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20 års indsatser for inklusion og empowerment af kvinder 
og børn og tidlig, forebyggende integrationsarbejde

I september kunne Integrationshuset Kringlebakken fejre 20. års 
jubilæum som aktør på integrationsscenen. Jubilæet blev fejret med 
maner på plænen i Bispeparken, med verdens kagebord, musik, taler 
og underholdning for børnene. Der kom mange gæster, både tidligere 
og nuværende brugere, politikere, samarbejdspartnere og naboer. 
Blandt talerne var Københavns Social-borgmester Mia Nyegaard. 
Hun påpegede noget af det, som er særligt ved Kringlebakken:

”Respekt for forskellighed – Siden er I vokset og blevet en inspiration 
for andre integrationsindsatser. Det forstår man, når man besøger jer. 
For under mine tidligere besøg herude er jeg virkelig blevet imponeret 
over, hvordan I er gode til at styrke den enkelte gennem fællesskabet og se 
mennesket først. I respekterer forskelligheden og forstår, at mennesker skal 
behandles forskelligt for at blive behandlet ens. For mig at se er det en helt 
nødvendig tilgang, når man arbejder med at flytte mennesker”, 
fra Mia Nyegaards tale til 20. års jubilæet.

Den centrale metode og det grundlæggende værdigrundlag for husets 
indsatser ser vi frem til at arbejde videre med de næste 20 år.

Historien bag Kringlebakken
Kringlebakken startede i 1999 i en nedlagt bagerforretning i Københavns 
Nordvest kvarter - mellem villakvarterer og sociale boligforeninger. 
Stedet udsprang af en bekymring for etniske minoritetspiger og unge 
kvinders manglende deltagelse i samfundets institutioner samt en 
refleksion over kvinders rolle som mødre. Kringlebakken fik sit navn, 
fordi stedet startede i den nedlagte bagerforretning næsten på toppen 
af Tagensvej.

Den lokale forankring i Bispeparken, et boligområde med mange 
nationaliteter og etniske minoriteter, har haft stor betydning for husets 
succes med at få kvinder ud af isolation og ind i samfundet.

På 20 år har Kringlebakken udviklet sig fra at være et projekt med 
etårige midler til at blive et permanent integrationstilbud i Københavns 
Kommune. Huset er gået fra 80 til over 200 forskellige brugere om året 
og vi har etableret en velfungerende integrationsvuggestue, som er et 
reelt tilbud til børn, der ellers ikke kommer i daginstitution. Vi har 
specialiseret metoderne i husets forskellige indsatser og udviklet 
Kringlebakkemodellen – den tidlige helhedsorienterede indsats.

Vi har udviklet en succesfuld indsats der hjælper etniske minoritetskvinder 
i uddannelse og på arbejdsmarkedet, og vi kan i dag bryste os af at være 
et seriøst supplement til jobcentrenes indsatser.

4

LEDELSESBERETNING



Kringlebakkens indsatser er anerkendte i de brede kredse og husets 
viden, oparbejdet gennem 20 år, efterspørges af såvel politikere som 
forskere og andre fagfolk.

Er der stadig brug for et integrationshus efter 20 år?
Husets arbejde er ikke blevet mindre aktuelt med årene. Selvom flere og 
flere flygtninge og familiesammenførte kvinder kommer tidligere i gang 
med deres integrationsproces, så bliver de stadig mødre og går på 
barsel. Der er stadig kvinder, hvis livsomstændigheder gør, at de har 
brug for helhedsorienteret støtte - hvilket det etablerede system i dag 
ikke formår at tilbyde. Der er stadig alt for mange kvinder, der står uden 
for arbejdsmarkedet, og flere og flere familier og børn vokser op i 
fattigdom og ulige kår. Desværre er der også stadig kvinder, der lever 
isoleret, er udsat for negativ social kontrol og fastholdes i hjemmet.

Ikke mindst er Kringlebakkens fortalerrolle kun blevet vigtigere. I en tid 
hvor strukturel diskrimination er virkelighed og hvor menneskerettigheder 
er til debat, da er det vores ypperste rolle at tale de positive integrations-
historier op og nuancere det ofte negative mediebillede af indvandrer-
kvinden.

Året der gik
Husets fortalervirksomhed og indsatsen med empowerment har også 
i 2019 været et vigtigt omdrejningspunkt. I år udkom Kringlebakken 
med bogen JOY RANYA SANA SHADMAN MARIAM – FEM KVINDERS 
FORTÆLLINGER, som har været undervejs længe og været en drøm 
endnu længere. Vi har ofte tænkt, at hvis blot den almene befolkning 
kunne høre de personlige beretninger, så ville diskrimination og racisme 
være en skrøne blot. Det er vores drøm at bogen og dens kvindelige 
forfattere i fremtiden får mulighed for at turnere landet rundt med deres 
fortællinger og komme i dialog med mennesker. Forfatter og debattør 
Carsten Jensen har læst bogen og skrev følgende: 

"Det er gribende og berigende læsning, om fem
livskloge kvinder, med hver sin meget forskellige 
personlighed, meget forskellige situation. Men for 
dem alle gælder det, at de ville os så meget, og vi 
gjorde det så vanskeligt for dem. Selvfølgelig 
kommer flere af dem også fra en baggrund, der 
ikke gør det nemt for en kvinde at træde frem. 
Men så meget desto mere må man beundre deres 
mod og udholdenhed. En usædvanlig smuk bog."

Menneskerettigheder til debat? blev titlen på årets fotoprojekt, som fik 
remissens af vaskeægte aktivistisk streetart plakater med kvindernes 
valg af menneskerettighed og medfølgende beretning. Et utroligt 
spændende projekt og meget vedkommende.

Året har også stået i samarbejdets tegn. Vi har styrket vores fokus på job 
og uddannelse gennem samarbejdet med Foreningen Nydansker, 
deltaget i et nyopstartet sprog- og motorikprojekt i Dansekapellet og 
samarbejdet lokalt og på kommunalt niveau om at være en del af 
løsningen på den såkaldte Ghettolovs krav om tvungen vuggestue. 
Samtidig har der været fokus på kvinders rettigheder, LGBT og negativ 
social kontrol i forhold til det overordnede fokus på rettigheder og lighed.
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OM KRINGLEBAKKEN
Integrationshuset Kringlebakken er en medlemsbaseret NGO, der arbejder 
målrettet for at styrke integrationen af etniske minoritetskvinder og deres 
familier ud fra principper om lighed, frihed og ligeværdighed. 
Huset arbejder målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination og 
bygge bro mellem mennesker på tværs af sproglig og kulturel baggrund.

