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Et mødested for alle kvinder i Aarhus



”Kvindehuset skaber den tryghed, der gør at fl ere kvin-
der tør kaste sig ud i samfundet og præge fællesskabet. 
Hvordan fungerer demokratiet, hvor kan mine børn dyrke 
foreningsidræt, hvad forventes der af mig som forælder, 
hvad er kommunen og hvordan fungerer den kollektive 
trafi k?
I Kvindehuset kommer der kvinder, der har noget at byde 
på. Men som også er usikre på det samfund, de har svært 
ved at forstå og blive en del af. Kvindehuset giver red-
skaber til medborgerskab, deltagelse og demokrati – og 
så giver det helt banalt gode oplevelser, succes’er og et 
stærkt netværk.”

Jens Joel, socialdemokratisk medlem af Folketinget

Anders Lund Madsen skriver om kvinder og humor for Jyllandsposten

Tidligere borgmester Thorkild Simonsen på Kvindehusets åbningsdag i 2008

Tidligere borgmester Nicolai Wammen til møde om medborgerskab

To forhenværende ministre på besøg, Benedikte Kiær og Birthe Rønn Hornbech

Fatma Öktem, medlem af Folketinget for Venstre
Den amerikanske ambassadør i Danmark, Laurie Fulton

Rådmand for sociale forhold og Beskæftigelse, Hans Halvorsen
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kvindehuset - mit andet hjem

Mange af Kvindehusets kvinder er kommet til Danmark uden 

deres familie. I Kvindehuset bliver de en del af et fællesskab, 

hvor de sammen med deres børn kan dele oplevelser og højti-

der - have noget at se frem til og nogen, der glæder sig til at se 

dem. Kvindehuset forebygger på den måde isolation og ensom-

hed og skaber livsglæde og et holdepunkt i hverdagen for 

mange to-kulturelle kvinder og 

børn. De kalder Kvindehuset 

for ’mit andet hjem’ eller 

’min fars hus’, hvilket unæg-

teligt giver udtryk for husets 

særlige betydning.

”Da jeg kom til Danmark for 13 år siden, var det svært for mig 

at lære byen at kende. Vi havde sygdom i familien, og jeg var 

meget genert og havde ingen kontakt til naboer og andre men-

nesker. Vi var kun hjemme. Det var som at leve i et bur.    

En nabo spurgte mig om, jeg ikke ville med til Kvindehuset og 

fejre Eid. Jeg savnede at fejre Eid – det havde jeg ikke gjort i 

mange år. Jeg tog med til festen, selv om jeg syntes, det var 

svært, fordi jeg var genert. Jeg sagde til mig selv, at det var 

godt for mine børn, så vi skulle af sted. Jeg begyndte at komme 

i Kvindehuset, og en dag spurgte mine børn ”Hvorfor griner du 

mor?” Det havde jeg ikke selv tænkt over, at jeg gjorde. ”Det 

er, fordi jeg er glad.” Det er vigtigt for min familie, for vi har 

oplevet så meget ondt, og vi er en lille familie. Der er stor for-

skel på mig fra den gang og i dag, og de fl este kan ikke kende 

mig. Jeg har fået veninder og lært Aarhus at kende. Mine børn 

har lært andre at kende i Kvindehuset og er blevet mere åbne. 

Det kan lærerne mærke i skolen. Kvindehuset har vist mig vej.”

Maria, Nordirak



I foråret 2007 fi k jeg ansvaret for at udarbejde en ansøgning 

til Landsbyggefonden på vegne af de almene boligorganisatio-

ner i Aarhus. Det var noget af en opgave, for der var mange 

projekter og interessenter, der bød sig til. Heriblandt en me-

get livlig og blandet gruppe på tretten kvinder, der brændte 

for at skabe et hus for og af kvinder. Der var alt lige fra en 

pæredansk pensioneret forsker til en somalisk geolog og en 

arabisk sosu-hjælper. Sammen fi k vi skåret projektet til, pen-

gene kom i hus, og da kommunen fl yttede fra en børnehave i 

Alboas afdeling på Myrholmsvej i Viby, var huset en realitet.

Når vi i boligorganisationerne valgte at satse på Kvindehuset 

skyldtes det, at vi i vores boligafdelinger oplevede en del 

kvinder med primært etnisk baggrund, der havde et begræn-

set socialt netværk, og som ikke kom ret meget ud af lejlig-

hederne. Dem ville vi gerne gøre en indsats for – også fordi de 

kvinder har stor betydning for, at familien trives i sit boligom-

råde. Trives mor, trives mand og børn som oftest også.  

Vi er i boligorganisationerne og i Fællessekretariatet stolte 

af, at vi har været med til at hjælpe Kvindehuset i gang. 

Huset er et godt eksempel på, at projekter skal bygge på 
lokale ildsjæle, og at alle har noget at bidrage med, når 

bare de føler tryghed og bliver mødt med tillid. Vi er for 

længst holdt op med at tale om integration – det handler 

dybest set om medmenneskelighed, og den fi nder man i høj 

grad i Kvindehuset! 
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Kvindehuset arbejder aktivt med at forebygge ensomhed og isolation hos minori-

tetskvinder. Vi skaber en større forståelse for samfundet, hvilket giver oplevelsen af 

inklusion for kvinder, der ellers ofte føler sig udstødte. 

Ved at styrke og hjælpe en kvinde og mor hjælper vi hele familien. Vi skaber bevid-

ste forældre og gode rollemodeller for børnene, som oplever at deres mor har viden 

om samfundet, at hun har et netværk, de selv får glæde af og er en del af. Børnene 

oplever, at deres mor er en aktiv medborger – det er i høj grad også afgørende for 

deres egen opvækst i Danmark.

Kvindehuset tror på 

Kulturel mangfoldighed som en styrke og en berigelse• 
Forskellighed som kimen til ny viden og måder at se verden på• 
Kvindernes ressourcer sættes i spil til fælles bedste• 
Empowerment – i fællesskab får vi kvindernes ideer til at blive til virkelighed• 
Anerkende kvinderne for hvad de er, så de fi nder nye ressourcer og kompetencer • 
Frivillighed som metode til personlig vækst – alle har noget at byde ind med• 
Aktivt medborgerskab også som minoritetskvinde uden for arbejdsmarkedet• 
Forståelse for det danske samfund og det danske sprog som nøglen til en aktiv • 
tilværelse

livskvalitet
ressourcer

medborger

vækst
mangfoldighed

inklusion
respekt



Kvindehuset er et helt enestående og farverigt mødested for 

kvinder fra hele byen og fra hele verden. Kvinder i alle aldre, 

fra utallige kulturer og med meget forskelligt ståsted her i 

livet mødes og udveksler livserfaringer. Venskaber opstår, og 

det sociale netværk bliver større og mere forgrenet for hver 

dag, der går.

