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Forening 
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Lone Aunsbjerg 
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Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg 
Telefonnummer 

23724351 
E-mail 

loau@aof.dk  

Hvilket kriterium hører din ansøgning under 
	 1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer 

i  gode tidsvarende muligheder for børn og unge. 

	 2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 
i I arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen. 

	 3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlem-
mer, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 

Børneattester 

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 	 1 	Ja 	I 	i Nej 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Kr. 
koordinator 

Kr. 
33.000,00 

projektledelse 5.925,00 

materialer 23.000,00 

honorarer 15.000,00 

aktivitet 6.000,00 

konsulent 5.925,00 

Indtægter i alt 
Kr. 

0,00 Udgifter i alt 

Kr. 

88.850,00 

1 	Ansøgt beløb 
Kr. 

82.925,00 

Underskudsgaranti 

Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 1 Nej Ja 
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev til: 
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde 

Dato 

i 
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Synlighed af etniske minoritetsmænd/flygtninge gennem medborgerskab og 

demokratisk deltagelse 

Baggrund for projektet: 

AOF MIDT har sat fokus på integration. Det gør vi bla. ved at udvikle og gennemføre målrettede indsatser 

for flygtninge/indvandrere. Vi ønsker at medvirke til at åbne op for mere dialog og historiefortælling i 

kulturmødet mellem flygtninge og etniske danskere. Og vi ønsker at invitere nye borgere ind i fællesskaber 

og netværk der kan virke positivt for den enkelte og gavne aktivt medborgerskab. Det vil gavne 

kulturmødet og tilværelsen bredt i Hedensted Kommune. 

Folkeoplysningen rummer mange positive og gode muligheder for at skabe møder mellem mennesker på 

tværs af kulturer og give folk mulighed for at indgå i nye fællesskaber, der kan gavne integration og social 

inklusion. Mange borgere med anden etnisk baggrund end dansk kender imidlertid ikke meget til den del af 

folkeoplysningen, som handler om at kunne deltage i debatten og stå frem og fortælle sin historie og 

mening. Mange mænd med anden etnisk baggrund lever et isoleret liv og oplever ensomhed i deres 

hverdag, hvor de ofte ikke har fokus på deres egne ressourcer og har svært ved at finde løsninger, der kan 

skabe nye netværk og sociale fællesskaber. Det kan også være flygtninge, som er alene eller mangler 

indgange til netværk. AOF har særligt fokus på udsatte grupper og socialt ansvar og vi vurderer, at der 

behov for en øget og målrettet indsats for målgruppen. Vi ønsker med dette projekt at gøre en ekstra 

indsats for at tilbyde borgere med anden etnisk baggrund et møde med folkeoplysningen, hvor de 

præsenteres for dens muligheder og inkluderende fællesskab og ser den i praksis. Og vi ønsker samtidig at 

borgere med etnisk dansk baggrund skal få mulighed for at blive oplyst omkring flygtninges livshistorie og 

kunne debattere med gruppen. 

Som en del af A0Fs aktiviteter ønsker vi at lave en særlig målrettet indsats for udsatte mænd med 

flygtningebaggrund. Indsatsen skal forebygge ensomhed, isolation og skabe et rum for samtale, socialt 

fællesskab, deltagelse, ny motivation og livsglæde, og samtidig åbne op for den enkeltes mulighed for at 

blive aktiv medborger. Vi vil invitere mændene indenfor i et netværk, der kan lede den enkelte til at få øje 

på egne ressourcer, give ham selvtillid og opnå kompetencer til at træffe beslutninger og handle i forhold til 

eget liv og livssituation. Vi gør det fordi vi ønsker et positivt kulturmøde mellem etniske danskere og 

nytilkomne og inklusion i sammenhænge der skaber aktivt medborgerskab 

Projektbeskrivelse: 

Projektet er bygget over 2 sammenhængende dele : et storytellingsforløb med produktion af 

vandreudstilling og en minikonference 

Etniske minoritetsmænd afvikler en konference i Hedensted. Samtidig planlægger mændene i en periode 

op til konferencen en udstilling, der kommer på fx bibliotek eller rådhus og kan flyttes rundt i kommunens 

lo ka lom råder. 



Udstillingen vil fortælle om mændenes historie og dens betydning for mændene. Samtidig skal udstillingen 

fortælle om de forhold, der gælder i de lande, som mændene oprindeligt kommer fra. Målet med 

udstillingen er at skabe et historisk billede af mændenes baggrund og skabe et positivt kulturmøde mellem 

etniske danskere og nytilkomne flygtninge. 

Konferencen vil tage sit afsæt i mændenes liv anno 2016. Mændene er selv med til at definere den aktuelle 

dagsorden for konferencen og vil søge at gøre det private mere offentligt eller politisk ved at sætte fokus 

på udvalgte områder fra etniske minoritetsmænds dagligdag. Konferencen skal overordnet være med til at 

udvikle og skabe en mere synlig og offentlig kontaktflade mellem mændene og lokalsamfundet. Konkret 

skal konferencen være med til at fremme de etniske minoritetsmænds medborgerskab og deres 

demokratiske deltagelse ved at sætte fokus på emner, der betyder noget for mændene og deres 

muligheder for at ytre sig om eget liv. 