Kringlebakkens indsatser er designet, og udvikler sig, med det mål at 
sikre en god integrationsstart for nytilkomne kvinder og deres børn 
samt tage imod isolerede og marginaliserede kvinder. Kvinder, som har 
opholdt sig i Danmark i flere år, men ikke fundet fodfæste. Alle indsatser 
er helhedsorienterede med det formål at forebygge isolation og ulighed 
på sociale, økonomiske og sundhedsmæssige områder.

Det gør vi gennem indsatser som:

• Sprogundervisning og viden om samfund- og kultur, 
 herunder sundhed og forældrerolle

• Rådgivning samt uddannelses- og beskæftigelsesindsatser

• Netværksskabene aktiviteter

• Fortalervirksomhed og vidensdeling

Den tidlige integrationsindsats er blandt andet udviklet til de mange 
kvinder, der går hjemme med deres små børn. Derfor har vi en integrations-
vuggestue, hvor de små børn kan blive passet mens mor lærer dansk. 
Her lærer mor om institutionskultur, og børnene bliver stimuleret socialt, 
sprogligt og motorisk. Kringlebakkens integrations-vuggestue, i daglig 
tale ”Børnestuen”, er på mange måder omdrejningspunktet for 
organisationens eksistens. I bund og grund handler indsatserne om at 
styrke mødrene/familiernes integration og eksistensgrundlag for at 
sikre børnenes livs- og opvækstvilkår.

Vision
Et samfund, hvor kvinder og børn med etnisk minoritets 
baggrund, er en ligeværdig del af det store fællesskab.

Mission
Kringlebakkens indsatser styrker aktiv samfundsdeltagelse 
for kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund.

Kringlebakken er fortalervirksomhed for og med 
marginaliserede kvinder og børn med etnisk minoritets-
baggrund, og arbejder for at skabe forståelse for og nedbryde 
fordomme samt bygge bro mellem mennesker på tværs.

Kringlebakken er en videns base, der formidler viden om 
integrationsområdet med særlig fokus på den tidlige, 
forebyggende og helhedsorienterede indsats.

Værdigrundlag

• Tidlig og helhedsorienterede indsat

• Frihed under ansvar

• Ligeværd

• Udgangspunkt i ressourcer

• Respektfuld og anerkendende tilgang

• Demokrati og brugerindflydelse

• Omsorg, tryghed og tillid
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KRINGLEBAKKENS KVINDER OG BØRN
I 2019 har 245 kvinder og børn været tilknyttet Kringlebakken.

81 kvinder og babyer i Kursusgruppen
21 børn i Integrationsvuggestuen
143 kvinder og børn i henholdsvis Rådgivningen, Jobzonen, Svømning og 
øvrige aktiviteter

Vi har registreret 29 forskellige nationaliteter fra lande som Afghanistan, 
Indien, Mexico og Ungarn.

Kringlebakkens målgruppe er overvejende marginaliserede og isolerede 
kvinder. Kvinderne er udfordrede på flere sociale, økonomiske og sundheds-
mæssige parameter, og er ofte kendetegnede ved ingen eller svage 
danskkundskaber, netværk samt manglende viden om samfundet. 
Ingen eller mangelfuld uddannelse og ingen eller begrænsede erhvervs-
erfaring. En anden central målgruppe er børnene, som udgør en vigtig 
rolle for Kringlebakkens indsatser - både dem, som kommer med deres 
mor, men også de lidt ældre børn, selvom de ikke kommer så ofte i huset.

Mange af kvinderne har status som ægtefælleforsørgede, og er således 
ikke en del af systemet. Dette betyder, at de ofte lever ’usynligt’ i vores 
samfund. Mange rummes ikke i de eksisterende kommunale indsatser, 
da de er på barsel eller har sociale eller helbredsmæssige udfordringer. 
I medierne beskrives målgruppen ofte i stigmatiserende og negative 
fortællinger. I vores optik, er kvinderne stærke og seje -og til trods for 
ofte svære livsvilkår kommer de frivilligt til undervisning, mange med 
deres nyfødte spædbarn på armen. Kvinder der overvinder følgeskabet 
af immigrationen, som ensomhed og sorg over det tabte, tager vare på 
deres børn og familie - og de vil det danske samfund.

Kvinder i Kringlebakkens Kursusgruppen

• Ægtefælledforsørgede

• Kontanthjælp/
 integrationsydelse

• Barselsdagpenge

Rådsøgere i Kringlebakkens Rådgivning

• Ægtefælledforsørgede

• Kontanthjælp

• Dagpenge/Barsel

• SU

• Selvforsørgede

11%

7%

82%

12%

20%

24%

32%12%
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MØD NOREEN
Jeg kom til Danmark i sommeren 2015 med min lille datter. Det var en af 
min mands kollegaer der fortalte os om Kringlebakken og min mand 
sagde ”go go”. Jeg havde været i Danmark i ni måneder, da jeg endelig 
startede i Kringlebakken i november 2016. Jeg var højgravid og på nippet 
til at rejse hjem til Pakistan. Ni måneder er meget lang tid at gå hjemme 
uden kontakt til omverdenen, og jeg følte mig ensom og deprimeret.

Alt ændrede sig for mig i mit liv, og for min mand og børn, da jeg 
startede i Kringlebakken. Egentlig startede jeg ikke for at lære sproget, 
men mere for at komme ud af lejligheden og møde andre mennesker. 
Jeg var hjemmegående og havde ærlig talt lidt svært ved at stimulere 
mit barn. I dag har jeg fag på FVU. Det var ikke let at få lov at starte fordi 
jeg aldrig har gået i sprogskole, og flere skoler afslog mig. Men jeg holdt 
fast. På FVU sagde de, at man først SKAL gå i sprogskolen før man 
kan starte på FVU, men jeg har lært reglerne at kende og kunne mod-
argumenterer. Til sidst indvilligede en FVU i at lade mig teste og jeg bestod.