Ann Katrin Dybdahl | leder af Kvindehuset

”Som formand For Kvindehuset har jeg haft den store glæde 

at følge, hvordan tanken om et Kvindehus er blevet omsat til 

handling. Huset har stille og roligt udviklet sig til et velfunge-

rende multietnisk hus, hvor kvinder fra 30 nationaliteter har 

et fristed og får netværk, som styrker dem som menneske og 

som borger i det danske samfund. At se kvinderne udvikle 
sig og se dem få selvtillid er en daglig glæde for mig som 

formand og medmenneske, for så er den lidt luftige tanke om 

et Kvindehus blevet en vellykket realitet, som vi håber kan 

fortsætte i mange år fremover.”

Hanne Jensbo | Formand for Kvindehusets bestyrelse

Sjældent har jeg mødt så mange stærke og forskellige kvinder på en gang. Sjældent har jeg ople-

vet så meget varme, hjerterum og omsorg for andre. Og sjældent har jeg set så meget åbenhed 

og brændende ønsker om at lære noget og udvide sin horisont som i Kvindehuset.

Medarbejderne i Kvindehuset, de mange frivillige og husets kvinder har sammen skabt et gan-
ske unikt sted, der gør en stor forskel for mange kvinder og deres familier. Det er et sandt 
privilegium at være en del af den spændende udvikling, som Kvindehuset kontinuerligt er i. Jeg 

glæder mig til fortsat at se Kvindehuset og alle kvinderne vokse og blomstre de næste mange år.



aktiviteter i kvindehuset

sund 
mad 
fra 
hele 
verden



I køkkenet er kvinderne trygge ved det, de gør. Her ved de, at 

de behersker en kunst og har klare meninger om, hvordan mad 

skal laves. Det er med andre ord et fantastisk sted at begynde, 

når man skal udforske ens egne glemte ressourcer – der hvor 

man er mester.

  

Det, at lære at lave sund mad er noget kvinder går op i, både 

på egne og familiens vegne. Det er dog kulturelt betinget, hvad 

der opleves som sundt, og det er tit svært at oversætte mad-

pyramidens råd til egen madkultur. Sund mad fra hele verden 

tager udgangspunkt i kvindernes egne madtraditioner og skaber 

dermed en større mulighed for at få kostrådene integreret i 

egen madlavning.

Derudover får de muligheden for at præsentere deres madkul-

tur, som de er stolte af, og som er en del af deres historie.

Et stort ønske fra kvindernes side er at lære at lave traditionel, 

dansk mad, så de også har mulighed for at servere dansk mad, 

når deres børn har venner med hjem. På den måde er kurset en 

gensidig udveksling af spændende og sunde opskrifter.

”Mange af Kvindehusets kvin-
der har gennem deres mange 
dramatiske oplevelser og en 
tilværelse i et nyt land, med 
nyt sprog, nye kulturelle ram-
mer og krav mistet fornem-
melsen af deres ressourcer og 
kompetencer. En ting kan man 
dog være sikker på – de er 
mestre i eget køkken!”

Susanne Toft, 
aktivitetsmedarbejder



aktiviteter i kvindehuset
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hja 
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e
Da Samsam gik i gang med at læse til SOSU-hjælper, var hun 

blevet alenemor til to små piger, havde frasagt sig socialhjælp, 

da hun ikke ville ligge samfundet til last og ønskede en uddan-

nelse, så hun kunne stå på egne ben. 

Samsam er for længst blevet SOSU-hjælper og kom oven i købet 

straks i arbejde. Hun har ikke glemt lektiehjælpen: ”Det er vig-

tigt, når man har taget en beslutning om at nå et mål, at man 

arbejder ihærdigt for at nå det – og lige så vigtigt, at man ved, 

at der er hjælp og støtte at hente, når man har behov for det. 

Fornemmelsen af, at man også kan gå videre, hvis det er det, 

man ønsker, er også vigtig. Hele tiden er der bevidstheden om, 

at der er nogen, der vil støtte 

og hjælpe én. Fremtiden er 

ikke lukket! 

Det bedste ved lektiehjælpen 

var, at den var der! Bevidsthe-

den om, at man kunne komme 

og få hjælp til, hvordan en 

opgave skulle løses. Også når 

man ikke havde den skolebag-

grund, de danske kolleger 

mødte med.”

Sa
m

sa
m



Søndag står på lektiehjælp! 

Sådan er det bare – det må 

familier rundt om i Aarhus 

affi nde sig med. Der er lek-

tiehjælp i Kvindehuset som 

et tilbud til kvinder under 
uddannelse. 

Her kommer kvinder fra en 

lang række lande: Palæstina, 

Iran, Irak, Afghanistan, Kina, 

Kazakhstan, men allerfl est 

målrettede, unge somaliske 

kvinder. Ofte læser de til 

SOSU-hjælper eller –assistent, 

og ofte har de blikket fast 
rettet længere ud i fremti-
den, hvor rollen som sygeple-

jerske vinker lokkende. Det er 

disse kvinder, som har ønsket 

tidspunktet for lektiehjæl-

pen. Nogen har både mand 

og børn at tage sig af ud over 

skolegang og lektier og evt. 

job, men mange er alene med 

deres børn. Når det er svært 

at komme hjemmefra, laver 

lektiehjælperne individuelle 

aftaler med kvinderne, så 

de kan komme til kvindernes 

egne hjem, når børnene sover, 

og der er ro til studier. Det 

er nok her størsteparten af 

lektiehjælpen fi nder sted.