Begge tiltag — udstilling som konference - tager udgangspunkt i at synliggøre mændenes muligheder, 

rettigheder og pligter. Konferencen vil gøre det gennem oplæg og debat og udstillingen gennem tekst og 

billeder. 

Konferencen, der er åben for alle, afvikles &I dag med gæstetalere og debat om aktuelle emner, som 

mændene definerer dem. For mændene defineres dagen som en demokratisk deltagelse, hvor de kan 

udveksle holdninger og ytre sig. Et væsentligt kendetegn for den demokratiske deltagelse i Danmark. 

Til konferencen vil der være mulighed for at alle tilhørere kan blande sig i debatten gennem en slags 

Speakers Corner. 

De lokale udstillinger udvikles og planlægges i et samarbejde med projektmedarbejder fra AOF Midt og 

udstilling arrangeres i et samarbejde med fx et lokalt boligselskab eller bibliotek. 

Der søges om støtte til afviklingen af konferencen med gæstetalere og til udviklingen af materialer til lokale 

udstillinger. Endelig søges om støtte til projektnnedarbejderen, der i samarbejde med mændene vil stå for 

udvikling, planlægning og afvikling af aktiviteterne. 

Eksempler til emner for konferencen kan være:  

- Hvordan komme vi fra en "kulturel og måske systemisk forklaringsmodel" over til en mere personlig 

borgerfortælling? Eller med andre ord hvordan komme vi fra vores egen (systemet!) opfattelse af 

andres "leveregler" over til den andens fortælling om sin egen livsverden? (måske tage 

udgangspunkt i et område — sundhed, arbejdsmarkedet el. lign.) 

- Etniske minoritetsmænd og alderdom. Hvad siger mændene? Behov og ønsker? 

- Æresrelaterede konflikter. Er det et lokalt problem? 

- Venskaber på tværs af nationaliteter. Hvorfor og hvordan? 

Vigtigt at høre, hvad at høre hvad mændene selv mener! 



Formål: 

Overordnet mål : At få åbnet op for fortællinger der kan skabe kulturmøder mellem mennesker i Hedensted 

Kommune. 

Mål for deltagerne: Mændene som deltager i projektet opnår at få viden om rettigheder, roller, udfolde sin 

personlige historie, blive lyttet til og høre andres historier. Den enkelte mand får fokus på sine egne 

ressourcer og bliver klædt på til at kunne træde frem og fortælle og reflektere. Han møder et frirum 

udenfor det formelle system, med plads til følelser og forskelligheder. Han indgår i et socialt fællesskab, der 

kan give lyst og motivation til at være aktiv i en gruppe og modvirke isolation og ensomhed. 

Mænd med anden etnisk baggrund opnår viden om folkeoplysningen, måske selv ender som 

foredragsholdere. Mændene vil via folkeoplysningen få mulighed for at blive en del af et socialt fællesskab, 

som kan modvirke isolation og ensomhed, og samtidig skabe kulturmøder. 

Mændene præsenteres for en vej ind i fællesskab, der kan forhindre isolation og ensomhed, og som giver 

mændene motivation til at se deres eget potentiale og egne muligheder. Projektets tilgang er 

ressourceorienteret og vil arbejde med at mændene opnå viden, refleksion og får øje på nye muligheder. 

Hvad er målet med projektet: 

At projektet kan nå ud til en målgruppe der ofte har svært ved at være aktive medborgere på eget initiativ 

At berrige borgere i Hedensted Kommune med en konference og en vandreudstilling der kan skabe positivt 

kulturmøde 

At mændene kan udvikle et aktivt netværk der kan skabe nye lokalforankrede initiativer i fremtiden 

At mændene bliver synlige i Hedensted Kommune og sætter fokus på sig selv som aktive medborgere. 

At mændene som medborgere er med til at skabe debat om aktuelle emner som optager etniske 

minoritetsmænd i deres liv og hverdag 

At mændene er med til at sætte fokus på de muligheder og rettigheder som etniske minoritetsmænd har i 

Danmark sammenlignet med andre lande. 

At mændene kan bidrage til den demokratiske debat og den politiske dagsorden anno 2016 og kan se sig 

som del af denne udvikling. 

At mændene gennem aktiviteter kan skabe kontakt til andre mænd og fremme deres demokratiske 

deltagelse. 



Målgruppe: 

Mænd med flygtningebaggrund. Mændene vil ofte have været udsat for voldsomme oplevelser i deres liv, 

have mistet, oplevet splittelse, misbrug, voldtægt, tab, kriser, utryghed og angst. Mændene lever isoleret 

og mangler netværk og fællesskaber. De har ofte mangelfulde kompetencer i forhold til at handle og træffe 

beslutninger om egne liv. De har mistet fokus på egne ressourcer. Mændenes tilstand påvirker ofte deres 

børn (og familie) og der er derfor behov for at mændene oplever at de har værdi. 

