
Albertslund Integrationsråd 
Møde 123 

 

1 

 

 

Mødedato: 7.2.13. 

Til stede: Hakima Lasham Lakhrissi, Wannisa Buakhan, Britta Schneider-Jørgensen, Per 

Hvidtved, Lene Lonnov, Nebi Deveci, Paw Østergard Jensen, Faouzia Johannsen, Sahin 

Tirpan, Claus Rasmussen,  Karen Tobisch, referent jobkonsulent Leila Barasinska. 

 

Fra pkt. 6 deltog gæster fra forskellige foreninger, se dette punkt. 

Afbud: Billal Zahoor, Frede Vestergard, Anjam Bashir, Johnny Chiang Kejs, Madeeha 

Hussain 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 
Referaterne blev godkendt med en bemærkning: 

Gæsterne var ikke fra Kasakhstan men Kirgisistan. 

 

3. Evaluering af mødet med kommunalbestyrelsen 
Der var bred enighed om, at det havde været et godt møde: 

Positiv stemning og god diskussion. 

Debatten ved bordene i grupper var en god metode, der gav plads til forskellige 

meninger og lydhørhed fra alle. 

Kommunalstyrelsen udtrykte tro på rådets arbejdet, og rådet fik ros. 

Positivt at diskussionen om modersmål ikke blev genoplivet. 

Der var ros fra rådet til Karen for tilrettelæggelsen og gennemførslen af mødet. 

 

Der skal dog tages fat i debatten om modersmål igen. Paw foreslog, at rådet indhenter 

mere viden inden, og at rådet lægger op til en handlingsplan. 

 

4. Meddelelser 
Nyt fra Følgegruppe for Ægteskab med omhu, projekt i Vestegnens Indvandrer 

Kvindecenter. Karen Tobisch: Der har ikke været møde siden sidst. Indkaldt til møde 

i følgegruppen den 28.2.13. 

 

Møde med Skolerådet/skolebestyrelse, forslag er at der oprettes en gruppe der kan 

arbejde videre med pjecen. Forslaget er at Karen kontakter Anjam Bashir, der har 

børn i skolealderen, og Madeeha Hussain, der har gået i skole for ikke så lang tid 

siden, samt Mehmet Kücükakin fra kommunalbestyrelsen, som er lærer i en anden 

kommune. Lene og Karen repræsenterer integrationsrådet. 

Når udkastet til pjecen om integration i skolerne er klar, har Claus tilbudt at indkalde 

alle skolebestyrelser i kommunen til møde om emnet. 

 

Nyt fra Det lokale Beskæftigelsesråd Nebi Deveci 

Der er ikke så mange penge til det lokale arbejde, 400.000 kr.  

Nebi har været til temaaften i Ballerup for alle Vestegnens beskæftigelsesråd, hvor 

ministeren også deltog. Ministeren fremhævede især problemerne med de unge, som 

springer fra uddannelse og kommer på kontanthjælp. 

 

Nyt fra Sundhedsrådet Faouzia Johannsen 
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Faouzia har ikke været indkaldt til møderne, men har nu gjort formanden opmærksom 

på, at hun er valgt, så hun nu er indkaldt til næste møde. 

Faouzia efterlyser en brochure om sundhedsformidlere – hun tager et eksempel med 

til næste møde i rådet. 

 

Nyt fra Rådet for Etniske Minoriteter Hakima Lakhrissi 

Mødet med ministeren og delegationen fra Kirgisistan var positiv. Man er meget 

opmærksom på tvangsægteskaber i Kirgisistan. Religiøse ægteskaber er ikke gyldige 

uden civilt ægteskab. 

Det var inspirerende at høre om deres erfaringer, og der var mange spørgsmål til 

forholdene i Danmark. 

 

Nyt fra Netværkshusets styregruppe Britta Schneider Jørgensen 

Der har været 3 møder i styregruppen. Alle brugere er blevet informeret via samtaler 

med tolk om nedlæggelse af huset. 

Det er vigtigt at skelne mellem huset og aktiviteterne. Styregruppen har nu fokus på, 

hvordan aktiviteterne kan gennemføres, og om man kan beholde medarbejderne fra 

huset f.eks. ved at søge om et nyt fast tilholdssted. 

Brugerne vil blive orienteret om mulighederne for at danne en forening, fordi en 

forening i kommunen har adgang til mødelokaler. En ny forening skal evt. være 

dannet inden 1.4.13, så kommunen kan godkende den. 

 

5. Åbent brev til kommunalbestyrelsen om netværkshuset 

Bodil Garde påpegede i mødet med Kommunalbestyrelsen at vi ikke havde en 

anbefaling med om forsættelse af netværkshuset. Det er en fejl og denne fejl må vi 

rette op på, det kunne gøres med et åbent brev til kommunalbestyrelsen.  

Karen delte et forslag til brev ud. Der kom nogle rettelser, som Karen indarbejder i 

brevet. Hun sender det endelige brev ud til rådet. 

 

 

”Sund mad fra mange lande” med deltagere fra forskellige foreninger i kommune  

Der var følgende gæster til mødet: 

Sheik Khuram og kassereren fra Kultur Center Vest 

Fadima og Ülcan fra DUEN, der har en tyrkisk madforening 

Tülay og Suksan fra den Tyrkiske Kulturforening, der også underviser i madlavning. 

Samt Ane Marie, leder af Ungdomsskolen, hvor der er en madskole, der laver mad til de unge 

hver onsdag aften. 

 

Deltagerne blev delt op i grupper, der skulle komme med idéer til indholdet og formen. 