Korpset af cirka 30 frivillige 

lektiehjælpere tæller er-

hvervsaktive, nyuddannede 

og pensionister. Hovedpar-

ten, men ikke alle, er etnisk 

danske. 
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Hawa, Samsam og Anne Grete en søndag eftermiddag i Kvindehuset
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aktiviteter i kvindehuset

Det danske sprog er nøglen til medborgerskab og et aktivt og godt 

liv i Danmark. Forståelse og mestring af det danske sprog åbner 

døre, skaber forståelse og mulighed for kommunikation. Det står 

hurtigt klart for Kvindehusets kvinder, at vejen til et aktivt og 

selvstændigt liv i vores samfund er knyttet til deres beherskelse af 

det danske sprog. Kvindehuset tilbyder derfor, i samarbejde med 

FO-Aarhus, dansk på tre niveauer; nybegyndere, letøvede og øvede. 

Alle kan del  tage – også de kvinder, der lige er kommet til landet, og 

som venter på opholdstilladelse.

For kvinderne skaber husets 

kendte ramme den ro, der skal 

til, for at de kan lære lære nyt. 

De bliver også motiveret til at 

forbedre deres danskkundska-

ber, da de kvinder, de til daglig 

omgås i Kvindehuset, kommer 

fra hele verden og dermed har 

dansk som fælles kommunikati-

onsmulighed.
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ven
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Ideen til sprogvenner kom fra Suraya fra 
Afghanistan, der ønskede at mødes med en 
dansk kvinde for at blive bedre til sprog og 
lære mere om livet i Danmark. 

”Vi snakker om det, vi har lyst til. Og vi kigger ikke på uret, når 

vi mødes.” Vian er fra den kurdiske del af Irak. Hun er sprogven 

med danske Marianne. Vian fi k en sprogven for at bruge det 

danske sprog mere aktivt: ”Man glemmer sproget, hvis man ikke 

bruger det, og der er mange ord og måder, man siger tingene 

på, som jeg gerne vil vide mere om.”

Sprogvennerne mødes hver anden uge i et par timer, nogle 

gange hos Marianne, ellers i byen, men mest hjemme hos Vian. 

”Første gang Marianne kom på besøg, havde jeg taget fi nt tøj 

på – nu åbner jeg døren i min hjemmekjole. Hun er nærmest 

blevet en del af familien. Min mand og børn er ofte med i vores 

samtaler, og alle glæder sig til, hun kommer.” De to kvinder 

morer sig sammen og taler dybt om forskellige ting, der rører 

sig i deres liv. ”Vi snakker om 

kultur og traditioner, men også 

om vores liv og personlighed,” 

siger Marianne. Hun oplever 

sprogvenskabet som meget 

ligeværdigt. ”I starten tænkte 

jeg, at det var en Kultur-ven 

jeg havde fået, fordi vi hurtigt 

kom til at udveksle og dele 

en masse ting omkring vores 

kulturer. Men efterhånden som 

tiden går, føler jeg, at jeg har 

fået en Menneske-ven. 

”Man lærer meget både menneskeligt og socialt, og vi lærer om hinandens liv.”
            Vian
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aktiviteter i kvindehuset
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Kvindehuset tilbyder, i samarbejde med FO-Aarhus, undervis-

ning i bevægelse og kropsbevidsthed tre dage om ugen. Her 

er der hold i gymnastik og bevægelse i en tryg ramme kun for 

kvinder, hvor kvinderne ikke oplever sig selv som anderledes 

pga. beklædning mm. Flere kvinder har fokus på at tabe sig, 

og de får støtte gennem sundhedsråd og individuel opfølgning. 

Mange af kvinderne bærer fysisk og psykisk på traumer og får 

gennem forsigtig træning kontakt til egen krop og smerter. 

Kvinderne giver udtryk for forøget livskvalitet gennem delta-

gelsen i bevægelsestilbuddet. Kvindehusets undervisning i Krop 
og bevægelse er derfor blevet et fast ugentligt holdepunkt for 

mange af husets kvinder.

”En del af de kvinder, der 
kommer i Kvindehuset døjer 
med smerter, som blandt 
andet skyldes PTSD, over-
vægt eller andet. Kvindehu-
set arbejder derfor aktivt 
på at tilbyde aktiviteter 
og viden, der kan forbedre 
kvindernes fysiske vilkår.”

Jessika Skjoldager, underviser i 
Krop og bevægelse



aktiviteter i kvindehuset

kultur
afte
nerkulturel mangfoldighed og stolthed

”Ved kulturaftenerne får jeg rejst jorden rundt og 
besøgt en masse lande  uden at skulle med fl y.”

Ellen, Norge



Kvindehuset er beriget med en kulturel mangfoldighed uden 

sidestykke blandt sine gæster. Vi repræsenterer over 32  na-

tionaliteter og tilsvarende mange sproggrupper, madkulturer, 

traditioner og historier.

For at rette fokus mod den kulturskat, som den enkelte kvinde 

repræsenterer, arrangerer huset jævnligt kulturaftener. Her 

sættes kvindernes to-kulturelle baggrund i fokus som noget 

unikt og som en ressource. Skal man kunne føle sig som en 

ligeværdig borger i samfundet, skal man først føle, at man har 

værdi, som man er.

En kulturaften tager udgangspunkt i en enkelt kultur/nationa-

liet, og de kvinder, som kommer derfra, er inddraget i planlæg-

ning og udførelse af arrangementet. Som gæst får man mulighed 

for at opleve en del af verden gennem mad, musik og rekvisitter, 

som kvinderne har taget med sig. Oplæg om traditioner og histo-

rik, dans og sang. Alle sanser bliver sat i spil.  

Viden modvirker fordomme, så udover mange enestående 

oplevelser og fantastiske fester, giver de mange kulturaftener 

os indblik i vores medsøstres baggrund og kulturelle ballast – og 

åbner vores øjne for en større del af verden.



aktiviteter i kvindehuset

cykel
kursus
Vi er mange, som tager det 

at kunne cykle for givet – at 

cykle var noget vi lærte, da 

vi var børn. For mange af kvin-

dehusets kvinder er det langt 

fra virkeligheden, og ønsket 

om lære at cykle er stort.  Det 

at kunne cykle gør kvinderne 

mobile og giver dem en bevæ-

gelsesfrihed både i forhold til 

at færdes i og bruge byen. 

Fælles for de kvinder, der er 

på Kvindehusets cykelkursus 

er modet til at lære nyt i en 

”Jeg føler mig fri – det er som at fl yve”

ramme af tryghed og forståel-

se. For mange er motivationen 

drømmen om en uddannelse. 