Jeg har lært alt mit danske i Kringlebakken. Faktisk har Kringlebakken 
givet mig så meget, at det er svært for mig at sætte ord på. Udover 
sproget har jeg lært om regler og rettigheder i Danmark, om børns 
socialisering og, om dansk kultur. Alle mine venner er herfra. Først 
dannede jeg venskaber med andre kvinder herfra, men nu mødes vi 
i familierne og fejrer Eid og fødselsdage sammen. Vi mødes også når 
vi rejser til Pakistan. I Kringlebakken har jeg fået forståelse for børns 
socialisering og behov og Farhan, min søn, kom - modsat min datter, 
i vuggestue. Nu siger jeg til de andre kvinder, at de trygt kan skrive deres 
børn op til vuggestue. Hvor jeg kommer fra, er det ikke kutyme at 
aflevere sit barn i andres hænder, men her er det vigtigt så barnet kan 
socialisere med andre børn og blive klar til skolestart.

Jeg har også været aktiv i Kringlebakkens frivillige indsatser. Jeg kan 
lide at engagere mig og lære nye ting. Engang samlede jeg Ikea reoler til 
Kringlebakkens byttecentral. Det har jeg aldrig gjort før, og faktisk blev 
jeg stolt over at jeg kunne. I de to år jeg har været tilknyttet Kringlebakken 
har jeg fået boostet mit selvværd, både som kvinde og som mor. Jeg er 
landet i Danmark, som nu er mit og min families land. Jeg har fået 
fremtidsplaner og vil uddanne mig som skolelærer.

Integrationsindsatser som Kringlebakken er meget vigtige i Danmark. 
Ikke mindst for de kvinder, der ofte går hjemme med børnene, mens 
manden er på arbejde. Jeg mener, at der skulle være flere Kringlebakker 
rundt omkring. Nogle kvinder kan ikke komme hertil, fordi det er for langt 
væk fra deres hjem. Jeg tror samfundsmæssigt set det ville tjene alle 
udgifter ind at satse på den integrationsindsat, som Kringlebakken 
tilbyder – måske endda spare samfundet penge at integrerer den 
nytilkomne familie helt fra starten ved ankomsten til det nye land.
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KRINGLEBAKKEN INDSATSER

• Undervisning

• Integrationsvuggestue

• Sundhed

• Netværk

• Rådgivning

• Beskæftigelse

• Formidling
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DANSKUNDERVISNINGEN
63 kvinder og 25 babyer har deltaget i danskundervisningen.

66% er kommet på sprogskole, eller tilbage på arbejde, 
sprogskole, og i uddannelse

Sproget er det vigtigste element for integration og medborgerskab, 
og danskundervisning er en helt central del af Kringlebakkens virke. 
Danskundervisningen er en kombination af sprog, kultur og samfunds-
formidling samt viden om sundhed, miljø og forældrerolle. Emner som 
demokrati, rettigheder og børneopdragelse er faste temaer på skemaet. 
Formålet er at øge kvindernes forståelse for den danske samfunds-
opbygning samt normer og forpligtigelser, samtidig med at de lærer dansk. 
I år har vi i undervisningen tillige haft særligt fokus på kvinders rettigheder 
og negativ social kontrol og LGBT. Vi har desuden besøgt Danner, 
Folketinget og Københavns Rådhus - det har bestemt ikke været kedeligt!

Forudsætningerne blandt kursisterne er meget forskellige. Nogle kvinder 
har lange videregående uddannelser fra deres hjemland, mens andre 
blot har gået få år i skole. Omkring halvdelen af kursisterne har ikke 
været på sprogskole, mens resten er på barsel fra sprogskole eller 
arbejdspladser eller færdig med sprogskole.

Det betyder, at der anvendes mange forskellige metoder for at alle kan få 
udbytte af undervisningen, som ligeledes to gange om ugen er niveauopdelt.

Undervisningen er tænkt som et springbræt til sprogskolen, men er også 
en mulighed for at vedligeholde det danske mens man er på barsel fra 
uddannelse, sprogskole og job. Der stiles efter at den enkelte kvinde, der 
starter eller kommer tilbage til sprogskole indplaceres på et højere 
modul end før hun gik på barsel.
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SUNDHED
FOR MOR OG BARN
Vores sundhedsindsats er helhedsorienteret og forebyggende på samme 
vis som alle andre af husets indsatser. Vi anskuer den mentale sundhed, 
som værende lige så vigtig som den fysiske sundhed. Den mentale 
sundhed kan være helt afgørende for ens fysiske helbred. Forskning 
peger på, at ensomhed og depression kan sidesættes med rygningens 
skadelige virkninger i forhold til sundhed.

Sundhedsindsatsen i huset består af 3 forskellige tilbud. Ud over 
kombinationen af sundhedsformidling og bevægelse i danskundervisningen 
gennem oplæg, sundhedsværksted og pausegymnastik, tilbyder vi 
individuelle sundhedssamtaler og motion. Undervisning og oplæg har 
fokus på både mor og barn og handler om opbygning af viden om 
D- vitaminer, kalk og kost, hygiejne og sygdoms-forebyggelse, men 
også om miljø og bæredygtighed og, ikke mindst, den mentale sundhed.

”Danskundervisningen er virkelig god i Kringlebakken. 
Jeg synes, at jeg lærer mere end da jeg gik i sprogskolen, selvom 
jeg har min baby med mig og undervisningen er tidsmæssig kortere. 
Jeg ved ikke, om det er fordi vi arbejder med både skrift, (ud)tale 
eller om det er fordi, at her er mere hyggeligt. Men undervisningen 
er også altid vedkommende. Jeg lærer så mange nyttige ting 
samtidig med danskundervisningen. Måske er det derfor?”
– Dinah

Sundhedssamtaler
I år er der afviklet 63 individuelle sundhedssamtaler. Samtalerne har 
handlet om emner som graviditet og fødsel, barnets søvn og rytmer, kost 
og sygdomsforebyggelse, tristhed og depression (som følge af dødsfald 
i familien), økonomisk pres og ensomhed. Viden om sundhedssystemet 
og lægebesøg har også været oppe.

Svømning og pilates
En gang ugentlig tilbyder vi svømning. Udover den glæde og motion 
svømningen giver, så handler det også om at overvinde vandskræk 
og egne grænser. Svømmehallen er lille med plads til maksimum 
11 kvinder, og vi skal også nå nogle minutter i saunaen. Ligeledes var 
Pilates et ugentlig tilbud i den første halvdel af året.
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KRINGLEBAKKENS 
INTEGRATIONSVUGGESTUE
21 børn har i år gået i Kringlebakkens vuggestue

Integrationsvuggestuen (kaldet Børnestuen) fungerer i sin daglige 
struktur, som en helt almindelig vuggestue - måske lige bortset fra, at 
mødrene deltager i morgensamlingen med børnesange og sangmotoriske 
øvelser, som er sprogstimulerende for både mødre og børn.

