af september
sammen med jeres familie og venner.
Vi håber, I har nydt god mad, festet og givet
børnene fine gaver.

Dette nyhedsbrev byder på mange spændende fortællinger:

SÆT KRYDS I KALDEREN
Landsmøde for alle
Bydelsmødre

Sidste nyt fra
Styregruppen

28. november
BYDELSMØDRENES
STØTTEFOND
Søg penge til
Bydelsmødrene

Vi skal snart sige
velkommen til ca. 20 nye
Bydelsmødre-grupper
rundt omkring i hele
landet

Bydelsmødrene
landet rundt - på
besøg i Århus,
København og på
den amerikanske
ambassade

Velkommen til et efterår fuld af gule blade, spændende oplevelser og nye Bydelsmødre over hele landet.

LANDSMØDE FOR ALLE BYDELSMØDRE
I november inviteres til landsmøde for alle Bydelsmødre i Danmark. Det bliver et kæmpe arrangement, hvor vi
håber at så mange Bydelsmødre som muligt vil deltage.
På landsmødet vil vi udveksle erfaringer, få ny viden, få en oplevelse, en overraskelse, grine sammen og møde
andre Bydelsmødre.
Vi glæder os til at fejre Bydelsmødrene!

DATO: 28. november 2011
Sted: Mødecenter Odense,
Buchwaldsgade 48
www.moedecenter.dk

SÆT KRYDS NU
I KALENDEREN
I VIL SNART MODTAGE EN
INVITATION TIL LANDSMØDET

Landsmødet støttes af
TrygFonden
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VELKOMMEN TIL

NYE BYDELSMØDRE I HELE LANDET

I løbet af efteråret kommer der en del nye Bydelsmødre til.
Faktisk starter der omkring 20 nye Bydelsmødre-hold i Danmark.
I Slagelse og Fredericia er de allerede gået i gang med kurset. Men de fleste andre steder er de i gang med at
rekruttere kvinder, som gerne vil være Bydelsmødre. Vi glæder os til at høre mere og møde jer.
For mere information kontakt Landssekretariatet: 30 17 78 04 eller 30 17 78 03

HISTORIER FRA BYDELSMØDRE

LANDET RUNDT

BYDELSMØDRENE FRA AARHUS KVINDEHUS PÅ KØBENHAVNERTUR
Af Piruza Ali, koordinator for Bydelsmødrene i Kvindehuset, Aarhus
Den 8. og 9. juni var 16 nuværende og kommende Bydelsmødre fra Kvindehuset i Aarhus på besøg i København.
På vejen derover stillede Abildskou en hel bus til rådighed for de forventningsfulde kvinder, hvilket førte til så
meget sang og munterhed undervejs, at chaufføren ved vejs ende med et stort smil sagde tak for
underholdningen!

Dagsordenen den første eftermiddag var rundvisning på Christiansborg. Det blev en fin indførelse i demokratiets
væsen, idet en meget kompetent kvindelig folketingsbetjent levende og afslappet fortalte og besvarede
spørgsmål om Folketingets historie og arbejde og samtidig formåede at få alle deltagere, nye - såvel som
gammeldanskere, til at føle sig helt selvfølgeligt tilpas og hjemme i de smukke omgivelser. ”Dette var også vores
borg”, følte vi. Oplevelsen blev ikke ringere af, at vi kom tæt på adskillige af vore kendte politikere undervejs.
Efter indkvartering på Vandrerhjem og aftensmad gik turen til Tivoli, hvor en spændende Pantomimeforestilling
desværre druknede noget i regn.
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Den følgende dag startede også med vand, dog ikke fra oven: Vi lagde ud med Kanalrundfart for at få et kig på
så mange af hovedstadens seværdigheder som muligt og drog derpå til Christiania for med egne øjne at bese
Fristaden. Det var en overraskelse at se de mange ladcykler, og at traktordrevne køretøjer klarer al transport af
varer og byggematerialer. I Pusher Street var det svært ikke at blive lidt overrasket over den frie hashhandel – og
vi takkede høfligt nej til tilbuddet om at ryge en gratis joint på stedet!
Jo, det var et par oplevelsesrige dage i storstaden, som gav mod på mere…

