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Mødedato Mødested/Lokale Mødetid Sluttidspunkt 

24-08-22 Helhedsplanens mødelokale - 
Nørremarks Center 10, 7100 
Vejle 

17.30 19.15 

 
 
 

1. Kort oplæg om Nørremarks Center 10 og aktiviteterne i centeret 
efterfulgt af en rundvisning v/leder af den boligsociale helhedsplan 
Jacob Wiese. 
 
Krestine berettede kort om Nørremarks Center 10’s tilblivelse og den 
boligsociale helhedsplan, der har kontor i bygningen. Nørremarks Center 
10 er et mødested for alle med bibliotek, krea-værksted, læsecafé mv. 
Helhedsplanens mødelokale kan bookes ved at kontakte Helhedsplanen – 
det er gratis. Efter oplægget fulgte en rundvisning i centrets lokaler. 
 
Se flere detaljer i vedhæftede PP-præsentation. 

 
2. Hvordan kan Integrationsrådet blive bedre til at arbejde med synlighed; 

Oplæg v/kommunikationskonsulent Mads Lorentzen Leth – forslag og 
gode råd fra Mads. 
 
Mads Lorentzen Leth kom med tips og tricks til, hvordan 
Integrationsrådet kommer ud over rampen med sin fortælling om, hvem 
Rådet er og hvad det står for.  Her blev billedkommunikation, 
fortællinger, der involverer mennesker på diverse medier, det vigtige i at 
være opsøgende i forhold til medierne, mund-til-mund metoden m.v. 
pointeret. 
 
Se detaljer fra Mads’ oplæg i vedhæftede PP-præsentation. 
 
 

3. Fælles drøftelse og vedtagelse af model for synlighed nu og fremover. 

Med afsæt i oplægget fra Mads skal Integrationsrådet beslutte, hvordan 
Rådet ønsker at arbejde med synlighed frem mod valget af det næste 
integrationsråd, der skal være afholdt inden 1. april 2023. 

Integrationsrådet skal beslutte, hvem der fremadrettet skal have 
opgaven med at sikre, at Rådet løbende får lagt historier ud på de sociale 
medier. 

Der skal nedsættes en gruppe, som er ansvarlig for afviklingen af Rådets 
arrangementer på Vejles næste folkemøde i juni 2023.  
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Krestine berettede fra mødet i arbejdsgruppen vedr. synlighed, hvor 
Integrationsrådets forberedelse til Vejles Folkemøde i september 2022 
havde været et centralt emne. Folkemødet er dog senere udskudt til juni 
2023. Arbejdsgruppen kom herefter med følgende andre forslag til 
aktiviteter, som Rådet kan arbejde videre med: 

 Tage kontakt til andre råd i Vejle Kommune med henblik på et 
samarbejde. 

 Møde/samarbejde med andre integrationsråd. Rådet har tidligere 
arbejdet med et møde med Integrationsrådet i Sønderborg. 

 Uddeling af Integrationsrådets integrationspris. 
Integrationsrådet uddelte i marts 2018 for første gang sin 
integrationspris. 

 Portræt af det nye integrationsråd med kobling til Det Nationale 
Integrationsråd i lokale medier.  

 Forslagene fra arbejdsgruppen blev herefter drøftet af medlemmerne. 

 

 På det aktuelle og konkrete plan, blev der nedsat følgende arbejdsgrupper, 
der skal arbejde videre med forskellige opgaver for at øge Rådets synlighed: 

 Rådets subsite på www.vejle.dk skal forsynes med portrætter og små 
historier for det enkelte medlem. Mette står for denne opgave 

 Kontakt til lokaler medier med henblik på en portræt-artikel af det nye 
råd. Mahbub og Krestine står for denne opgave. 

 Rådets facebook side skal opdateres og små historier løbende lægges op 
på siden. Yasser påtog sig opgaven og bliver administrator på facebook 
siden. 

 Et arrangement i hver af de to boligområder – Finlandsparken og Løget 
Høj for at øge valgdeltagelsen blandt etniske i forbindelse med det 
kommende folketingsvalg. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående 
af Yasser og Muhsin til at varetage opgaven.  

 Et kommende rekrutteringsevent i Finlandsparken arrangeret af 
Jobcenter Vejle. Integrationsrådet deltager i eventet. En arbejdsgruppe 
bestående af Mahbub, Senada, Yasser og Muhsin arbejder videre med 
Integrationsrådets deltagelse i eventet. 

 

  

  

http://www.vejle.dk/
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4. Evt. 
 
Poul Erik opfordrede medlemmerne til at deltage i arrangementet ”De 
Fantastiske Frivillige” 27. august 2022 på Havneøen i Vejle. 
Arrangementet er en del af Vejle Fjord Festival, der løber af stablen 27.-
28. august. Invitationer blev uddelt på mødet. 
 

  
Deltagere 

Bejadin Sufi, Claus Friis Dall, Hjalte Simonsen, Krestine Krogh Thomsen, Mahbub Farahi, Martin Jensen, Muhsin 
Türkyilmaz, Poul Erik Møller, Senada Mehic, Sooriyakumar Subramaniam, Susanne Clausen og Yasser Mohamed 
Rady 
 
 
 

 
Fraværende 

Gitte Frederiksen, Kursat Yunus Türkyilmaz, Shah Mahmood Mirzad og Tina Lundgaard 
 

 