For nogen er drivkraften 

ønsket om at kunne cykle med 

deres børn, frihed til at kunne 

bevæge sig og være gode 

rollemodeller. Flere af vores 

kvinder tager også cykelkurset 

som en målrettet del af deres 

uddannelse, da det også gør 

dem mobile og mere efter-

tragtede i forhold til arbejds-

markedet.



Lula  skal i gang med den 

pædagogiske grunduddan-

nelse for at blive SOSU-assi-

stent, og som et led i ud-

dannelsen skal hun i praktik. 

Lula ved, at hvis hun skal 

have gode praktikmuligheder, 

er det nødvendigt at kunne 

cykle. Hun har aldrig siddet 

på en cykel. Piger og kvinder 

kører ikke på cykel i Soma-

lia. ”Der er meget sand og 
næsten ingen asfalt der, 
hvor jeg kommer fra.”

Lula nøjes ikke blot med den 

ugentlige undervisningsdag 

i Kvindehuset. Hun køber en 

brugt cykel. Hun er klar over, 

at mange ikke har forståelse 

for, hvorfor voksne kvinder 

ikke kan cykle, og derfor øver 

hun sig i ly af nattens mørke 

på parkeringspladsen tæt 

på, hvor hun bor. 

Lula har en mand, der ved, 

hvad det betyder for hende at 

lære at cykle, og derfor hjæl-

per han hende med balancen 

og holder cyklen, mens hun 

ihærdigt holder fokus i nat-

ten. Sammen træner de en 

hel uge, og da Lula kommer 

tilbage til Kvindehuset, er hun 

en meget stolt kvinde – på 

cykel!

Lula lærte at cykle
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aktiviteter i kvindehuset

Inklusion i byen gennem 

”Jeg havde boet i Danmark i 10 år og kun set Viby. Det var der, vi skulle 
hente medicin. Vi havde aldrig været i Den Gamle By eller i skøjtehallen. 
Vi havde kun hørt om det og set det på fjernsyn. Mine børn blev så glade, 
da vi tog af sted. Det er dejligt, når en hel gruppe gør det sammen, så 
kan de opleve det sammen med andre børn. ”       Maria, Nordirak



Det er vigtigt, at kvinderne lærer deres by, og det, den rum-

mer, at kende. Sprogvanskeligheder og usikkerhed omkring 

indforståede, kulturelle færdselsregler afholder mange af vores 

minoritetskvinder fra at deltage i byens mange tilbud. Udover 

manglende viden omkring de forskellige institutioners beståen 

og mulighederne for at bruge dem, står en del af kvinderne 

også med spørgsmålet om, de er virkelig velkomne. 

Ved at besøge de forskellige tilbud sammen med kvindehuset 

lærer de byen at kende og kan lettere give dette videre til 

deres børn. De kan som forældre være gode rollemodeller og 

kan snakke med når der fx bliver nævnt AROS, Sculpture by the 

sea, Aarhus Rådhus, Mindeparken, Mols, Kvindemuseet eller 

Himmelbjerget. At dele oplevelser og det at have været med, 

at have ’været der’ giver oplevelsen af at være inkluderet i 
fællesskabet – at være en del af byen, være aarhusianer, ikke 

bare ’somalier der bor i Aarhus V’. Kvindehuset bruger derfor 

tid på byvandringer, ture til byens mange smukke naturområder, 

kulturinstitutioner og retsinstitutioner og deltager i de events 

og kulturelle tilbud, som byen byder på i løbet af året, der går. 

På den måde kan byen åbne sig for de mange minoritetskvinder 

og deres børn.



aktiviteter i kvindehuset
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Kvindehuset 
rummer kvinder i 
alle former og 
faconer, alle natio-
naliteter og ikke 
mindst - alle aldre.



Ældre minoritetskvinder er en 

gruppe, der kan være svær at 

nå, og som ofte står uden for 

de etablerede tilbud. Mange 

har små eller ingen dansk-

kundskaber, og det er en stor 

udfordring med den mang-

lende mobilitet, der også er 

gældende for gruppen. Ved 

at bruge vores frivillige, der 

repræsenterer en bred vifte af 

kulturer og sproggrupper, og 

på den måde kan fungere som 

brobyggere og tolke, skaber 

vi et tilbud for byens ældre 

minoritetskvinder. 

De ældre deler livshistorier og 

erfaringer, hygger i hinandens 

selskab og tager på ture i eget 

tempo. Nogle er begyndt at 

bruge Kvindehusets øvrige 

aktiviteter og arrangementer 

– andre er helt afhængige af 

at blive transporteret til og 

fra Kvindehuset og kommer 

derfor kun om fredagen, der 

står i seniorernes tegn. Der er 

en stor respekt for de ældre i 

mange af vores kvinders kul-

turer, og derfor skaber det en 

særlig stemning og oplevelse 

af helhed at få ’bedsterne’ ind 

i huset.

Kvindehuset gør det, som mange taler om og forsøger at 

lave teorier og handleplaner for: De skaber medborgerskab 

i ordets bedste betydning. En af kvinderne i huset fortalte 

mig, at Kvindehuset for hendes børn var blevet den mor-

mor, de ikke havde. Mine egne ord for det, jeg har ople-

vet, er, at i Kvindehuset går ulige forudsætninger hånd i 

hånd med ligeværd. Og det er meget værd!

        Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter
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”Det betyder noget særligt for mig at være krea-
tiv sammen med de andre kvinder. I værkstedet 
kan jeg lave ting til mig selv, men jeg kan også 
vise andre, hvordan man gør, og jeg bliver glad, 
når jeg kan hjælpe andre i stedet for bare at ar-
bejde alene. Jeg anbefaler alle at komme her. Det 
er ikke godt at sidde hjemme og være alene og 
tænke for meget. Her i værkstedet kan man hele 
tiden lære nyt, både om ting man kan lave, men 
også om mennesker fra mange forskellige lande. 
Og det gør mig glad.”