BYDELSMØDRENE FRA LUNDTOFTEGADE PÅ STUDIETUR TIL ÅRHUS
af Ayan Mahamed Abdi og Run Mohamed, Bydelsmødre i Lundtoftegade, København
Bydelsmødrene fra Lundtoftegades var på studietur til Århus den 18.-19. juni 2011
Starten på første dag var rigtig god. Toget og hotellet var godt, men hotellet lå ved siden af en vej og nogle
syntes, at bilerne larmede lidt for meget, men ellers var det super. Efter vi var ankommet, tog vi videre til
sommerfest i Kvindehuset i Århus. Der var mange kvinder til festen og bydelsmødrene fra Århus bød os
velkommen. Vi spiste forskellig mad, og efter maden var der musik. Vi dansede, og det var en rigtig hyggelig fest
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Senere gik vi en tur i Århus by og vi spiste aftensmad på restaurant Ankara, og vi havde det rigtig sjovt. Næste
dag var vi på besøg på kunstmuseet ARoS. Det var en tur, hvor vi lærte mange ting, og vi håber, at næste tur
bliver uden for Danmark!

BYDELSMØDRENES CAFE PÅ BISPEBJERG
Af Trine Lainez Andersen, Projektleder, Beboerprojekt Bispebjerg
I Bydelsmødrenes café i Beboerprojekt Bispebjerg kan man få kaffe, kage og hjælp til de ting, der er svære
Bydelsmødrene på Bispebjerg afholder hver måned caféarrangementer. Her er der mulighed for hjælp til f.eks.
at forstå breve og få indblik i kommunale eller andre sociale tilbud. Arrangementerne bliver til i et samarbejde
mellem Bydelsmødrene, Socialforvaltning i Københavns Kommune, ForeningsGuide Q og den boligsociale
helhedsplan Beboerprojekt Bispebjerg.

Elizabeta Markovic, Bydelsmor,
udtaler:
Efter at Beboerprojektet overtog
ledelse af Bydelsmødre på
Bispebjerg, var der mulighed for at
komme med nye idéer til
Bydelsmødrenes arbejde. Jeg
foreslog en café, hvor kvinder kan
komme og hyggesnakke, få en kop
kaffe og få hjælp og rådgivning,
og det er nu blevet til virkelighed.

Læs mere om Bydelsmødrene på Bispebjerg og caféarrangementerne på www.beboerprojektbispebjerg.dk.

BYDELSMOR BESØGER DEN AMERIKANSKE AMBASSADE OG FEJRER IFTAR
Af Lotte Siert Larsen; Leder af bydelsmødrene i Valby & Sydhavnen
Torsdag den 25. august var bydelsmor Zainab Al Haiby og jeg inviteret til Iftar dinner hos den Amerikanske
Ambassadør. Middagen blev holdt på Amabassadør Laurie S. Fultons residens - Rydhave i Charlottenlund. Der
var inviteret ca. 50 gæster, som allesammen på en eller anden måde havde en interesse i at fejre Ramadanen.
Det var en rigtig dejlig oplevelse at deltage i arrangementet.
Aftenen blev indledt med en bøn af Imam Mohammad Fouad Albrazi. Bagefter var der lejlighed til at bede i det
tilstødende bibliotek. Da bønnen var færdig, fik vi serveret en udsøgt middag med juice og vand. Det blev til en
fantastisk aften, hvor vi fik etableret mange spændende kontakter.
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Det mest slående ved arrangementet var hvor åbne og respektfulde det amerikanske folk er overfor
mennesker med en anderledes religion og kultur end deres egen. Det er der en del etnisk danske,
som kunne lære ganske meget af.
Eid Mubarak til Jer alle sammen.
JEG ER DRØMMENES LABYRINT
af Suzan Saygili, Bydelsmor Ishøj
Københavns Musikteater inviterede Bydelsmødrene til en forestilling af Atiq Rahimi ”Jeg er Drømmenes labyrint”
søndag den 18-09-2011
Stykket handlede om en ung studerende i Afghanistan, der
dengang var under sovjetisk besættelse. Den unge
studerende Ferhad drikker sig fuld til en afskedsfest for sin
bedste ven. Han glemmer spærretiden, og på vej hjem bliver
han arresteret og gennembanket af en militærpatrulje. De
efterlader den unge mand bevidstløs og uden identitetspapir.
En ung enke hjælper Ferhad, kvinden bor sammen med sin
søn, og sin sindssyge lillebror, der selv engang havde været i
fængslet, hvor han blev tortureret.

