
Brobygning mellem 
forskellige kulturer med 
LæsFair 
Vil du være bedre til dansk? Kan du lide at 
være social? Og vil du gerne have en 
uddannelse eller et arbejde - eller kender du 
nogen, som har brug for det? Så kom ind til 
LæsFair, hvor Alina og Aliya, som studerer 
socialpædagog, står klar hver tirsdag fra kl. 
16-18 til at tage imod dig. 

LæsFair er et værksted for alle kvinder med 
en anden etnisk baggrund, som har lyst til at 
blive bedre til det danske sprog. Vi læser i 
fællesskab nogle danske klassikere, som er 
blevet reduceret til let læseligt, så alle kan 
være med.  

 Vi befinder os i Tingbjerg i den allerede 
værende sociale forening Igne:Oya, som 
udspringer af kvinder med anden etnisk 
baggrund.  

Kvinderne er med til at få vores tirsdag 
aftener til at blomstre med deres 
engagement, gode humør, latter og 
fortællinger. Det betyder noget for os, for det 
enkelte, hendes familie og i vores samfund 
som helhed. 
____________________________ 

Vil du være med? 

LæsFair projekt handler om at styrke og 

stimulere kvinderne i Tingbjergs 

sproglige kompetencer, samt at skabe 

personlige relationer og udvide deres 

netværk. Vi vil derfor i samarbejde med 

Tingbjerg kulturhus, mødes hver tirsdag 

til noget fælles læsning i den allerede 

eksisterende forening Igne:Oya. 
Vi går op i at projektet er mere end bare 

læsning, men at vi ydermere vil 

samskabe et kulturmøde, hvor man 

holder fast i begge kulturer samtidig 

med, at man lærer hinandens kulturer at 

kende, som vi håber, vil bidrage til, at de 

etniske familier og deres børn lærer at 

leve med to kulturer, og at det kan 

hjælpe dem med at tage det bedste fra 

begge kulturer i deres liv. 

 

“Jeg har boet i Danmark i 30 år, og 

har det meget svært med det danske 

sprog, jeg vil meget gerne arbejde, 

men sproget er meget svært” (Raxma 

40 år). 

 
Det er vigtigt for os at sørger for, at 

kvinderne får en fair chance for at blive 

en del af det danske samfund, samtidig 

med at vi sikrer at kvinderne får de 

samme rettigheder, som vi i Danmark 

har kæmpet for over de seneste 50 år. 

Mange etniske minoritetskvinder har et 

begrænset socialt netværk, men de har 

også et stort ønske om at møde andre 

kvinder omkring socialt samvær og 

forskellige aktiviteter. LæsFairs 

kvindegruppe, sætter rammen for, at 

kvinderne kan mødes på tværs og 

sammen skabe samvær.  

 

“Jeg er altid i godt humør, når jeg har 

været i Igne:Oya, jeg kommer ud og 

er sammen med andre kvinder,” (Ipek 

år) 48 

 

Kvinderne i Tingbjergs 
lokalområdet 
Vi spurgte flere af kvinder om, hvad der 

kendetegner dem som person. Primært 

så de fleste sig selv som mødre, 

kollegaer, venner. Den vigtigste rolle hos 



kvinderne var at være mor og dernæst 

deres job eller rollen som ægtefælle. 

Ingen af kvinderne nævnte kulturelle 

baggrund eller religion, som det vigtigste 

kendetegnede deres person. 

 
Kvinderne i Tingbjerg har i mange år 

været en del af forskellige sprogkurser, 

hvor nogle af dem desværre har måtte 

stoppe på baggrund af 

omstændighederne. Men i dag vil 

kvinder gerne integrerer sig og være en 

del af samfundet og arbejdsmarkedet. 

Derfor har kvinderne i 2014 lejet sig ind 

hos Tingbjerg Kulturhus og opstartet en 

cafe, Mors Varme Hænder, hvor de 

tilbereder mad i hverdagene og sælger 

det til besøgende eller ude fra 

bestillinger. Kvinderne har ligeledes en 

hækleklub Igne:Oya, hver tirsdag, hvor 

der hækles eller strikkes alt fra huer til 

handsker, som sælges til butikker.  

 

 

 

LæsFair 

Det er vigtigt for os som pædagog 

studerende at blive gode til at arbejde 

med social innovation og 

entreprenørskab, og gennem denne 

tilgang, vil vi finde nye måder at lave en 

indsats, for at de her kvinder kan blive 

bedre til at hjælpe sig selv gennem 

empowerment og at få en værdig plads i 

det danske samfund og ikke mindst give 

os selv chancen for at kigge ind i en 

verden, som vi kan få mere ud af samt 

udvide vores horisont.  

 
Vi lægger vægt på at kvinderne oplever 

en tryg, omsorgsfuld og indholdsrig 

hverdag med engagerede, 

anerkendende og nærværende frivillige.  
Dette, mener vi, er en forudsætning for 

kvindernes trivsel og 

udvikling.                          

Endvidere vil vi skabe et anerkendende 

og inkluderende miljø, hvor kvinderne 

føler sig set, hørt, forstået og føler sig 

som en del af fællesskabet. 
Vi er opmærksomme på at skabe trygge 

rammer, der giver mulighed for spontane 

og planlagte læsninger. Vi opfordrer og 

understøtter kvinderne i at lære nyt, og vi 

tager udgangspunkt i det enkelte individs 

udvikling, alder og behov. 

 

 
 
                   
Af: Alina Karacan & Aliya Said  