Jesusa, Filippinerne

”Jeg bliver i godt humør,  når jeg ser alle de fi ne ting som de andre 
laver - og det er dejligt, når man har lavet noget nyt til sig selv” 
               Raida, Tyrkiet

I det Kreative Værksted kan kvinderne sy, strikke, 

hækle, lave smykker eller andre kreative ting, som de 

har lyst til. Værkstedet er åbent for alle: for de fum-

melfi ngrede, for dem der kan strikke med lukkede øjne, 

og for dem der bare har lyst til at hygge sig med de 

andre. I det Kreative Værksted er der skabt et særligt 

socialt rum, som fl ere af husets  nye kvinder bruger 

som udgangspunkt for deres gang i Kvindehuset. Den 

varme og hygge, som værkstedet repræsenterer, skaber 

en tryg ramme at starte i. Gennem kvindesnak, små 

kreative sysler og hjælp og ideer hertil fra de andre 

kvinder, kommer de lige så stille ind i fællesskabet og 

tager herfra afsæt til resten af husets aktiviteter.



pi
ge
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”Jeg synes det er dejligt at se de andre, at se de bliver glade, når vi 
kommer herud og snakker. Det gode er, at det er socialt, og det er 
selvfølgelig også godt at kunne tage ansvar og yde noget for andre 
og være der for dem. Det er superdejligt.” Maha, frivillig i Pigeklubben

aktiviteter i kvindehuset



Kvindehuets pigeklub er opstået på baggrund af et ønske fra de 

mange døtre, der havde deltaget i Kvindehusets aktiviteter og 

arrangementer sammen med deres mødre. De ønskede deres 

eget rum, hvor de kunne være sammen om socialt samvær og 

hygge, men også have et rum, hvor de kunne dele erfaringer 

og snakke om de udfordringer og glæder, der er ved at være 

teeanger mellem to kulturer.

Kvindehuset er for kvinder i alle aldre, så initiativet var meget 

velkomment.

Det er pigerne selv, der har bestemt, hvilken form og hvilket 

indhold klubben skal have. De planlægger og står for at gen-

nemføre pigeklubbens aktiviteter. På den måde er pigeklubben 

blevet et godt eksempel på den tanke om empowerment, som 

Kvindehuset arbejder ud fra; har du et ønske eller en god idé, 

vil vi gerne hjælpe dig med at gøre den til en realitet.

Pigeklubben deltager også 
i Kvindehusets aktiviteter. 
På udfl ugter, som frivillige 
og som oplægsholdere om 
såvel Kvindehuset som 
deres egen pigeklub.



Kvindehuset tilbyder aktiviteter og arrangementer for mino-

ritetskvinder og deres børn for herigennem at skabe en aktiv 

og meningsfyldt hverdag. Flere af de børn og mødre, vi er i 

kontakt med, mangler oplevelser ud over det daglige og får 

gennem vores udfl ugter og aktiviteter gode oplevelser at bygge 

videre på. Kvindehuset introducerer på den måde forskellige 

aktiviteter, man som familie kan lave sammen med sine børn.

Mange af husets brugere er kommet til Danmark uden deres 

familie og har oplevet det svært at blive en del af det danske 

fællesskab. Andre igen er blevet familiesammenført og har 

været en del af deres mands familie, indtil de ved en senere 

skilsmisse står uden familie og netværk. 

aktiviteter for modre og deres born

Aftenåbent for kvinder 
og børn
Hver anden uge holder 

kvinderne på frivillig 

basis, Kvindehuset åbent 

for mødre og deres børn. 

De frivillige er ansvarlige 

for både planlægning og 

gennemføring af aftenen. 

Aktiviteterne varierer fra 

hygge og fællesspisning 

til små udfl ugter, banko 

og oplæg med forskelligt 

indhold. 

Det, at leve et liv i isolation 

og ensomhed, uden at have 

nogle at besøge, nogle at 

fejre højtider med og dele 

oplevelser sammen med, er 

derfor ikke ukendt for mange 

af Kvindehusets kvinder og 

deres børn. Fokus på at skabe 

meningsfyldte aktiviteter 

for mødre og deres børn har 

derfor stor betydning i Kvinde-

huset – her skabes livskvalitet 

for næste generation. 



Kvindehuset har et lille hold frivillige, der un-

derviser i brug af computer, internet og mail-

program fl ere gange om ugen. På den måde får 

kvinderne hjælp til at orientere sig i det, der 

sker. De kan følge lidt med i forhold til deres 

børn, skolernes forældreintranet eller holde 

kontakten til fjerne familiemedlemmer. Under-

visningen er individuel og tager udgangspunkt i 

den enkelte kvindes behov og ønsker, da dette 

varierer meget.  Computere er desuden altid 

åbne og tilgængelige for kvinderne. 

computerundervisning

Kvindehusets genbrugsbutik er 

fyldt med lækkert og billigt tøj 

til kvinder og børn, og butikken 

bliver fl ittigt brugt. Tøjet kommer 

fra husets store netværk og blev 

tidligere givet væk til de familier, 

der havde behov for det. I dag 

kan alle købe det lækre tøj, og 

genbrugsbutikken skaber på den 

måde større værdighed og lighed 

blandt kvinderne. Vi elsker alle at 

få et ’kup’ med hjem fra butikken! 

Genbrugsbutikken holder åbent fast en gang om ugen samt ved særarrangementer. Butikken 

er drevet på frivillig basis og har en mindre indtjening, der går til husets aktiviteter.

genbrugsbutikken
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RE En bydelsmor fungerer som brobygger mellem gamle og nye 

medborgere, mellem systemet og den enkelte minoritetskvinde. 

Hun kender selv de problemer, man møder som ny i det danske 

samfund, og hun taler den nye borgers sprog. En bydelsmor er 

en rollemodel, der viser vej til aktivt medborgerskab og større 

viden, og som går foran som et levende eksempel på mødre, der 

vil og kan gøre en forskel for deres børn og deres omgivelser.

Kvindehuset har over en to-årig periode uddannet 37 bydels-

mødre, der i dag arbejder frivilligt med udgangspunkt i Kvin-

dehuset. Uddannelsen tager et halvt år, og kvinderne kommer 

blandt andet gennem emner som 

rettigheder og pligter • 
børneopdragelse • 
at være teenager mellem to kulturer • 
PPR og skolesystemet• 
det fl eksible arbejdsmarked• 

Deres viden formidler de til nyere medborgere, som står i 

svære situationer eller mangler det nødvendige overblik. Det 

gør hverdagens udfordringer lettere at mestre og skaber en 

tryggere hverdag for kvinderne og deres børn.

