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HVEM ER BYDELSMØDRENE?
• Bydelsmødre er frivillige kvinder,
som hjælper andre kvinder
• Bydelsmødre er overvejende kvinder
med etnisk minoritetsbaggrund.
• Bydelsmødre har gennemgået og
bestået en Bydelsmødre-uddannelse
• Bydelsmødre har et stort lokalt netværk
• Bydelsmødre indgår i et landsnetværk

HVAD KAN BYDELSMØDRENE?
Bydelsmødre kan skabe tillidsfulde relationer til kvinder, som andre har svært
ved at nå. Det kan de, fordi mange af
Bydelsmødrene selv har erfaring med at
være ny i Danmark, de kan kvindernes
modersmål og de bor i samme område og
kan møde kvinderne i uformelle situationer.

FORMÅLET MED BYDELSMØDRE
I DANMARK
Bydelsmødre støtter andre kvinder i at
opdage og anvende egne ressourcer.
Det styrker både kvinderne selv, deres
børn og familier. Derved skabes der mulighed for en bedre fremtid i Danmark.
Bydelsmødre er uddannet i emner som
fx børn, sundhed og kost, lokale forhold,
ligestilling, danske samfundsforhold, rettigheder og pligter.

Bydelsmødrene er tilknyttet Bydelsmødrenes Landsorganisation, som tilbyder
sparring, rådgivning, erfaringsudveksling og ekstra kurser, så Bydelsmødrene
løbende kan opkvalificere sig.
HVAD GØR BYDELSMØDRENE?
Bydelsmødre taler med kvinder
Bydelsmødre taler med kvinder i lokalområdet på tomandshånd om emner, som er
relevante for kvinden.
Bydelsmødre bygger bro mellem
kvinder
Bydelsmødre bygger bro mellem kvinderne
og lokalsamfundet. Bydelsmødre informerer om fx kommunens tilbud og foreningslivet og deltager med kvinderne på fx møder.
Bydelsmødre skaber netværk
for kvinder
Bydelsmødre afholder sociale arrangementer. Til arrangementerne formidler Bydelsmødrene deres viden. De kvinder som deltager, diskuterer, reflekterer, udveksler erfaringer og opbygger nye venskaber.

BYDELSMØDRENES
LANDSORGANISATION
Bydelsmødrenes Landsorganisation arbejder for at udbrede, styrke og udvikle
Bydelsmødre i Danmark. Bydelsmødrenes
Landsorganisation er et netværk af selvstændige Bydelsmødre-grupper.

Bydelsmødrenes Landsorganisation
er en non-profit organisation etableret
under Center for Socialt Ansvar,
www.centerforsocialtansvar.dk

VIL DU VIDE MERE?
Kontakt:
Bydelsmødre Albertslund
Ring til en Bydelsmor:
- Tlf. 71 75 52 37,
(dansk /urdu )
- Tlf. 71 75 57 83
(dansk /arabisk)
Ring til koordinator for
Bydelsmødrene:
- Louise Ø. Andersen,
tlf. 60 35 46 35,
lan@bo-vest.dk
Følg os på Facebook:
"Bydelsmødre Albertslund"
Vi taler arabisk, urdu,
punjabi, pashto, berbisk,
tyrkisk, kurdisk, somali,
engelsk og dansk.
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