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NYHEDSBREV        
SOMMER 2011 

BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION 

PASTEURSVEJ 2, 1799 KØBENHAVN V 

 

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 

SOMMERENS SIDSTE NYHEDSBREV  

I dette Nyhedsbrev fortæller vi om Bydelsmødre på summercamp under regnbuen, om rundvisning på 

Christiansborg, Den Hvide Mand på Nørrebro, nyt fra Styregruppen og siger TILLYKKE til nye Bydelsmødre rundt 

om i hele landet! 

 

Vi ønsker jer en rigtig god sommer! 

 

 

 

VELKOMMEN TIL 8 NYE BYDELSMØDRE I KOLDING 

27. maj fik 8 Bydelsmødre deres bevis efter at have gennemført uddannelsen for Bydelsmødre.  

 

 

 

”Vi havde en fantastisk dag. Diplomerne blev overrakt på Kolding Rådhus i Byrådsalen af Borgmesteren, Jørn 

Pedersen og Byrådsmedlem, Tine Roos Nørgaard,” fortæller Nimet Topcu, underviser og projektleder.  

  

 

 velkommen til nye Bydelsmødre i 

Kolding, Ishøj og Kalundborg 

 tak for gode oplevelser i dette forår 

 Læs nyt fra formand og 

næstformand 
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VELKOMMEN TIL BYDELSMØDRENE I ISHØJ 

Bydelsmødrene i Ishøj kan opsøges hver mandag kl. 16.30 – 18.30 på Ishøj Bibliotek hvis du har lyst til en snak om: 

•job eller uddannelse•børn eller familie•sundhed•bolig•noget helt andet 

 

VELKOMMEN TIL 10 NYE BYDELSMØDRE I KALUNDBORG 

Den 21. juni har 10 nye Bydelsmødre i Kalundborg fået overrakt diplomer af borgmester Martin Damm. Det er 

faktisk hold nummer to. Nu er der uddannet 16 kvinder i alt i Kalundborg. 

De står klar til at opsøge de andre kvinder og viderebringe deres viden og samtidig fortsætte med at mødes. 

 

 
 

STORT TILLYKKE TIL 

BYDELSMØDRENE 

 I ISHØJ 

 

 

  

 

 

STORT TILLYKKE TIL 

BYDELSMØDRENE I 

KALUNDBORG 



  

3 

  

NYHEDSBREV        
SOMMER 2011 

BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION 

PASTEURSVEJ 2, 1799 KØBENHAVN V 

 

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 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

UDFLUGTER OG OPLEVELSER 
 

BYDELSMØDRE PÅ SOMMERCAMP 
Skrevet af Nimet Topcu, projektleder, Integrationsnet 

 

13. – 15. maj 2011 drog det første hold af 

Bydelsmødre i Kolding på sommercamp sammen 

med deres børn. Det blev en fantastisk tur. 

 

Sommercampen fandt sted på Steneruphagelejr 

ved Kolding Fjord. De tre dage var fyldt med masser 

af oplevelser. Der blev lavet mad, danset, snakket 

en masse og alle fik grinet rigtig meget sammen.  

 

 

 

 
 

Under regnbue jubler Bydelsmødrenes børn. 

 

 

 

NYT OM JERES BYDELSMØDRENE 

Er et nyt hold Bydelsmødre uddannet? Har I sat gang i nye 

aktiviteter? Har I en god historie eller oplevelse I gerne vil 

dele med andre? 

I nyhedsbrevet kan I fortælle jeres historier og vi kan sige 

tillykke til nye bydelsmødre.  

Vi kan inspirere hinanden og sammen glæde os over 

Bydelsmødrenes opmuntrende indsats. 

Send fortællinger og fotos til: mhj@bydelsmor.dk 
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Sommercampen vil være en oplevelse som både 

voksne og børn husker. 