Udover den personlige hjælp hjælper Bydelsmødrene frivilligt 
i Sundhedscafeerne (et af Det Boligsociale Fællessekretariats 
bydækkende projekter), ved vores ældrearrangementer, og som 
’værtinder’ til nyankomne minoritetskvinder, så de hurtigere 
kommer ind i lokalsamfundet, får et netværk og en forståelse for 
det sted de nu bor. Bydelsmødrene repræsenterer en stor gruppe 
blandt de solide kræfter i Kvindehusets frivilligkorps og stiller tro-
fast op til rundvisninger, oplæg om huset og andre aktiviteter, hvor 
der kræves mange og stabile frivillige, som tager et stort ansvar. 

Hjælper man en kvinde, hjælper man hele hendes familie



"Da jeg startede hos Bydelsmødrene i Kvindehuset var det 

for at lære noget om børneopdragelse, lære børnene at 

opføre sig ordentligt og lære noget om skolesystemet. 

Den gang var jeg ingenting - jeg er gået fra nul til ti. I dag 

er jeg frivillig i Kvindehuset, men også i kirken, på Sund-

hedscafeerne og i genbrugsbutikken. Jeg har fået ansvar for 

kvindesvømning og er blevet frivillig i en anden forening.

Jeg er blevet klog på mange nye ting og hjælper både ny-

danskere og danskere. Kvindehuset har ændret mig -  jeg er 

en anden i dag. Dette er blevet til mit andet hjem." 

Laila, Syrien

”Jeg oplever, at Kvindehuset er fantastisk til både 

at undervise og anskueliggøre medborgerskab og 

demokratiforståelse. Uddannelsen som ”Bydelsmød-

re” og foredragsaftner, hvor hverdagsudfordringer 

bliver tematiseret, giver kvinderne, som kommer i 

Kvindehuset en grundforståelse for det samfund, de 

nu er en del af. Men det allerstærkeste, som Kvinde-

huset kan, er at få kvinderne til at bidrage og være 

en del af den daglige drift. Kvindehuset har en helt 

unik måde at få medborgerskabet til at spire og gro. 

Jeg har i den tid, jeg har fået lov at være en del af 

huset, set hvordan kvinder bidrager der, hvor de er, 

om det har været at lave kaffe, byde velkommen el-

ler holde oplæg i samarbejdsrelationer som Kvindernes Internationale Kampdag. Kvindehuset får 

medborgerskab til at leve i relationen mellem dem, som bruger huset. Et stærkt og unikt fælles-

skab, hvor kvinder går stærkere ud af døren end, da de kom.”

Camilla Fabricius, socialdemokratisk medlem af Aarhus Byråd

Medborgerskab og demokratiforståelse

Camilla Fabricius er en af underviserne på bydelsmødreuddannelsen. 
Her overrækker hun eksamensbevis til Laila fra Syrien.



Uddrag fra rapporten om 

KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK 
- Best practice og kortlægning af viden og indsatser 

Udarbejdet af Als Research for 

Ligestillingsafdelingen under 

Minister for Ligestilling, februar 2011 

s. 102

I forhold til ligestilling har det betydning, at kvinderne ved at komme i huset 

får større viden, og får en større styrke og selvværd, bl.a. til at være rollemo-

deller for deres børn og f.eks. hjælpe dem med deres lektier. De viser børnene 

et andet kvindebillede end det traditionelle i mange af de nydanske hjem.

En af brugerne beskriver det således: ”Når vi kvinder kommer til Danmark, så 

sker der noget med os. Vi vil ikke kun være husmødre, der skal ske no-
get… Hjemmefra har de lysten i sig, men den blev gemt væk, fordi de skulle 

være husmødre og lave mad og vaske tøj og være derhjemme altid, og du må 

ikke dit og dat. Her er vi frie, og ingen ser ned på, at vi kommer her”. 

Endnu en ekstern effekt af samfundsmæssig og lokal betydning er, at Kvinde-

huset er blevet central også for professionelle aktører i Aarhus og omegn. Der 

er nu et sted at henvise de kvinder, som ellers kan opleves som svære 
at hjælpe og give et meningsfuldt tilbud i deres hverdag. Huset tager venligt 

imod alle, der har lyst og behov, og det betyder meget for de sagsbehandlere, 

sundhedsplejersker og integrationsmedarbejdere, der arbejder for at støtte og 

hjælpe den mere udsatte målgruppe.
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E Kvindehuset i Århus blev i 2011 udvalgt som et eksempel på Best Prac-
tice inden for indsatser, der virker fremmende for kønslig ligestilling 
blandt etniske minoriteter i Danamrk.



Kvindehuset har en ansat socialrådgiver til at vejlede og råd-

give husets kvinder. Rådgivningen spænder fra helt praktiske 

forståelsesopgaver og til at støtte kvinden i svære situationer. 

Kvinderne kan bl.a. få hjælp fra vores rådgiver til at forstå 

breve fra boligsikringskontoret eller hjælp til at udfylde diverse 

skemaer. Rådgiveren hjælper desuden jævnligt kvinderne med 

at skabe kontakt til systemet via telefon og herigennem få de 

informationer, kvinderne har brug for, og som kan være svære 

at få, når man har sproglige vanskeligheder. Rådgivningstil-

buddet er en vigtig hjælp til at forstå og benytte kommunens 

mange tilbud og opbygge tillid til det kommunale system. Det, 

at kvinderne har et sted, de kan få hjælp til de udfordringer, de 

møder, og som kan være svære at gribe an, giver dem styrke og 

viser dem handlemuligheder. På den måde står de mere sikkert 

og stærkt som forældre og borgere, hvilket skaber ro i familien 

og større tryghed for deres børn. Rådgiveren har naturligvis 

tavshedspligt. 
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Kommunens sagsbehandlere og jobkonsulenter henviser 
ofte kvinder til Kvindehuset. Det samme gør traumecen-
tre, familieværksteder, ’bo-støtterne’, mentorer mv. 

”Kvindehuset kan opleves som et fristed for rigtigt mange 

kvinder. En tilknytning til Kvindehuset giver sårbare og ikke-in-

tegrerede kvinder en meget større ballast til at blive stærkere 

personligt og bedre integreret i samfundet – og dermed større 

mulighed for at komme mere styrket hen mod arbejdsmarke-

det.”

