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Kære	alle	sammen	
Tak	for	interessen	og	det	gode	samarbejde	i	
første	halvår	af	2016.		
Vi	ønsker	jer	alle	sammen	en	rigtig	god	
sommer.		
FølgI	Tråd	Med	Verden	på	facebook.		
 
	

STOR SUCCES MED 
PRAKTIKPLADSER 

Vores succeskriterium for borgere i forløb 
fra Vallensbæk jobcenter	
er at få udsatte kvinder tættere på 
arbejdsmarkedet; med praktikpladser	
til alle deltagere og en løntilskudsstilling i 
hus, må vi sige, at det er lykkedes.	
Vi har 12 pladser fra Vallensbæk 
Jobcenter, som her op til sommerferien 
er	
fuld	besat. Vi har praktiksamarbejder til 
alle borgere i forløb. Læs mere her.	
Hatice har to uger tilbage af sin praktik 
på Strandgårdskolen og hun har	
lige fået tilbudt en løntilskudsstilling, så 
hun er meget glad.	
  

 
  
  
 

PÅ CHRISTIANSBORG HOS 
MATTIAS TESFAYE (S) 

Vi havde gaver og skarpe spørgsmål med 
til folketinget. Kvinderne var  
meget interesseret på rundvisningen og 
Mattias Tesfaye havde mange  
budskaber, som kvinderne tog med 
sig om vigtigheden af at få et job  
og at tale dansk. Se Vestegnens 
artikel her. 
 
 

 
 
 
 
BYENS HEGN – KÆMPE 
BRODERI 
I samarbejde med designer, Trine 
Lindegaard, har kvinder fra  
I Tråd Med Verden dekoreret 70 kvm 
metrohegn på Enghave  
Plads i København. Værket hedder 
'STITCH: Join Denmark Together’  
og har fået kvinder fra hele verden til at 
lave deres bud på hvad  
danskhed er. Vi planlægger allerede flere 
samarbejder med  
Trine Lindegaard. 



 

 
  
 

DESIGNPROJEKTER PÅ 
VÆRKSTEDET 

Her i foråret har vi udstillet et tæppe på 
Blågårdsgade med Siff Pristed	
& Marie Boye Thomsen /// ØJET. 
Nu lægger vi sidste hånd på 	
en privatbestilling – et hæklet 
mormortæppe med 110 
hæklede firkanter.	

      

     
 
Vi får rigtig mange henvendelser fra 
designere og lige nu producerer	
Vi blandt andet tøj til modeshowet 
Designers Nest for Ida Clausen	
laver broderiprøver til Kit Couture og 
grønlandsk perlehækling med 	
Katinka Sol Åndahl Melchiorsen  fra 
Kolding Designskole. Efter  	
sommerferien skal vi i gang med flere 
nye spændende designopgaver.  	
 	
 

2 NYE FVU-DANSKHOLD    
 

Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter 
opretter 2 nye danskhold! 
Fra d. 15. august udbyder vi FVU 
undervisning i Vejleåparken for 
kvinder som ikke længere kan gå på 
sprogskole, og som gerne 
vil forbedre deres læsning og skrivning. 
   
  
SOMMERMARKED PÅ KOFOED 
SKOLE  
Vores ’Rose Börek’ var populære og vi 
havde en hyggelig dag med 
 mange markedsgæster. Det synes TV2 



Lorry også. Se klippet her. 

 
 
UDSTILLING AF VORES 
PRODUKTER	

Alle vores skønne produkter kan købes 
i  udstillingen 
i Kulturhuset, Strandgården 21 i Ishøj. 
Udstillingen er mobil 
og vi udstiller gerne hos større 
virksomheder.  
  
 

HVERDAGEN PÅ 
VÆRKSTEDET 

Arbejdsdagen byder på yoga, 
danskundervisning, gåture, sund mad, 
Planlægningsmøder, bibliotekartimer og 
masser af designproduktion.  
Vi holder sommerlukket i uge 28-31.  
 
 

 
(Foto: Kasper Vildrik)	
 
Parinaz’ dag hos I Tråd Med Verden:	
Jeg møder kl.9 hver dag i hvert fald de 
dage, hvor jeg ikke har for	
 mange smerter til at komme ud af sengen.	
Jeg er tit den første, der møder ind og så 
sætter jeg kaffe over,	
ruller gardinerne fra. Så går jeg ned på 
værkstedet og tager min	
kasse frem med mit hækletøj. Når de andre 
kvinder kommer, sidder 	
viog hækler, broderer og strikker lidt indtil vi 
skal lave yoga.Det er 	
dejligt at starte med yoga, fordi min krop 
vågner.	
	
Jeg havde glemt hvordan man hækler, men 
håndarbejdsvejlederen, Jette, 	
hjalp mig og nu kan jeg igen. Jeg glemmer 
helt at holde pauser, fordi 	
jeg kan godt lide at lave håndarbejde. Det er 
svært at arbejde mange	
 timer hver dag, men vi lærer holde mange 
pauser, så det bliver bedre, det 	
hjælper i hvert fald meget. Klokken 12 går vi 
en lille tur for at holde kroppen	
i gang og om eftermiddagen laver vi 
håndarbejde igen. 	


