
 
 
 
 

Årsberetningen er en uddybet oversigt over Interkulturelt 
Kvinderåds aktiviteter og arrangementer for året 2021, samt 

fremtidige aktiviteter for 2022 
. 

 
I 2021 har IKR haft fokus på at realisere IKRs grundlæggende formål med henblik på at 
afdække rådets aktivitetsforløb: Projekter, aktiviteter, etablerede samarbejdspartnere   
 
 
Telefonrådgivningen har igen fået støtte for -2022: 
 

I 2022 projektet har igen fået fondsmidler fra Frederiksberg Kommune ifl. §18 
I rådgivningen rådgiver og vejleder vi gratis og anonymt om sociale eller økonomiske 
spørgsmål, 
hele året rundt. Man kan stille spørgsmål om bl.a. forældreansvar, skilsmisse, vold, 
personlige problemer, ensomhed, rettigheder, udlændinge- og sociallovgivning, 
uddannelse, job, økonomi m.m.  
 

Vores telefon 70 20 49 09 er åben mandag – torsdag kl. 10-13 og onsdag kl. 17-20 og 
onsdag fra20-21 spansk rådgivning. 
 
Personlige rådgivning, kun hvis der er meget alvorlige situationen. 
 
- Interkulturelt kvinderåd forsætte samarbejder med folk virke, Kvinderådet Dansk 

kvinder samfund, ARIEL, kulturhus Tingberg, frivilligcenter på Amager. samarbejder 
frugt med 
 

-   
- Folkevirke København, i samarbejde med Amal Hayat Denmark og Interkulturel 

Kvinderåd Spændende indblik i dansk og arabisk kultur Under overskriften ”Debatter 

om dansk og arabisk kultur” vil Folkevirke i samarbejde med Amal Hayat Denmark 
og Interkulturel Kvinderåd i de kommende måneder i 2022 fortsætte med en 
spændende række debatmøder. 

-  Samarbejder med ARIEL har etablere et debatmøde hvor der kommer kvinder fra 
Tyskland. 
 

- Projektbeskrivelse: ”Familie Dag” samarbejde med Tingberg kulturhus. 
-  
- IKR var aktive med sender information om covid 19 og hvordan man beskytter sig 

og deres familie til netværk. 
 
 



 
 
 
 
 
 

ÅRESPLAN FOR 2022 
 

 Forsætte at dels kontor sammen med Amal Hayat Danmark 
 
Vi røber også datoerne for nogle af forårets vigtige begivenheder: 
 
At forsætte projekt Telefon rådgivning for etniske minoritetens kvinder og deres familie. 
IKR har modtage støtte fra paragraf 18 Frederiksberg. 12.000 KR. 
 
 
Forsætte samarbejde med folk virke projekt Spændende indblik i dansk og arabisk kultur 
Under overskriften ”Debatter om dansk og arabisk kultur” 
D. 1 marts 2022 mødes team islamisk kunst, d 6 marts Dansk arabiskmusik kultur  
 

- 28 MAJ 2022: Interkulturelt kvinderåd generalforsamling. 
 

- 2022 Interkulturelt kvinderåd forsætter samarbejde med folk virke bladet  
 

- Juni 2022   etabler samarbejde med Tingberg kulturhus og Amager frivillige center 
-  To Work shop om Net værk og fællesskaber for at udvikle foreningsarbejder.  

Samarbejde med Ariel projekt for etabler workshop. 
- Samarbejder med Frederiksberg frivillige form 
- Sommerfest, og julefrokost. 

 

-  
  
 