 

BYDELSMØDRE I FOLKETINGET 
Bydelsmødrene i Tingbjerg arrangerede i 

samarbejde med Yildiz Akdogan, medlem af 

folketinget og Landssekretariatet et besøg i 

Folketinget.  

 

 

 

Yildiz Akdogan fortalte oplagt om sit arbejde og sit 

liv som politiker. Hun fortalte levende om 

folketingsdebatter, udvalgsmøder og om venskaber 

på tværs af partierne. Yildiz Akdogan viste rundt og 

fortalte om Folketingets historie, om billeder og 

funktioner. 

 

Rundt på gangene mødte vi mange politikere. Yildiz 

sørgede for at præsentere os, så politikerne ved 

Bydelsmødre findes. 

 
 

Inger Støjbjerg, beskæftigelsesminister, stoppede op 

og talte længe med os. 

 

 
 

Det var en stor oplevelse at se ”Borgen” inde fra. 

 

BYDELSMØDRE MØDER DEN HVIDE 

MAND 
Skrevet af Ana Magdalena Pertea, Bydelsmor i 

Lundtoftegade 

"Den hvide mand" skabt af Liesel Tommy, 

Pulitzervindende sceneinstruktør, er en skarp 

forestilling om fordomme omkring race og 

diskrimination.  

Tonen er tragi-komisk med klare eksempler på 

sproglige klicheer brugt af "den hvide mand" imod 

"den farvede mand". 

Forestillingen er fuld af energi, der fremhæver den 

indre vrede, rettet mod forståelsen af en bedre 

socialisering og integration i vores samfund, hvor 
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værdier som modersmål, traditioner og ytringsfrihed 

bør bevares. 

 

Vi bydelsmødrene fra København har været meget 

begejstrede for at se teaterstykket. Det har 

bekræftet os i vores arbejde, og inspireret os til at 

fortsætte med at hjælpe kvinder af en anden etnisk 

oprindelse end dansk, samt danske kvinder. 

Tak for en god oplevelse! 

BYDELSMØDRE I TEATRET 
Fredag d.17. juni tog Bydelsmødre og deres børn i 

Betty Nansen teatret og så 130 elever fra 8. klasser 

fra fire forskellige københavnske skoler, spille deres 

version af Shakespeares Romeo og Julie. Deres 

fortolkning af den gamle klassiker indeholdte rap, 

dans, sang og ord. 

 

 

 

Forestillingen er et projekt under C:NTACT, der siden 

2004 har lavet kunstneriske projekter for unge med 

forskellige kulturelle og sociale baggrunde.  

 

KORT NYT FRA FORMAND OG NÆST-

FORMAND 
Skrevet af Gitte Larsen, formand og Rikke 

Skovfoged, næstformand 

 

Mandag den 6. juni 2011 blev andet 

styregruppemøde afholdt.  

 

Vi fik til mødet mulighed for at møde Line Hillerup, 

som er ny konsulent i Bydelsmødrenes 

Landssekretariat - og endnu en gang hjertelig 

velkommen. 

 

Vi fik berørt mange vigtige emner for den fremtidige 

organisering af Bydelsmødre-konceptet. Til mødet 

havde vi særlig fokus på:  

 Afgrænsning af Bydelsmødrenes 

kerneopgaver  

 Udvikling af Bydelsmødre-uddannelsen 

 Taxametermodel 

 Økonomi generelt 

 

Vi havde en god brainstorm og inspirerende dialog 

omkring fokusområderne og der blev nedsat udvalg 

til udvikling af nogle af disse.  

 

I processen er det vigtigt hele tiden at lytte til alle de 

gode erfaringer, der allerede findes - og få udviklet 

en organisering til gavn for alle Bydelsmødregrupper 

- gamle, som nye - som der forhåbentligt kommer 

flere af i fremtiden. 

 

En stor tak til Landssekretariat, for et fantastisk 

arbejde indtil nu og for tilrettelæggelsen af 

styregruppemødet. 