Anette Nitschke, tidligere jobkonsulent i Aarhus Kommune, nu jobkoordinator i 
Det Boligsociale Fællessekretariat.



Kvindehusets mange aktiviteter er baseret på frivillighed og 

engagement fra brugernes side. Vores udgangspunkt er, at alle 
har noget at bidrage med, og at alle kan være med til at 

holde Kvindehuset kørende som et levende, mangfoldigt aktivi-

tetshus og mødested. 

I dag er der opbygget en stor forståelse for, hvad frivillighed 

er, og vores frivilliggruppe rummer nu over 50 personer. Dele 

af frivilliggruppen er engageret i specifi kke aktiviteter som lek-

tiehjælpen eller pigeklubben, mens andre træder til, når der 

mangler hænder, eller større arrangementer skal gennemføres. 

Gruppen består af både danske og to-kulturelle kvinder, unge 

som ældre.

Mange af husets frivillige er startet i Kvindehuset som gæster 

eller brugere. Ved at skabe plads til at de har kunnet bidrage 

med det, de nu kunne overskue – fx at have som opgave at 

vande blomster eller lave kaffe og the, er de blevet sikre på 

egne ressourcer og formåen som frivillig. I dag står de ganske 

selvstændigt for aftenåbent, kulturaftener, oplæg og rundvis-

ninger, rengøring mm. Ansvaret som frivillig er vokset i takt 

med troen på at kunne, og på den måde er usikre nye brugere 

endt som de stærkeste, mest selvstædige frivillige i Kvindehu-

set. Frivillighed er på den måde blevet en metode til personlig 

vækst, som vi har meget fokus på i Kvindehuset. FR
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”Der er det specielle ved Kvindehuset, 

at folk ikke skal ret meget i berøring 

med det, før de brænder for det og 

er blevet til ildsjæle!  Jeg tænker, 

det skyldes, at her bliver tingene sat 

i perspektiv.  Vi, der kommer fra en 

fredelig del af verden og har haft 

heldige livsvilkår, må forbløffes over 

og beundre den sjælsstyrke, mange 

af vore nyere landsmænd lægger for 

dagen. Vore hverdagsvanskeligheder 

blegner. 

I Kvindehuset er der plads til at lære 

af hinanden og til at vokse. Vi kan slet 

ikke lade være, hverken brugere, an-

satte eller frivillige, og vi bliver glade 

af det. Hvad mere kan man forlange?”

”Kvindehuset er den perfekte kombination 
af hygge og empowerment for snart rigtig 
mange nydanske kvinder. Her får kvinderne, 
via organisering af og deltagelse i alt fra 
gymnastik over madlavning og danskundervis-
ning til debatarrangementer, både selvtillid 
og kompetencer. Derudover er Kvindehuset et 
rart sted at komme, og det er dejligt at være 
vidne til de resultater – og den menneskelige 
værdi – der skabes, når man mødes på tværs 
og får noget til at ske. Både kvinderne og 
arbejdet i Kvindehuset er meget beundrings-
værdigt!”
Liv Holm Andersen, radikalt medlem af Folketinget

Kirsten Saabye fra Kvindehusets bestyrelse 

modtog i januar 2012 Det Boligsociale Fælles-

sekretariats ildsjælepris for sit engagement i 

Kvindehuset. Her får hun overrakt prisen af By- 

og Boligminister, Carsten Hansen.
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Forståelse for samfundet
Kvindehusets fornemste opgave er at være medhjælpende til, 

at kvinderne genfi nder glemte ressourcer og opdager sider og 

kapaciteter, de ikke var klar over, de havde. Ved hver især at 

blive set og mødt som den, de er – og ved, at de ressourcer, de 

har, bliver brugt og anerkendt, vokser kvinderne stille og roligt. 

Det er vigtigt for os at vise dem, at selv om mange af dem står 

uden for arbejdsmarkedet, så kan de bidrage til vores samfund, 

og at de er en vigtig ressource. 

De fl este vil gerne opleve noget, lære noget nyt om både det 

samfund, de lever i, Aarhus som by og rollen som forældre. De 

har et ønske om at blive stærkere samfundsborgere. Derfor 

tilbyder vi løbende oplæg og workshops med temaer som:

 
rettigheder og pligter• 
demokrati og samfund• 
børn og opdragelse• 
arbejdsmarkedets muligheder• 
skatteregler• 

Vi besøger vigtige institutioner og arbejder målrettet på at 

klæde kvinderne på til vigtige begivenheder som f.eks. folke-

tingsvalget. 
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"Det er min opfattelse, at Kvindehuset er et fantastisk 
rum for kvinder fra alle nationer. Huset giver mu-
ligheder for innovation og udfoldelse og har vist sig 
eminent til at give kvinderne det selvværd, der er så 
vigtigt for at kunne mestre tilværelsens mange udfor-
dringer og til at turde komme videre i livet." 

Torben Dreier, Skoleleder i FO-Aarhus 

Der er stort ønske om forståelse for demokratiet og folkestyret blandt Kvindehusets 

mange kvinder, og vi ’klæder’ dem derfor på til lokal- og folketingsvalg gennem oplæg 

og politiske debatter. Vi arrangerer også et prøvevalg, hvor man kan øve sig i at stemme. 

På den måde har kvinderne en større tryghed og viden, når de går til stemmeurnerne. 



Den 9. oktober 2007 genlød køkkenet i den tidligere børnehave 

på Myrholmsvej 2 i Viby for første gang af ivrige kvindehusdis-

kussioner. Her sad en fl ok kvinder - og to mænd - og forsøgte 

at se ind i fremtiden. Det var et stort øjeblik: Det, der i tre år 

kun havde eksisteret som en drøm om et hus, der skulle kunne 

rumme alverdens kvinder, hvor de kunne føle sig trygge og 
yde hinanden støtte, var nu tæt på at blive til virkelighed! 

I de foregående tre år havde en gruppe på tretten kvinder af 

forskellige nationaliteter og aldre arbejdet for denne fælles 

idé. De havde trukket på deres vidt forgrenede netværk. De 

havde agiteret for sagen overalt. Hvor de kom frem, medbragte 

de en bemalet papmodel som symbol på det kvindehus, de 

drømte om. 