 

Referat fra gruppearbejdet: 

Gruppe 1: 

Der skal være mad fra de lande, som er repræsenteret i Albertslund: 

Nordiske lande 

Tyrkiet 

Pakistan 

Marokko 

Thailand 

Somalia 
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Sammen med retterne skal der fortælles om deres historie, det kan også være en personlig 

historie i forhold til retten. 

 

Gruppen foreslår en bog med fast ryg eller spiral, som er nem at bladre i. 

 

Gruppen havde diskuteret, hvordan man definerer sund mad. Foreslår kontakt til 

fagpersoner eller styrelsen, som enten godkender retterne eller kommer med retningslinjer 

for, hvad der er sund mad. 

 

Gruppen foreslår, at man inddeler retterne efter nem, svær, billig eller dyr. 

Og at retterne inddeles efter landene. 

 

Der skal også stå, hvor man kan købe specielle krydderier. 

 

Der skal være fotos af de færdige retter og af dem, der laver retterne. 

 

Der skal være 5 retter fra hvert land. 

 

Gruppe 2: 

Gruppen har diskuteret, at det kræver megen tid af de frivillige at lave en bog, også når 

der skal laves tekster og layout. 

 

2 forslag til hvordan man kan opdele bogen: 

a) Hver forening har sit eget afsnit og kan lave en opskrift indenfor følgende emner: 

forret/suppe 

hovedret 

dessert 

bagning 

b) Eller opdeling efter typer af retter f.eks. forretter, supper osv. blandet fra de 

forskellige lande, men f.eks. med flag, så man kan se, hvilken nationalitet retten er fra. 

 

Det skal være lette, velsmagende og sunde retter. 

 

Gruppen diskuterede, om der kun skulle være halalretter, eller om der også kunne være 

retter med f.eks. svinekød. Eller om man f.eks. kun skulle lave retter med fisk. 

 

Gruppen havde også diskuteret, om man skulle lave 3 retters menuer eller 2 retters 

menuer. 

 

Gruppen foreslår, at rådet beder foreningerne vælge retterne, det vil gøre processen 

kortere. 

 

Gruppe 3: 
Gruppen foreslår, at der nedsættes 3 arbejdsgrupper: 

a) Gruppe, der arbejder med budgettet – nedsættes hurtigst muligt 

De ser på omkostningerne ved udgivelse: hvor stor en bog, hvilken form, skal den 

være gratis eller sælges f.eks. på biblioteket. 

b) Gruppe, der arbejder med layoutet 
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c) Gruppe, der er ansvarlige for opskrifterne inkl. en vurdering af opskrifterne’ 

 

Gruppen havde også diskuteret, om opskrifterne skulle være på dansk eller på andre 

sprog.  

 

Sunde, hurtige og nemme retter. 

 

Alle retter skal afprøves. 

 

Også afsnit om sund slik. 

 

Fotos af retterne er vigtigt. Der må gerne være tekst på flere sprog ved siden af billedet. 

 

Gruppen foreslår en ret fra hvert land. 

 

Der skal være en fest,  når bogen udgives. 

 

Gruppen synes, det er svært at beslutte formatet, det afhænger af omkostningerne ved at 

producere den. 

 

Vigtigt at få en faglig vurdering af, hvad der er sundt. 

 

Man kunne sætte en vurdering af sværhedsgraden ved hjælp af stjerner ved hver opskrift. 

 

 

Gruppe 4: 
Forslag til titel: ”Grønt er godt for øjet” 

 

Opskrifterne deles op i menuer, der hænger sammen. Det er lettere at lave en 

energifordeling på en hel menu end en enkelt ret. 

 

Indledning: hvad er sund mad – også noget om, at noget fedt er sundere end andet. 

Holdning: lidt men godt – det vil sige kvalitet. 

 

Opdeling i menuer – begrænsningens kunst, primært fra de arabiske lande, Nærorienten, 

det fjerne Asien og Europa. Flest fra de arabiske lande. 

 

Forslag til opskrifter fra hver af de 4 områder: 

Fisk 

Kød 

Vegetarisk 

Fugle 

Bageopskrifter 

Kage/dessert. 

 

Opsamling efter gruppearbejde: 

Det er nødvendigt at diskutere om bogen skal være gratis eller sælges. Det betyder noget 

for størrelsen og formen af bogen. Hvis bogen skal bruges af mange, skal den være gratis. 

Derfor skal den være billig at producere, og det vil være for dyrt at få trykt fotos. 
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Et alternativ kunne være, at bogen sælges gennem Lokalhistorisk forening på biblioteket, 

men at foreningerne kunne få et antal til at forære deres medlemmer. Der var forslag om 

at få trykt en opskrift hver uge i Albertslund Posten eller at udgive opskrifterne i et 

ringbind, hvor man kan supplere med flere opskrifter hver måned. 

 

Et argument var, at når en masse frivillige lægger arbejdet i bogen, skal den være af 

ordentlig kvalitet.  

 

En anden diskussion var: skal det være hverdagsretter eller retter fra forskellige højtider? 

Hvis det er hverdagsmad, er det ofte billigere og sundere end festmad, hvor der er meget 

fedt og sukker i retterne. 

 

Denne diskussion skal også tages i foreningerne, der skal indstille til både indhold og 

form og omkostninger. 

Man skal også diskutere: hvem er målgruppen, og hvad er formålet med bogen. 

Karen vil samle alle forslagene og sende ud til alle deltagere. 

 

Der indkaldes til nyt møde, hvor deltagerne beslutter indhold og form. 

Der skal udarbejdes et forslag til omkostningerne. 

Herefter kan gruppen beslutte, hvor der skal søges om midler, og der kan indhentes tilbud 

fra trykkerier. 

 

 

 