Børnestuen rummer 8-10 børn ad gangen og er en lille tryg start for 
både mor og barn. De fleste mødre er uvante og utrygge ved at overlade 
pasningen af deres lille barn til fremmede, når de starter i Kringlebakken. 
Det er helt uhørt praksis i mange lande, hvor mødre i langt højere grad er 
hjemmegående. Derfor har vi daglige samtaler og vejledning om alt fra 
farvelseance til madpakker, regntøj, søvn og sprogstimulering. 
Mødrene kan låne børnebøger med hjem til godnat læsningen fra husets 
børnebibliotek, ligesom der arrangeres ture til det lokale bibliotek. 
Børnestuen arrangerer også besøg i kommunale daginstitutioner, hvor 
mødrene kan opleve praksis i en ordinær vuggestue/børnehave, og få 
af- eller bekræftet eventuelle fordomme.

Forældrevejledning og individuel rådgivning
Der er registreret 224 vejledninger i Børnestuen

Udover de daglige vejledninger tilbydes mødrene individuelle samtaler 
hos den pædagogiske rådgiver. Emnerne kan handle om alt fra konkret 
børneopdragelse af børn og unge til udviklingsforstyrrelser hos børn 
samt støtte til livsomstændigheder, der gør det svært for kvinden at 
trives og være en god nok mor.

af børnene startede i 
ordinær daginstitution, heraf

i børnehave25%

i vuggestue63%

88%
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NETVÆRKSSKABENDE AKTIVITETER
SAMMEN ER VI STÆRKE
Netværk er alfa og omega for menneskets livskvalitet og mentale 
sundhed og for en vellykket integration, og er derfor også en af 
Kringlebakkens kerneområder.

Vi tænker netværk ind i alle husets aktiviteter. Lige fra pauserne i 
undervisningen til brugerinddragelse og Netværksvenner. Mange nye 
venskaber og netværk starter her i huset, og det i sig selv er en succes. 
Året igennem arrangerer vi desuden netværksskabende aktiviteter, som 
giver deltagerne en god platform for at blive nysgerrige på hinanden. 
Hver fredag har vi Fredagscafe, som er åben for alle medlemmer og her 
arrangeres kreative aktiviteter, pilates, madlavning og spisning af mad 
fra forskellige lande eller ture ud af huset.

Kringlebakkens Netværksvenner
11 kvinder er i år blevet matchede med en Netværksven

Kringlebakkens Netværksvenner er et mentorbaseret projekt, som 
støtter nydanske kvinder på de sociale og uddannelsesmæssige 
områder. Netværksvennerne mødes i eller uden for Kringlebakken. 
Nogle for at lave lektier sammen andre for at lære hinanden at kende. 
Mennesker generelt vil gerne møde hinanden, og nogle gange skal 
muligheden rammes ind for at det lader sig gøre.

TRADITIONER OG OPLEVELSER
Kvindernes Internationale Kampdag
8. marts blev markeret med besøg af Socialborgmester Mia Nyegaard. 
Vi havde en debat om kvinders rettigheder i Danmark og i kvindernes 
hjemlande samt fokus på negativ social kontrol og konsekvenserne for 
både kvinder, børn og unge. Dagen var rundet af forkælelse frokost, 
sunde smoothies og skønhedssalon.

Festerne i Kringlebakken
I Kringlebakken holder vi af at feste; Newroz, Dewali, Eid, Jul, Fastelavn 
og Halloween fejres. Det er kulturudveksling og livsglæde. De kvinder, 
hvis kulturfest skal fejres, står for at organisere festen for de andre.
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FERIE FOR ALLE
I ferieperioderne, hvor huset lukkes for undervisning og rådgivning, 
arrangeres der ferieture for børn og mødre, hvor kulturinstitutioner 
lokalt som udenbys besøges. I år har vi blandt andet været i Sagnlandet 
Lejre, Frilandsmuseet, Zoologisk museum og vores egen lokale 
Skolehaver.

Børn og mødre i Det Lille Teater
Et fantastisk samarbejde med Det Lille Teater har muliggjort at mødre 
og børn har været til flere forestillinger. Det gav store og første gangs 
oplevelser for børn og mødre.

Motorisk og sproglig stimulering for mor og barn i 
Dansekapellet
Et godt lokalt samarbejde med Dansekapellets projekt "Ord til mor" giver 
Kringlebakke mødre og babyer mulighed for at få arbejdet med motorisk 
og sproglig stimulering gennem dans og leg. Der arbejdes med mor-barn 
relationen og med sproglige redskaber. Både mødre og børn har haft stor 
glæde af projektet og de vender tilbage til Kringlebakken med røde 
kinder og stjerneblik.

Børne- og familiefesten
I samarbejde med Forældrenes Børneklub arrangerede vi i efterårsferien en 
festdag for børn og deres forældre. Festen var arrangeret som en o�entlig 
begivenhed, og alle var inviteret. Der var underholdning ved Rytmik-Grete 
og sjove aktiviteter for børn og voksne fra både Kringlebakken og lokalområdet.
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RÅDGIVNINGEN
Lighed og lige rettigheder for alle borger i Danmark

Formålet med rådgivningen er at styrke lighed på de sociale, uddannelses- 
og erhvervs- samt sundhedsmæssige områder og at forebygge social 
deroute.

Rådgivningen i Kringlebakken dækker socialrådgivning, pædagogisk og 
sundhedsfaglig rådgivning samt uddannelses- og erhvervsvejledning.

Rådgivningen spænder bredt lige fra dagligdagens udfordringer såsom 
digital post, børneopdragelse, forældrerolle, skrivelser til kommune, 
ansøgninger og personlige problemstillinger til økonomisk rådgivning. 
Der er også tunge sociale problematikker som eksempelvis vold i 
hjemmet, skilsmisse eller økonomisk deroute med fare for udsættelse af 
lejlighed. Rådgivere kan ligeledes være bisidder eller henvise kvinder til 
samarbejdspartnere, som arbejder mere specialiseret.

