
Frederikshavn Kommunes Integrationsråd inviterer til 
et spændende foredrag om brobygning til andre kulturer. 

Integrationsrådet vil med dette foredrag gerne invitere til et arrangement, hvor du med garanti vil blive klogere på kulturmøder, 

fordomme og brobygningen mellem forskellige kulturer. De to foredragsholdere Özlem Cekic og Zeljka Secerbegovic fra Bydelsmød-

rene vil via engagerede fortællinger og erfaringer formidle et dilemmafyldt og kompliceret stof, så det både er nærværende og 

skaber plads til dialog. 

Bydelsmødrene modtog i 2019 Kronprinsparrets Sociale Pris ”fordi de hver dag er med til at løfte og styrke minoritetskvinder, og 

fordi den måde, de griber udfordringer an på, både er vellykket, nytænkende og betydningsfuld.”

Med et glimt i øjet og med afsæt i sine personlige erfaringer med ”dialogkaffe”, hvor formålet ikke er at overbevise, men at lytte, 

forstå, skabe dialog og finde frem til fælles løsninger og en fælles forståelse for hinanden, leverer Özlem Cekic skarpe budskaber, 

der får deltagerne til at reflektere og handle.  

Deltagere 
Arrangementet henvender sig til både politikere, medarbejdere, frivillige og borgere i Frederikshavn Kommune, der har brug for 

og lyst til at vide mere om brobygning til andre kulturer uanset om det er som fagprofessionel, frivillig, samarbejdspartner mm. 

Venlig hilsen 

Integrationsrådet i Frederikshavn Kommune

Invitation til foredrag med Bydelsmødre og Özlem Cekic

Torsdag den 24. september 2020 kl. 15 – 18 
Projekt & Integration i aulaen, Hånbækvej 32b, Frederikshavn

TILMELDING
Deltagelse i arrangementet er gratis. Tilmelding til mail: maku@frederikshavn.dk og er efter ”først til mølle” princippet. 
Fristen for tilmelding er torsdag den 17. september 2020 kl. 12.00. 
Har du spørgsmål kan du kontakte Maiken Pilgaard Krüger på maku@frederikshavn.dk

Program

15:00 – 15:10 Velkomst v/leder af Integrationsafdelingen i Frederikshavn Kommune Anders Andersen

15:10 – 16:10 Oplæg om bydelsmødre v/Zeljka Secerbegovic, seniorkonsulent, Bydelsmødrenes Landssekretariat

16:10 – 16:20 Pause med kaffe, vand og sødt

16:20 – 17:50 Hvordan kan vi bygge bro mellem befolkningsgrupper? v/Özlem Cekic 

17:50 – 18:00 Afslutning v/ Integrationsrådets formand
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