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Interkulturelt Kvindråd
Nyhedsbred – Forår 2019
Foråret er over os, og det er nu blevet tid til at få overblik over sidste nyt om vores kommende
aktiviteter, og få indblik i året der er gået. I nyhedsbrevet finder du information om vores afholdte
arrangementer som Talk Down-arrangementet og generalforsamlingen for år 2019, samt
sommerfesten 2019.

Vi håber at du finder interesse i vores arrangementer.
God læsning!

Generalforsamling for Interkulturelt Kvinderåd og vores medlemsorganisationer
Lørdag d.27 april 2019 inviterede Interkulturelt Kvinderåd sine medlemsorganisationer til
generelforsamlingsmøde.
Til generelforsamlingsmødet skulle der vælges fire kandidater og to suppleanter ind i IKR’s
bestyrelse. Forsamlingen valgte følgende kandidater ind:
Bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmer som fortsætter fremadrettet i 2019: Parshank Saeed, Annam al Hayali og
Anaam al Jadri.
Kandidater der blev valgt ind i bestyrelsen: Julie Borup Madsen, Sora Ali og Katina Rasmussen, Souad
Taha
Suppleanter:
Valgte suppleanter: 1.suppleant – Amnah Hawwa, 2. suppleant – Huda Al Kuzini

Til generalforsamlingsmødet blev kommende projekter for år 2019 drøftet og følgende blev
vedtaget:

-

Telefonisk rådgivning fortsætter på flere sprog.

-

Der afholdes flere aktiviteter målrettet kvinder med anden etnisk baggrund, med formålet
om at gøre kvinderne bevidste om deres rettigheder i Danmark.

-

IKR ønsker at rekruttere flere frivillige og danne flere kurser.

-

IKR vil skabe flere aktiviteter for kvinder med flygtningebaggrund for at inkludere og hjælpe
disse kvinder med at forstå hverdagen i Danmark

D. 9-11 Maj 2019: Interkulturelt Kvinderåds deltagelse i Talk Down
GIV DRØMMEN VINGER ” EN KVINDE, HVER DAG”

Interkulturelt Kvinderåd har igen i år inviteret sine medlemsorganisationer og samarbejdspartnere
til Talk Down. Talk Down-projektet tog udgangspunkt i kvinder med
flygtningebaggrund, og havde til formål dele kvindernes oplevelser
under deres flugt fra krigen. Her blev der sat fokus på emner der
fremstod som både rørende og voldsomme, og kvinderne fik
mulighed for at dele historier om oplevelser de aldrig havde delt før.
Emnerne under samtalen strakte sig bredt fra hårde barnefødsler,
barnedød, forgiftet drikkevand i flygtningelejre og drømmen om det
gode liv.

Kultur weekend den 8 juni 2019
Lørdag den 6. Juni deltog interkulturelt kvinderåd i Brøndby Strands kultur weekend, her fik vi
lejligheden til at have en bod hvor vi hilste på de forskellige forbigående og uddelte brochure om os

Sommerfest 2019
Interkulturelt kvinder, kvinderåd og Dansk kvinde samfundet vil i samarbejde med hinanden inviterer
alle organzationer i kvinder bygning til sommer fest den uge 34.

Kvindefestival 2019 – ’Kvinder og musik’.
Kvindefestivalen 2019 består af 3 kulturelle musikdage, som afvikles i løbet af september 2019.
Interkulturelt Kvinderåd arrangerer Kvindefestivalen 2019 i samarbejde med:

1- Tingbjergs Kulturhus
2- Tingbjergs Eves Univers.
3- Kurdisk kvindeforening

Festivalen afholdes i følgende datoer: 12/09, 24/09 og 28/09.

Dato af Indholdet af de kulturelle 3 musikdage er:

1) d. 12 september- orientalsk-musik og sang aften kl 18.00-20,30
2) d. 24.september- kultur-mix aftenskole- verden sirener kl 18-20.30
3) d. 28.september- 10 års jubilæum festival fra kl 13-20
Festivalen afholdes i Tingbjerg Kulturhus. Det er gratis adgang med mulighed for at købe mad.
Se mere på www.interkultureltkvinderaad.dk