Rådgivningen er helhedsorienteret og har altid afsæt i hjælp til 
selvhjælp, som gør den enkelte i stand til at klare sig selv. En samtale 
kan tage alt mellem en halv time til en hel dag, afhængig af problemets 
omfang og hvor mange forskellige myndigheder, som vi skal have ind 
over. Modsat sagsbehandlingen i det kommunale regi, som er specialiseret 
inden for de enkelte lovområder, arbejder vi bredt og helhedsorienteret. 
Det fordrer et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem rådgiver og kvinde.

Kringlebakken har registreret 
390 individuelle rådgivninger fordelt på:

• 182 socialfaglige rådgivninger

• 48 individuelle forældrerådgivninger

• 63 sundhedsfaglige rådgivninger

• 97 uddannelses- og erhvervsrådgivninger

Af de rådsøgende er størstedelen bosat i Københavns 
kommune, men kommer også fra Gladsakse, Frederiksberg 
og Roskilde kommune.

Langt de fleste er kvinder, men vi har også modtaget enkelte 
mænd og store børn i rådgivningen.
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Jeg kom til Danmark i 1997. Dengang var jeg kun 18 år gammel. 
Det var meget svært for mig at falde til i Danmark. Jeg gik til dansk i 
mange år, men med kun få års skolegang fra en lille landsby i Bangladesh, 
var det næsten umuligt for mig at lære sproget – for ikke at tale om de 
danske regler og systemer. I 2001 kom min mand til Danmark og jeg 
fødte mit første barn. Mit andet barn kom til verden i 2006. Det var en 
blandet tid, for mens jeg var lykkelig over vores to børn, så levede vi i 
stor fattigdom og evig frygt for, om min mand kunne få lov at blive i 
Danmark. Det hele kulminerede med at jeg blev indlagt med ekstrem og 
årelang stress. Min mand måtte tage vare på børn og hjem samtidig med 
han arbejdede og gik til dansk.

Det var en sagsbehandler fra Opus behandlingscenter, der i slutningen af 
2007 tog mig til Kringlebakken. Det har jeg takket ham for mange gange. 
Da jeg første gang kom til Kringlebakken havde jeg det så elendigt. Jeg 
græd hele tiden og følte mig afmægtig. Kringlebakken har støttet mig og 
hele min familie. De har hjulpet med alt: kommunikationen med 
kommunen og opklaring af de mange systemfejl, der forekom.

De gange vi er blevet opsagt af lejemål, og da vi fik kæmpe regninger fra 
ydelsesservice og elselskaber (pga. fejl). De har hjulpet min mand med 
ansøgning om fortsat opholdstilladelse, og nu også min datter, som 
fylder 18 år. Og de har hjulpet mig med at søge arbejde og tro på mig selv.

I dag er min drøm om økonomisk selvstændighed gået i opfyldelse. 
Jeg har fuldtidsarbejde, er medlem af en fagforening og har en 
forsikring. Mine børn klarer sig godt. Min datter er optaget på 
Gymnasium og min søn klarer sig godt i folkeskolen. De er sunde og 
raske. Jeg kommer stadig hver uge i Kringlebakken. Dels fordi jeg ikke 
kan lade være, dels for at tjekke min mails og sørge for, at alt er i orden. 
Jeg er også frivillig i Kringlebakken med at rekrutterer kvinder, tolke og 
yde social hjælp til kvinder fra mit hjemland. Jeg ved, hvad de kan stå i, 
og jeg ved, hvor de kan få den hjælp der er behov for til at komme videre.

MØD REXNA

”Jeg er endelig tryg i Danmark, 
for jeg ved jeg altid kan komme 
til Kringlebakken, hvis jeg har
brug for det.”
– Rexna Khanam
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MÅL FOR LIVET
KVINDER I UDDANNELSE OG JOB

Alt for mange etniske minoritetskvinder står fortsat uden for fællesskabet 
på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. De er derved i øget 
risiko for social isolation, marginalisering og manglende integration. 
Tallene for beskæftigelsen blandt flygtninge- og indvandrerkvinder taler 
deres tydelige sprog. I maj 2019 var kun 46 % af indvandrerkvinder med 
ikke-vestlig oprindelse i beskæftigelse. Blandt flygtningekvinder er tallet 
endnu lavere. Her er kun 19 % af kvinderne i beskæftigelse efter tre år i 
Danmark. (Kilde: Det nationale integrationsbarometer)

I debatten fremhæves ofte grunde som traditionelle kønsrollemønstre, 
psykosomatiske årsager og manglende lyst. Altså, at marginaliseringen 
alene skyldes kvinden og hendes kulturelle baggrund. I Kringlebakken 
møder vi dog mange kvinder, der brændende ønsker sig at komme i 
arbejde. Så lad os aflive en myte: Kvinder med etnisk minoritetsbaggrund 
vil rigtig gerne have et arbejde! og for flere er det, trods de mange ulige 
forudsætninger og forhindringer, lykkedes.

Jobzonen
37 kvinder har i år gjort brug af Jobzonens tilbud om uddannelses- 
og erhvervsvejledning.

Jobzonens indsatsområder dækker såvel afklaring af kvindens 
kompetencer, ønsker og muligheder, hjælp til CV og jobansøgning, 
jobsøgning via jobportaler, uddannelse og S.U., samt godkendelse af 
uddannelsespapirer fra hjemlandet. Derudover vejleder vi individuelt i 
normer og regler på arbejdsmarkedet og jobsamtalen. Brugerne i Jobzonen 
spænder bredt fra kvinden med ingen til kvinden med høj uddannelses-
baggrund og erhvervserfaring. Begge parter har svært ved at komme ind 
på det danske arbejdsmarked. I indeværende år har Jobzonen hjulpet:

De fleste kvinder, der benytter Jobzonen har ikke tidligere været på det 
danske arbejdsmarked. Nogle har ikke en erhvervsidentitet, hvilket vil sige, 
at de ikke er vokset op med ma let om job og karriereliv. Mange har ikke 
en uddannelse, og der er flere forskellige barrierer, der gør, at indtrædelsen 
på arbejdsmarkedet har længere udsigter. Begrænset erfaring med 
arbejdsmarkedet medfører dog behov for en håndholdt indsats som 
vores, hvor der er fokus, tæt opfølgning og individuel vejledning samt 
hjælp til at skrive CV og ansøgninger. Det tætte og helhedsorienterede 
samarbejde med den enkelte kvinde skal også styrke motivationen, hvis 
og når kvinden i perioder er ved at give op. Jobzonens indsats dækker 
ligeledes de behov der opstår når kvinden er kommet i uddannelse eller 
arbejde, og omhandler fastholdelse. Viden som ferieloven, fagforening og 
SKAT, men også på de personlige plan i forhold til at klare sig igennem 
de første måneder, hvor der er meget at lære og man bliver udmattet.

