
Tilmelding via 

Facebook

Arrangør: 

D-factor
www.d-factor.dk  

Vi er i gang med at danne en ny forening, som skal arbejde for, at folk med ”etnisk dansk” og ”anden etnisk 
baggrund” bliver bedre til at forstå hinanden og lære hinanden at kende. 

Denne forening henvender sig til os alle side om side. Vi er ikke et ”integrationsprojekt” i traditionel forstand. 
Vi tænker, at integration vedrører alle.  

Vi vil gerne skabe et rum for ærlige, gensidige og lige møder med hinanden. Det kræver, at vi tør udfordre 
vores egne og hinandens fordomme, for-forståelser, fremmedgørelse og berøringsangst m.m., der er 
mellem os.

Foreningen starter ikke på bar bund. Vi har allerede aktiviteter i gang, der handler om at bygge bro mellem os, 
– fx en forumteatergruppe, debatarrangement, og vi er på vej med tværetniske samtalesaloner. 

Visionen er, at vores arbejde sætter et aftryk i samfundet omkring os, så at vi i fremtiden bliver meget bedre 
til at mødes ligeværdigt – og dermed fl ytter os fra “dem og os” til “vi”. 

KOM OG HØR MERE PÅ 
ORIENTERINGSMØDE D. 28.4.2019 KL. 11 – 14 
PÅ VESTER ALLE 8, ÅRHUS C.
HVAD SKAL DER SKE PÅ MØDET?
• Vi deler vores vision, ideer og tanker omkring foreningen
• Vi laver øvelser, der styrker fællesskaber på tværs af oprindelse og kulturel baggrund.
• Kaospiloterne, Federico, Tessa og Frederik holder en WORLD CAFE med os, 

hvor vi sammen udvikler ideer til, hvordan denne forening skal være. 

Tilmelding senest 26.4.2019. Kontakt Shaymaa 4224 1860 eller Karen 6066 2855, 
iamkarennoerskov@gmail.com. Også tilmelding på Facebook. 

Alle kan være med. Vi glæder os til at se dig.
Mange hilsner Ane Olesdatter, Fatima Joafi , Karen Nørskov og Shaymaa Najjar 

Hvordan bliver vi bedre til at være sammen på tværs af “dem og os”?

NY FORENING NY FORENING 

 
FRA ”DEM OG OS” TIL ”VI”FRA ”DEM OG OS” TIL ”VI”