Da ansøgninger om pengemidler i sommeren 2007 bar frugt i 

form af større bevillinger fra Landsbyggefonden/Det Boligsocia-

le Fællessekretariat, Integrationsministeriet og Aarhus Kom-

mune, blev det hidtil noget usikre projekt med ét en realistisk 

mulighed, og det var tid at stifte forening. 

De glade og ivrige stemmer, der kappedes om ordet i Kvinde-

husets køkken den oktoberdag, bestod af den nystiftede be-

styrelse. Nu var papmodellen endegyldigt fortid! Nu skulle der 

tages stilling til virkeligheden. Og bestyrelsesformand Hanne 
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Jensbo fi k med karakteristisk handlekraft sat bestyrelsen i gang. 

Huset skulle gøres klar til brug, og det skulle åbnes med et 

ordentligt ramasjang. Alle tog fat med malerpensel, kost, spand 

og haveredskaber, så huset både ude og inde kunne stå rede til 

at tage imod på den store åbningsdag, symbolsk velvalgt til 

d. 8. marts, Kvindernes internationale Kamp- og Festdag. 

Og en stor og ganske særlig festdag blev det, da Kvindehusets 

nyansatte leder, Ann Katrin Dybdahl, sammen med bestyrel-

sesmedlemmer og frivillige i huset, for første gang kunne byde 

velkommen til de mange fremmødte i Kvindehuset i Århus. På 

festdagen ventede der gæsterne et alsidigt program såvel som 

et overdådigt og smukt dækket bord. Kvindehusets lokaler viste 

sig for små til at rumme alle interesserede, så det var heldigt, 

at også haven var ”fejet og prydet”, for en del måtte ty til den 

og tilkæmpe sig en plads ved vinduerne for at få så mange 

oplevelser med som muligt. 

Sådan har Kvindehuset heldigvis fortsat sin tilværelse. Nok hø-

rer det til sjældenhederne, at man må klare sig med et kig ind 

ad vinduerne for at få del i herlighederne. Men her i det fjerde 

år efter starten fortsætter huset med at udvide sit udbud af 

aktiviteter og med at tiltrække såvel brugere som frivillige til 

at tage del i dem og det livlige og varme fællesskab, man 

fi nder her. 
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Info om deltagelse i Kvindehuset
- Over 120 kvinder fra alle bydele bruger huset i løbet af ugen

- Ved særarrangementer deltager op mod 100 kvinder

- Mere end 32 nationaliteter repræsenteret

- Huset har ca. 70 frivillige, herunder 30 lektiehjælpere

- Foreningen Kvindehuset i Århus har pt. 155 medlemmer 

- Foreningens bestyrelse består af 11 medlemmer og 2 suppleanter

Ansatte
- Daglig leder 

- Underviser, ’kvinder i bevægelse’

- Underviser i kosthold og frivilligkoordinator

- Underviser i det kreativ værksted

- Rådgiver og underviser

Driftsbudget for Kvindehuset
Udgifter:

Medarbejderudgifter   595.000 kr.

Husleje og forbrug   155.000 kr.

Kontorhold, internet, adm. og revision   50.000 kr.

Vedligehold af hus og udstyr    15.000 kr.

I alt     815.000 kr.

Dertil kommer udgifter til aktiviteter

Åbningstider
Mandag til fredag kl. 9.30-15.00

Hver anden tirsdag kl. 19.00-21.00 og torsdag kl. 16.00-19.00 

Søndag kl. 13.00-15.00.

Derudover bruges Kvindehuset af forskellige kvindegrupper og kvindeforeninger, til 

modersmålsundervisning, foreningsmøder, hygge og kreative sysler. 
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Kvindehuset har mange og gode erfaringer med at arbejde med 

frivillighed og mangfoldighed. Det er vores mål at blive et frivil-

lighus, hvor vores mange frivillige får endnu større indfl ydelse 
på de aktiviteter og arrangementer, der skal bruges kræfter på 

- og at de frivillige tager tilsvarende større medansvar. 

Husets brugere skal desuden tage del i de praktiske gøremål og 

på den måde være med til at holde huset og det høje aktivi-

tetsniveau kørende.

Vi har samlet de nødvendige erfaringer i forhold til, hvad kvin-

derne har behov for, og hvad de ønsker. Hvilke aktivitetstilbud, 

oplæg og form der fungerer for dem, og hvordan vi kan gøre 

en forskel i de mange kvinders liv. Dette vil vi arbejde videre 

med og have fortsat fokus på: hvordan kan vi udvikle og tilpasse 

Kvindehuset, så det giver mening for kvinderne?

Vi vil også gerne videreformidle de mange erfaringer og den 

viden vi har samlet, så andre initiativer kan få gavn af vores 

arbejde. 

Det vigtigste fokus fremover bliver dog lagt i Kvindehuset 

løbende arbejde med at fi nde en økonomisk forankringsmo-
del, der kan sikre huset i fremtiden. FO
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Kvindehuset har fået støtte og donationer fra
Det Boligsociale Fællessekretariat
Social- og Integrationsministeriet
FO-Aarhus
Bikubenfonden
Bestsellerfonden
Aarhus Kommune, Sundhed og omsorg 
Aarhus Kommune, Sociale forhold og Beskæftigelse
Urban-Programmet
Fabrikant Albert Nielsens og hustru Anna Nielsens fond
Red Barnet, Aarhus
Alboa
Zonta Aarhusklub 
EU-Parlamentet
Ladies Circle
Antoniusfonden
Arbejdernes Landsbanks Fond 
Maria-loge nr. 1 a. A
Kvinderådet
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Det Boligsociale Fællessekretariat

Kvindehuset er et mangfoldigt mødested og aktivitetshus, hvor alle kvinder er velkomne 

– uanset kulturel baggrund, religion og ståsted i livet. Her mødes kvinder fra hele verden 

for at deltage i forskellige aktiviteter og arrangementer, der har fokus på sundhed, sam-

fundsforståelse, kreativitet og ikke mindst deltagelse i et socialt fællesskab.

Kvindehuset er baseret på frivillighed, engagement og medansvar hos alle dem, der bru-

ger huset. Tilsammen har vi formået at skabe et helt unikt sted med masser af varme og 

livsglæde. 

Kvindehuset ønsker at styrke den enkelte kvinde, så hun bedre kan klare sig i det danske 

samfund og blive en stærk medborger.
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