Hvorfor er denne gruppe særlig relevant? Fordi ligeværd, rettigheder, demokratisk deltagelse og 

medborgerskab stadig er et udviklingspunkt for mange etniske minoritetsmænd. At mange etniske 

minoritetsmænd vil kunne opleve nye frivillige fællesskaber ved at deltage i aktiviteter til fremme af egne 

muligheder og lige rettigheder i samfundet. 

Organiseringen af projektet: 

AOF Midt ansætter koordinator som opsøger samarbejdspartnere og deltagere ( kommune, boligselskaber, 

foreninger og mænd ) 

Til at gennemføre indsatsen har vi behov for projektledelse og en koordinator. Kordinator skal opsøge 

mændene og tilrettelægge forløb og praksis og fungere som mændenes nære kontaktperson. Koordinator 

laver i samarbejde med mændene storytelling, udstilling og konference og planlægger aktiviteten. 

Koordinator sikrer løbende kontakt med mændene og byder dem ind i netværket. Koordinator lytter og 

taler med mændene, fungerer som mentor og arbejder med både den enkelte og gruppen om vejledning 

og støtte. Projektleder støtter koordinator med sparring og progression. I indsatsen indgår også 

konference med debattører. 

Koordinator fungerer i indsatsen som mændenes tovholder og støtte. Koordinator vil ud fra sin erfaring og 

kompetence støtte den enkelte til at blive i stand til at fortælle og reflektere. Koordinator arbejder med en 

tæt kontakt til mændene, som rækker ud over den kontakt folkeoplysningen normalt kan tilbyde. 

Koordinator opsøger, støtter og hjælper den enkelte mand med at blive fastholdt i forløbet, ligesom det 

også er koordinatorens opgave at inspirere, og udvikle ideer sammen med manden, så han selv kan finde 

løsninger. Koordinatorens tætte kontakt til manden gør det muligt også at have fokus på de områder, der 

kan gøre det vanskeligt for manden at deltage, herunder omstændigheder i mandens liv som ikke foregår 

direkte i kursussituationen. 

Aktivitetsperiode: 

Tidsplan: forløb på 12 uger + 2 uger til opstart og afrunding. 



1 måned: koordinator kontakter boligselskaber, biblioteker mfl og laver samarbejdsaftaler ifht at kunne 

opsøge mænd. Koordinator opsøger herefter mænd og inviterer til møde om projektet. Efter mødet 

tilmelder mændene sig og der laves en fælles plan for forløbet med datoer for mødegange, deadlines for 

udstilling, dato for konference og evt hvor konferencen skal afholdes. 

2. måned: koordinator og mændene lærer hinanden at kende, arbejder med personlig storytelling, drøfter 

emner til udstillingen og påbegynder den praktiske udarbejdelse af udstilling. Hver enkelte mand 

udarbejder sin egen historie med støtte fra koordinator og via informationssøgning på fx bibliotek. 

Undervejs drøftes de mulige emner til en minikonference. Koordinator og deltagere kommer med forslag til 

oplægsholdere til konferencen, påbegynder booking af oplægsholdere og sted. Der udarbejdes invitationer 

til konferencen, som udsendes og deles. 

3. måned: alt materiale til udstilling sendes til grafiker som sammen med koordinator opsætter og gør det 

klart. Der udsendes pressemeddelelse mm. Mændene og koordinator laver plan for konferencen — 

forplejning, praktiske opgaver. Udstilling opstilles og konferencen afholdes. 

Efterfølgende evaluering med mændene og koordinator skriver rapport. 

Budget: 

Der søges penge til 

2-3 foredragsholdere 

Informationsmateriale 

Grafisk fremstilling af materiale til udstillinger. 

Aktiviteter løbende 

Løn til projektmedarbejder 

timer opsøgende arbejde og til hjælp af udarbejdelse af materiale til udstillinger 

timer til planlægning af konference 



budget til synlighed af etniske minoritetsmænd/f ygtninge i Hedensted Kommune 

1. måned 2. måned 3. måned 2 uger medfina ansøges 
antal sats i alt antal sats i alt antal sats i alt antal sats i alt 

koordinator 30 330 9900 30 330 9900 30 330 9900 10 330 3300 33000 
projektledelse 5 395 1975 5 395 1975 5 395 1975 5 395 0 5925 
materialer 1500 1500 20000 23000 
honorarer til oplægsholdere 15000 15000 
aktivitet 2000 2000 2000 6000 
telefon mm 0 

konsulent 5 395 1975 5 395 1975 5 395 1975 5925 82925 

materialer er til fremstilling af vandreudstilling, grafiker, plakater. 

oplægsholdere er til konferencen 

aktivitet er til de løbende møder i gruppen mens der planlægges og fremstilles 

koordinator er til både opsøgende arbejde, tovholder undervejs, planlægning, aftaler, evaluering 

projektledelse er den løbende sparring til koordinator 

projekt i alt 88850 

der søges 10F #### i støtte 

der medfinansieres med 5925 kr 
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