 

NYT FRA STYREGRUPPEN 
Dagsordnen på styregruppemødet 6. juni var 

proppet med væsentlige punkter. Blandt andet 

blev finansieringsmodeller og Bydelsmødrenes 

kerneopgaver blev diskuteret. 
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Der blev nedsat følgende udvalg: 

 

Taxameter-udvalg: Lotte Siert Larsen, Rikke 

Skovfoged, Mai-Britt Haugaard Jeppesen.  

Udvalgets opgave består i at udvikle en model, som 

skaber et overblik over, hvor meget en 

Bydelsmødre-gruppe koster i drift på årsbasis.  

 

Landsmøde-udvalg: Tagharid Rahmah, Suzan 

Saygili, Line Hillerup, Maja Langhorn, Mai-Britt 

Haugaard Jeppesen. 

Udvalget skal arrangere et landsmøde for alle 

frivillige Bydelsmødre i Danmark. 

 

Grunduddannelses-udvalg: Nimet Topcu, Gitte 

Larsen, Tagharid Rahmah, Suzan Saygili, Lotte Siert 

Larsen, Rikke Skovfoged, Mai-Britt Haugaard 

Jeppesen. 

Udvalget skal hen over sommeren samle materialer 

og gode idéer og udvikle et tilbud til en 

grunduddannelse til nye Bydelsmødre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREMTIDENS BYDELSMØDRE 

 

GRUNDUDDANNELSE FOR NYE BYDELSMØDRE 

De næste måneder mødes et udvalg nedsat af 

styregruppen (se ovenfor). De samler, diskuterer og 

udvikler et tilbud om grunduddannelse til nye 

Bydelsmødre. 

 

I den sidste måned har Landssekretariatet 

modtaget gode idéer, materialer og vigtige emner. 

Alle de indkomne forslag tager udvalget med i 

deres betragtninger, når de i løbet af sommeren 

samler en grunduddannelse.  

 

Udvalget overvejer:  

 Metoder. Hvilke undervisningsmetoder fungerer 

bedst?  

 Geografi. Skal uddannelsen være lokal, regional 

eller national? 

 Materialer. Hvilke materialer er allerede skrevet, og 

hvilke af dem kan vi bruge? 

 Litteraturlister skal samles gode link og 

samarbejdsaftaler skal i hus.  

 Afslutning på grunduddannelsen. Skal 

grunduddannelsen afsluttes med en samtale, en 

eksamen eller? 

 

Efter sommerens spændende arbejde glæder 

udvalget sig til at præsentere det første udspil til en 

fælles grunduddannelse for nye Bydelsmødre. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Læs  referatet af styregruppemødet 

på www.bydelsmor.dk 

Næste styregruppemøde  

5. september 2011  

Bydelsmødrenes kerneopgaver: 

 Rådgiver 

 Brobygger 

 Netværks-skaber 

 Videns-formidler 

 

Læs mere i referatet fra styregruppemødet på 

www.bydelsmor.dk 

I er altid velkommen til at kontakte 

styregruppen.  

I finder deres mailadresser på 

www.bydelsmor.dk 
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BYDELSMØDRENES MANGE SPROG 

SØGES 

Vi søger efter Bydelsmødre som kan hjælpe os med 

at oversætte vores folder og dele af hjemmesiden til 

forskellige sprog.  

Har du lyst til at hjælpe? 

 

Kontakt Mai-Britt Haugaard Jeppesen 3017 78 03 

 

 

 

 

 

 

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?  

 

Disse spørgsmål rumsterer i vores hoveder.  

Vi vil så gerne vide mere. 

 

Tjek om beskrivelsen på bydelsmor.dk stadig 

passer.  

 

      Send rettelser til: 

      mhj@bydelsmor.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Kontakt Landssekretariatet Øst: 

Mai-Britt Haugaard Jeppesen 

T: 30 17 78 03 

M: mhj@bydelsmor.dk 
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