Den unge kvinde sørger for at kontakte Ferhads moder, dermed bliver der sørget for at en menneskesmugler
hjælper Ferhad i Eksil. Ferhad bliver rullet i et tæppe og kørt væk til Pakistan.
Da Ferhad rejser væk fra Afghanistan, efterlader han ikke kun sin familie, og barndom, men han efterlader også
sjælen i Afghanistan. Den stopper ved grænsen og han fortsætter alene.
Stykket var fangende, provokerende, og der blev prøvet nogle grænser af, men man blev ét med stykket og
forstod den kæmpe smerte det kan være at forlade sit land. Stykket kan helt klart anbefales.
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BYDELSMØDRENES STØTTEFOND

SØG PENGE TIL
BYDELSMØDRENE

Nu kan I søge Bydelsmødrenes Støttefond.
Fonden er oprettet med midler bevilget af Integrationsministeriet. Fonden er en toårig fond, som kan
søges i 2011 og 2012.

Formålet med fonden er at støtte Bydelsmødre-grupper især i forankringsfasen, fx i overgangen fra
projekt til frivillig social forening.
Bydelsmødrenes Støttefond kan søges af Bydelsmødre-grupper, som er medlem af Bydelsmødrenes
Landsorganisation.

Fonden bestyres af Styregruppen som gennemgår de indsendte ansøgninger og indstiller udvalgte
ansøgninger til Integrationsministeriet.
Alle skemaer findes på www.bydelsmor.dk


Læs mere på www.bydelsmor.dk

DEAD LINE
5. oktober 2011 kl. 12.00

NYT FRA FORMANDEN OG
NÆSTEFORMANDEN
IS I MAVEN OG ØJE PÅ FREMTIDEN

Af Gitte Larsen og Rikke Skovfoged
I Bydelsmødrenes Landsorganistation sekretariat
har de travlt, meget travlt. Til daglig sidder de med
det konkrete arbejde og alle de daglige
overvejelser omkring opbygning og strukturen af
Bydelsmødrenes Landorganisation.

Som formand og næstformand læser vi et hav af
mails, tager stilling til problemer og tager sammen
med resten af styregruppen vigtige beslutninger på
vores styregruppemøder. Men vi er ikke med i det
daglige arbejde, og det gør at vi kan have et
overordnet blik på Bydelsmødrenes
Landsorganisation.
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For lige nu sker der rigtigt meget i Bydelsmødrenes
Landsorganisation. Her er bare et lille udpluk af
alle aktiviteterne:






Line besøger alle Bydelsmødre projekter i
Jylland
Opstart af nye Bydelsmødre projekter i
landet
Forberedelse af den nye Bydelsmødre
grunduddannelse
Landsmøde i november
Deltagelse i foredrag og events. D. 3.
september var Bydelsmødrene fx tilstede
ved Internationaldag i København.

Det er fantastisk, at sekretariatet er kommet så
godt fra start og at så mange ønsker at samarbejde
med Landsorganisation.
Det kan altid virke lidt kaotisk, når en organisation
skal finde sine ben og man kan som et lokalt
projekt tænke, hvad får vi ud af at være med?
Men det er kun samlet, at bydelsmødre
projekterne kan blive stærke og blive kendt i hele
landet. Så kom endelig med ombord.
I det daglige knokler de på sekretariatet, for at
Bydelsmødrenes Landsorganisation skal finde den
helt rigtige form og vi er på rette vej. Som formand
og næstformand vil vi være med til at sikre, at vi
hele tiden holder den rigtige kurs og har fokus på
langsigtede løsninger.

NYE MATERIALER
PÅ WWW.BYDELSMOR.DK
Download og print folder om
Bydelsmødre
Vi har lavet en folder, som I kan bruge
lokalt.
Folderen beskriver overordnet hvad
Bydelsmødre er. Og så er der indsat et
skrivefelt, hvor I kan skrive jeres lokale
kontaktoplysninger.
Vi har lavet tre foldere:
1. Folder til rekruttering af nye
Bydelsmødre
2. Folder til de kvinder
Bydelsmødrene skal besøge
3. Folder til at dele ud til
samarbejdspartnere

KONTAKT LANDSSEKRETARIATET
Vest
Line Hillerup
lh@bydelsmor.dk
3017 7804
Øst
Mai-Britt Haugaard Jeppesen
mhj@bydelsmor.dk
3017 7803
Besøg hjemmesiden
www.bydelsmor.dk
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