7 kvinder kom i arbejde (19%)
4 kvinder kom i videregående uddannelse (11%)

kvinder er i år kommet i ordinær beskæftigelse 
via Kringlebakkens Jobzone og Projekt LIFT

20
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LIFT – ET MENTORBASERET OG 
ERHVERVSRETTET PARTNERSKABS-
PROJET MED FORENINGEN NYDANSKER
Kringlebakken har siden 2018 haft et samarbejde med Foreningen 
Nydansker kaldet LIFT. LIFT er et mentorbaseret og erhvervsrettet 
projekt, hvis formål er at styrke nydanske kvinders tilknytning til 
uddannelses- og arbejdsmarkedet.

19 kvinder har siden august 2018 deltaget i et mentorforløb af 3-12 
måneders varighed (2 kvinder sprang fra). Derudover har de deltaget i 
6 erhvervsrettede kursus, hvis formål havde at ruste deltagerne til det 
danske arbejdsmarked og styrke selvtillid samt indbyrdes netværk. 
Projektet er blevet evalueret af Rambøll og resultaterne taler for sig selv.

 9 kvinder kom i arbejde (47%)

 5 kvinder kom i videregående uddannelse (26%)

 5 kvinder har involveret sig i frivillige indsatser (26%)

Succesen i projektet ligger dels i den store håndholdthed i forhold til 
opfølgningen af både mentor og mentee. Dertil har det kontinuerlige 
møde med egen mentor betydet, at den enkelte mentee har forpligtiget 
sig til sig selv og sin fremtid.

Vi arbejder for at fortsætte partnerskabet med foreningen Nydansker 
og har søgt om midler til LIFT 2.
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MENNESKERETTIGHEDER TIL DEBAT?
Årets fotoprojekt v/ fotograf Pirita Taskinen blev et ambitiøst og vigtigt 
projekt i en tid, hvor de universelle rettigheder er under angreb. 
Kvinderne lavede aktivistiske street-art plakater med udvalgte menneske-
rettigheder. I ugerne op til fotoprojektet arbejdede kursusgruppen med 
demokrati og menneskerettigheder, så alle var klar til at vælge en ud af 
de 48 rettigheder nedfældet i FN’s menneskerettighedskonvention af 1948.

Vi har menneskerettigheder, fordi vi har brug for anerkendelsen af 
den iboende værdighed og de lige og umistelige rettigheder for alle 
medlemmer af den menneskelige familie. Dette er fundamentalt for 
frihed, retfærdighed og fred i verden. 

”Jeg tror, at Danmark har haft en stor fremgang i menneske-
rettighederne for kvinder, børn og i andre sager, men 
menneskerettighederne for indvandrerne er meget beskadiget 
med de nye love, som politikerne vedtog for nylig, og jeg ser meget 
diskrimination i disse nye love. For eksempel ved jeg, at regeringen 
ønsker at vedtage en lov, der vil sende nogle indvandrere ud på 
en ø for at vente der indtil de kommer tilbage til deres hjemland. 
Et andet eksempel er den nye love for ghettoer.”
– Nelva, Mexico
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JOY RANYA SANA SHADMAN MARIAM
FEM KVINDERS FORTÆLLINGER
I foråret udkom vi med bogen JOY RANYA SANA SHADMAN MARIAM – 
fem kvinders fortællinger. Bogen er en samling af livshistorier fortalt af 
Joy fra Uganda, Ranya fra Syrien, Sana fra Marokko, Shadman fra Irak og 
Mariam fra Libanon. Bogen er publiceret i samarbejde med designerne 
Signe Lupnov og Fanni Baudo. Den 20. juni udgav vi bogen ved en 
bog-lancering i LitteraturHaus. Det var en uforglemmelig dag med 
oplæsning, taler og mange gæster. Bogen er delvis finansieret af 
Bispebjerg lokaludvalg og al overskydende salg går til Kringlebakkens 
indsatser.

Kristelig Dagblad gav bogen 4 stjerner og skrev:

"Bogen giver antydede indblik i kvindernes liv før og efter 
immigrationen til Danmark. For eksempel om en barndom 
i krig. Endvidere får vi smertelige beretninger om opbrud til 
en fremmed verden, tabet af det kendte - med ensomhed til 
følge. Men samtidig får vi vidnesbyrd om, hvordan håb og 
drømme kan frigøres i mødet med det ukendte."

Du kan købe bogen via Kringlebakken for kroner 199. Du kan også booke 
et arrangement med oplæsning og debat. Skriv til info@kringlebakken.dk

24





FORMIDLING AF VIDEN OG 
UDADGÅENDE AKTIVITETER
Vidensdeling og formidling er en del af vores mission. Vores mål er at være 
med til at nedbryde fordomme, være talerør, modvirke generaliseringer 
og bidrage med faglig viden til et politiseret område. Denne indsats 
involverer husets brugere, når det er muligt.

En del af løsningen på tvungen vuggestue i Ghettoloven
På baggrund af husets mangeårige viden og erfaring med familier, hvis 
børn ikke er i vuggestue, har vi arbejdet på at blive en del af løsningen 
på tvungen vuggestue i de såkaldte Ghettoområder – Bispeparken, som 
Kringlebakken selv er placeret i. Formålet er at gøre overgangen så 
skånsom som muligt for de familier, som intet kendskab har til 
vuggestuer. I Kringlebakken har vi holdt beboerinfomøde om den nye 
lovgivning, og har etableret et samarbejde med Børne- og Ungdoms-for-
valtningen om den kommende strategi.

En del af løsningen 
- minoritetskvinder på arbejdsmarkedet
I år udkom en rapport fra Tænketanken Cevea: ”Bryd barriererne – 
integration af etniske minoritetskvinder på arbejdsmarkedet”, hvor 
Kringlebakken blev præsenteret som en af de syv anbefalinger: ”Kvinde til 
kvinde virker” med særligt fokus på husets frivillige mentor-forløb og den 
trygge og nære kontakt med kvinderne. Cevea anbefaler, at kommunerne 
i højere grad skal arbejde sammen med og støtte civilsamfundet for at få 
kvinderne i arbejde. Samtidig bør kommunerne i højere grad invitere 
civilsamfundsorganisationer, såsom Kringlebakken, med ind når der 
udvikles og diskuteres løsninger.” Vi deltog i den efterfølgende 
konference sammen med nogle af husets brugere.

