
 
REFERAT 
 
 

Temamøde 2 i Integrationsrådet: Dialog 
på tværs 

 

Dato 7. november 2022 
 
 
 
E-mail:  
 
29. oktober 2022 
 
J. nr.: 15.40.00-A30-1-22 
 

 
 
 
 

SIDE 1/3 

 

Mødedato Mødested/Lokale Mødetid Sluttidspunkt 
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Vejle: Helhedsplanens 
mødelokale 

17 19 

 
 

1.Velkomst v/formand for Integrationsrådet Mahbub Farahi 

Oplæg v/udviklingschef i Kolding Kommune Birte Muhs om, 
hvordan Kolding Kommune har styrket dialogen på tværs. 
Hvilke tiltag har virket i Kolding Kommune. Der er mulighed 
for at stille spørgsmål til Birte undervejs. 

Mahbub præsenterede kort aftenens tema og bød velkommen til 
oplægsholder Birte Muhs. 

Birte Muhs fortalte om arbejdet i Multikulturelt Forum, som er 
Kolding Kommunes pendant til Vejle Kommunes Integrationsråd.  

Oplægget fokuserede på sammensætningen af forummet og dets 
arbejde.  

Multikulturelt forum råder over midler til støtte til projekter og 
arbejde i foreningerne. Forummet modtager bl.a. en del af Kolding 
Kommunes §18 midler (midler til frivilligt socialt arbejde). 
 

Af succeshistorier, som Multikulturelt forum har været med til at 

skabe, nævnte Birte:  

 

SheWorks, som er en virksomhed, der kombinerer socialt ansvar, 

cirkulær økonomi og design. Virksomheden skaber jobs til primært 

kvinder med anden etnisk baggrund, der har interesse og talent inden 

for tekstil og design.  
 

Multifoods, der består af kvinder med anden etnisk baggrund, som 

driver en catering virksomhed baseret på somalisk mad. 

Se detaljer vedr. oplægget i vedhæftede PP-præsentation. 

 

2. Med afsæt i oplægget fra Birte drøfter medlemmerne 
erfaringerne fra Kolding Kommune i en Vejle kontekst. F.eks. 
hvordan styrker vi dialogen mellem de forskellige former for 
foreninger i Vejle Kommune og dialogen mellem 
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Integrationsrådet og baglandet. Forslag til konkrete skridt for at 
styrke dialogen på tværs fra Integrationsrådet.  

Drøftelserne foregår i to grupper og med afsæt i vedhæftede 
arbejdspapir udarbejdet af Kumar. Arbejdspapiret er vedhæftet 
dette program. 

Efter at have hørt oplægget fra Birte gik medlemmerne i to grupper 
for at drøfte dialog på tværs i Vejle Kommune med inspiration fra 
Birtes oplæg og Kumars arbejdspapir. 

3. Fremlæggelse og drøftelse i plenum af resultaterne fra 
drøftelserne i grupperne, herunder forslag til konkrete skridt, 
som Integrationsrådet kan tage, for at styrke dialogen på tværs. 

Efter en god diskussion i begge arbejdsgrupper, samledes grupperne 
i plenum.  

Her kom følgende frem: 

o Temaer, der kan samle alle nationaliteter, kunne f.eks. være 
børn og unge (børn finder altid sammen til f.eks. idræt/sport). 

o Samlende aktiviteter kunne dreje sig om religioner, mad og 
musik 

o Inddragelse af kvinder, idet de har evnen til at samle og 
inddrage. 

Konkret var der enighed om et aften-arrangement for alle etniske 
foreninger i Vejle Kommune, hvor temaet kunne være muligheden 
for at søge puljemidler mv. Et arrangement, der kunne være 
bindeleddet mellem Vejle Kommune og de etniske foreninger. Til 
arrangementet inviteres formanden og næstformanden i foreningerne 
samt kommunale sagsbehandlere.  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Claus, Poul Erik, 
Kumar og Mahmood. Arbejdsgruppen fremlægger en skitse til et 
program for et sådant aften-arrangement til det næste møde i 
Integrationsrådet den 7. december 2022. 

4. Orientering fra medlemmerne 

Ingen. 
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5. Evt. 

Mette berettede om muligheden for at blive nævning eller 
domsmand ved Retten i Kolding for de næste fire år fra 2023 at 
regne. Mette sender link for tilmelding som nævning eller 
domsmand, når dette bliver tilgængeligt. 

  
 
Deltagere: Bejadin Isufi, Claus Friis Dall, Gitte Frederiksen, Ken Rinder Sørensen, Krestine Krogh Thomsen, 
Kursat Yunus Türkyilmaz, Mahbub Farahi, Muhsin Türkyilmaz, Poul Erik Møller, Senada Mehic, Shah Mahmood 
MIrzad, Sooriyakumar Subramaniam og Susanne Clausen 
 

 
Fraværende 

Hjalte Simonsen, Martin Jensen og Yasser Mohammned Rady 
 

 