Udstillinger og presse
I forbindelse med jubilæet udstillede vi tre steder lokalt i bydelen. 
Ud over ”Menneskerettigheder til debat?” udstillede vi ”Mit liv som film” 
i Dansekapellet samt ”Food Memories” hos Send Flere Krydderier i 
Union. Samtidig havde vi artikler i både bydelsavisen og Lokalavisen.

FN’s verdensmål, netværk og besøg udefra
Kringlebakken deltog i ”Verdensmålene i oktober” arrangeret af 
Bispebjerg Lokaludvalg med mange lokale arrangementer. Vi deltog med 
fotoudstillingen ”Menneskerettigheder til debat?”, samt åbent hus med 
rundvisning og debat. I oktober fik huset besøg af en delegation fra 
Holland, som arbejder med sprog som indgang til at blive en del af det 
nye samfund. Det blev en spændende dag hvor kvinder fra huset fik 
mulighed for at fortælle deres historier. Vi har deltaget i en følgegruppe 
for et forskningsprojekt om religiøse vielser i VIVE, og vi sidder i 
Socialforvaltningens frivilligråd, samt i et nationalt netværk for forskere 
og praktikere om æresrelaterede emner. Vi bliver kontaktet af studerende, 
journalister og samarbejdspartnere løbende og har blandt andet 
videregivet erfaringer til folk fra Urbanplanen samt diverse studerende.
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KRINGLEBAKKENS ORGANISERING
Kringlebakken har i alt 8 deltidsansatte medarbejdere, svarende til 4,7 
fuldtidsstillinger. Derudover har vi et korps af frivillige, der arbejder fast 
i de daglige aktiviteter eller ad hoc til arrangementer og administrations-
mæssige opgaver. Kringlebakkens øverste myndighed er bestyrelsen, 
som har det overordnende ansvar for huset, mens den daglige drift og 
ledelse varetages af leder og souschef.

Kringlebakken er overordnede finansieret af Københavns kommunes 
Socialforvaltning med hvem vi har en permanent driftsbevilling. 
Sådan har det ikke altid været. I Kringlebakkens første mange år bestod 
driften af etårige og senere 3-4 årige projektmidler, mens Kringlebakken 
endelig i 2016 fik forhandlet en permanent driftsbevilling hjem ved 
budgetforhandlingerne. Driftsbevillingen dækker dog kun Kringlebakkens 
kernedrift, hvorfor vi hvert år søger fondsmidler til øvrige aktiviteter og 
nye projekter.

Strategiske pejlemærker for 2020–2025

• At arbejde med den enkelte kvinde for at give øgede 
 handlekompetencer og livsmuligheder til aktiv deltagelse 
 i samfundets fællesskaber

• At styrke etniske minoritet kvinders stemme
 og indflydelse i samfundet

• At være en central vidensaktør på tidlige indsatser samt udvikle 
 og formidle metoder og viden på integrationsområdet

Kringlebakkens Bestyrelse

Trine Schaldemose - Forkvinde – Mødrehjælpen

Susanne Larsen - Næstforkvinde – Erhvervskvinde

Birgith Rasmussen – Souschef i Kringlebakken

Josefine Nyberg Jespersen – Selvstændig konsulent

Johanne Rol� – Socialfaglig koordinator Flygtningegruppen, 
Socialforvaltningen

Ole Hammer – Journalist og forfatter

Kirsten Andreasen – International koordinator, UCC

Sussie Skov Nørregård (Orlov) – Souschef Foreningen Nydansker

Kirsten Kaas (suppleant) – Pædagogisk leder på Kofoed skole

Annam Al Hayali (suppleant) – Projektkoordinator Interkulturelt 
Kvinderåd

Indtægter 2019

• Københavns kommunens Social forvaltning

• Socialstyrelsen

• § 18 midler under socialforvaltningen

• Styrelsen for Rekruttering og Integration

• Bispebjerg lokaludvalg

• Medlemsindtægter

• Private støttedorer

• Salg af bogen JOY RANYA SANA SHADMAN MARIAM 
 – Fem kvinders fortællinger
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AKTIV BRUGERINDDRAGELSE 
OG MEDBORGERSKAB
10 brugere er blevet aktive i projekt ”Fra bruger til aktiv medborger” 
som er finansieret af PUF midler fra Socialstyrelsen.

Erfaring viser, at involvering i frivillige indsatser styrker den enkeltes 
erhvervskompetencer og netværk, som er vigtige elementer for at opnå 
aktivt medborgerskab.

I sommeren 2019 fik vi en bevilling til et års projektperiode, så vi mere 
målrettet kan arbejde med at inkludere husets forskellige brugere i 
frivillige indsatser i huset. Fra bruger til aktiv medborger formidler viden 
om foreningsliv og frivilligt arbejde, som en del af den aktive deltagelse 
i det danske samfund og en forståelse for demokrati og medborgerskabets 
forpligtelser. Gennem projektet arbejder kvinderne med deres evner til at 
planlægge aktiviteter, de tager ansvar for deres opgaver og ikke mindst 
bidrager kvinderne til det større fællesskab. Kompetencerne er vigtige i 
forhold til at blive klædt på til at deltage i foreningsliv og frivilligt arbejde 
udenfor Kringlebakken – og ikke mindst til at blive bedre rustet til det 
danske arbejdsmarked.

I opstarten af projektet har vi 10 faste frivillige og herudover flere ad hoc 
frivillige, som blandt andet er med til at hjælpe ved husets mange fester. 
De frivillige er enten en del af kursusgruppen eller de har anden 
tilknytning til huset. Kvinderne mødes omkring en gang om måneden i 
deres grupper og deltager i kursus for de frivillige, oplæg i huset og 
besøg til andre organisationer og frivilligforeninger.

Brugerrådet: Her mødes de frivillige kvinder og diskutere husets 
aktiviteter og oplæg. De kommer med forslag til, hvad de gerne vil have 
mere af, eller hvad som kan forbedres med øje for husets målgruppe. 
Kvinderne får medindflydelse på husets aktiviteter, mens de lærer at 
tage beslutninger i fællesskab, tage ansvar for opgaver og kommunikere 
deres holdninger til en lille gruppe af nydanske kvinder.

Byttecentral: Her udvikles planer for, hvordan kvinderne kan ska�e 
mere tøj og brugte børneting til husets kvinder til fri afbenyttelse. 
De frivillige vil desuden deltage i et loppemarked i 2020. Kvinderne vil 
gerne hjælpe husets andre kvinder, og dette gøres bedst i fællesskab, 
hvor gruppen diskuterer handlingsplaner for at opfylde gruppens formål.

Festudvalget: De frivillige laver mad og hjælper med at pynte op 
og med oprydning til diverse (kulturelle) fester i løbet af året. 
Festudvalget har været frivillige ved Kringlebakkens jubilæumsfest, 
Børne- og Familiefesten samt afholdt kulturfester i huset.
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KRINGLEBAKKENS FRIVILLIGE
VORES DAGLIGE HELTE
75 frivillige, heraf 19 nuværende eller tidligere brugere valgte af bruge 
deres tid og ressourcer i Kringlebakken. Hver og én arbejder for en 
større sag – nemlig at gøre en forskel for marginaliserede mennesker. 
Det sætter vi stor pris på!

De frivillige muliggør de mange indsatsområder i huset og skaber en 
flow af energi, inspiration og nytænkning. De frivillige arbejder i alle 
Kringlebakkens indsatser. Vi har en stab af faste frivillige i Børnestuen, 
undervisningen og Jobzonen samt i projektet Netværksvenner og intern 
tolkning til oplæg. Dertil kommer alle de frivillige der involverer sig i 
større eller mindre ad hoc projekter, som arrangementer og særlige 
aktiviteter.

§ 18 midler støtter frivilligheden i Kringlebakken med midler til faglige- 
og sociale aktiviteter for frivillige. I år har husets frivillige deltaget i 
følgende faglige arrangementer:

• Børns motoriske udvikling

• Børns sproglige udvikling

• Konference om æredesrelaterede konflikter

• Reformisten

• Handlingsplan mod rasisme

• Fotoprojekt og udstilling

• Bogudgivelse

• Vejen til arbejdsmarkedet

• Supervision

Ikram er frivillig i Kringlebakkens integrationsvuggestue samt i husets 
brugerråd, hvor hun, i samarbejde med andre brugere har medindflydelse 
på husets aktiviteter.

Ikram kom til Danmark for ca. 4 år siden. Hun er født og opvokset i 
Marokko og blev i 2015 gift med en herboende mand.

Ikram drømmer om at uddanne sig til SOSU-assistent, da hun gerne vil 
arbejde i ældreplejen. I 2019 deltog hun i projekt LIFT hvor hun, udover at 
involverer sig som frivillig i Kringlebakken, også opnåede at blive ansat i 
en deltidsstilling, som er Ikrams første job i Danmark.

”Kringlebakken er ligesom en 
familie for mig. Når man 
kommer her, så bliver man 
rolig og glad. Her får man ro og 
kærlighed. For mig, det er godt! 
Her kan man lære mange ting 
og få kontakt med mennesker. 
Jeg får erfaring, som jeg senere 
kan bruge på arbejdsmarkedet, 
og jeg har fået et netværk af 
kvinder fra mange forskellige 
andre lande.”

MØD IKRAM

29



KRINGLEBAKKENS NETVÆRKS- 
OG SAMARBEJDSPARTNERE
Af hjertet tak til alle der igennem året har støttet Kringlebakken. 
Uden jer ingen os.

Bispeparkens bestyrelse, Bispebjerg Lokaludvalg, Babysits, Baba, 
Biblioteket på Rentemestervej, Beboerprojekt Bispebjerg, Bispeparkens 
Kvindeklub, Bydelsmødrenes landsorganisation, Børn og Unge forvaltningen, 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune, 
Center for frivillig socialt arbejde, CBSI, Cevea, Clavis sprogcenter, 
Danner, Dansekapellet, Dansk Flygtningehjælp, Den sociale retshjælp, 
Det Lille Teater, Etnisk Konsulent team, Etnisk Ung, Efterslægtens 
Gymnasium, Foreningen Nydansker, FAKTI, Familierådgivningen, 
Foreningsguiderne, Forebyggelsescentret Nørrebro, FSB Bispebjerg, 
FOBU, Frivilligjob.dk, Forældrenes Børneklub, Gladsaxe kommune, 
Grundtvigs kirken, Håndværkerhavens plejehjem, Indvandrer Kvindecentret, 
ImmArt, Interkulturelt Kvinderåd, Klub Bispebjerg, Københavns politi, 
KAB, Litteraturhaus, lokale vuggestuer og børnehaver, lokale skoler, 
Mødrehjælpen, Nationalmuseet, Områdefornyelse Nordvest, Professions-
højskolen UCC campus Carlsberg, Professionshøjskolen Metropol, RED, 
ReDI School of Digital Integration, Rusk, Rigspolitiet, Research Als, SIS - 
Selskab for Indvandrer Sundhed, SIRI, Socialforvaltningen Københavns 
kommune, SR-Bistand, Soli Bus, Sundhedsplejen Nørrebro/Bispebjerg, 
Det opsøgende team, Sundhedsforvaltningen Københavns kommune, 
Trampolinhuset, Translation Team, Tandteknikken, Udlændinge-, 
Integrations- og Boligministeriet, Udenrigsministeriet, Urbanplanens 
danskprojekt, Union.

SAMMEN
ER VI
STÆRKE
Maira

Vil du også være med til at styrke inklusion og 
empowerment af kvinder og børn med etnisk 
minoritetsbaggrund, så kontakt os på
info@kringlebakken.dk

Hvis du ønsker at støtte via medlemskab eller 
donationer, så kan du indsætte pente på:

MOBILPAY: 80243
BANK KONTO: Jyske Bank, 7134-1011535

DU KAN OGSÅ VÆRE MED
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Integrationshuset Kringlebakken
Tuborgvej 256-258, st.
2400 København NV

Tlf.: 35 84 00 96
www.kringlebakken.dk
info@kringlebakken.dk

MobilePay: 80243
Jyske Bank: 7134-1011535

CVR nr.: 25055535

Redaktør
Birgith Rasmussen, Souschef

        Følg os på Facebook


