
Kære ven af I Tråd Med Verden	
 	
Vi takker for jeres samarbejder og opbakning gennem et begivenhedsrigt efterår.	
Vores formelle samarbejde med Jobcenter Vallensbæk ophører med udgangen af 2016. 	
Tråd Med Verden vil dog fortsat være et socialt håndarbejdsværksted, hvor kvinder fra 
Vejleåparken arbejder med designog håndarbejde og kan få støtte til at takle 
hverdagen. Nedenfor kan du læse mere om vores seneste og nogle af vores kommende 
aktiviteter.	
 	
Vi ønsker jer alle en glædelig juleferie og et lykkebringende nytår.	
Vores sidste dag er det 22. december. Og vi siger på glædeligt gensyn d. 4. januar 2017! 
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
 	

INVITATIONER TIL DECEMBERHYGGE HOS I TRÅD MED VERDEN	

 	
Julebazar d. 7. december	
ITMV holder Julebazar d. 7. december kl.13-18. Kom og køb håndlavede julegaver.	
Se vores unikaudvalg i smukke smykker, broderier og hæklede puder.	
Tag dit strikketøj med og nyd en kop kaffe og en tyrkisk kage.	
 	

 	
 	
  
 
 
 
 
 
	



I Tråd Med Verden laver frokost d. 15. december	
Verdensfrokost i kulturhusets café d. 15. december kl.11.30-13.00	
Et nystartet initiativ: Fantastiske kvinder fra Vejleåparken laver pakistansk og tyrkisk	
inspireret mad for kun 25kr. Overskuddet går til sociale formål. Initiativet er startet	
i samarbejde med Vinnie, en studerende fra folkesundhedsvidenskab, som er hos ITMV	
to dage om ugen frem til februar 2017 og har fokus på sund mad.	
 	

  	
 	
 	

 	
VORES RESULTATER OG DESIGNPROJEKTER I EFTERÅRET 2016	

 	
Jobsucces – 5 kvinder finder tråden til jobmarkedet	
I 2016 har vi haft stort fokus på at hjælpe kvinder tilbage på arbejdsmarkedet.	
De kvinder som kommer hos os er af jobcenteret vurderet at være ikke-jobparate,	
alligevel er det lykkes 5 af dem at komme i job! Det er en kæmpe succes og vi er meget stolte.	
Et stort tillykke til Samra, Hatice, Salma, Pembe & Nazife.	
Læs mere om Samra i artiklen i Sydkysten og Hatice i Ishøj.	
 	

	



 	
Kit Couture – modeller til photoshoots og praktiksucces	
Med stor succes har vi hæklet og broderet for Kit Couture; et lille designfirma,	
som sælger kits til håndarbejde. En af vores deltagere, Nurgül, som er dygtig til alle typer 
håndarbejder,er netop startet i virksomhedspraktik hos Kit Couture. Det går godt og alle er glade 
for samarbejdet. 	
 	

       	
 	
Ida Clausen – ITMV på catwalken til AW16	
Vi udviklede og producerede væve- og broderistykker til designeren Ida Clausen på Fashion 
Week 2016.	
Der er kommet smukke billeder og meget stolte kvinder ud af det samarbejde. 	
 	

 	
 	
  
 
 
	



Velkomstfesten 	
Vi deltog i Velkomstfesten - Europas største integrationsevent i september 2016.	
I Tråd Med Verden blev inviteret med som et vellykket integrationsprojekt.	
Vi fik solgt mange af vores smykker og puder og fik masser af positiv opmærksomhed.	
Se mere på TV Ishøj. 	
 	

  	
 	
 	
 	

  - danskproducerede lamper	
HAENG er et nystartet Designbrand, som laver danskproducerede elementer til lamper,	
som folk selv kan sammensættes. I Tråd Med Verden filter kugler af merinould som indgår i 
lampedesignet.	
Det er meget nyt for os at arbejde med filt og Farzana siger ”det er ikke svært, men man skal 
være meget præcis”.	
 	

   	
 	
 	
  
	



STITCH – vægbroderi i Vejleåparken	
Kæmpe korsstingsbroderi kreeret af beboere fra Vejleåparken bl.a. under Eidfesten 2016	
udstilles på torvet i Strandgården. De store plader er dækket af flotte motiver lavet af stof	
og er skabt gennem dialog med de folk der bor her. Kunstværket er skabt af TRINE 
LINDEGAARD i tæt sammen med I Tråd Med Verden. Tak til alle som bidrog.	
 	

  	
 	
 	
Designer Stine Linnemann i 2017	
I Tråd Med Verden opstarter samarbejde med Stine Linnemann, som laver design og 
tekstilproduktionfor en lang række internationalt anerkendte brands, blandt andre Louis Vuitton, 
Alexander McQueen og Calvin Klein.	Vi broderer logoer på hendes kollektion, “Norn”, tilbydes 
via webshoppen www.shoplinnemann.com. 	
Kollektionen er blevet til i nært samarbejde med både I Tråd Med Verden, den socialøkonomiske 
systue ved Huset Venture i Ballerup og det fairtrade certificerede væveri Sabahar i Etiopien.	

  	
 	
 	



Copenhagen Fashion Week i februar 2017	
Kommende samarbejde med Produktionsskolen Møllen og designeren Trine Lindegaard	
om en kollektion til Copenhagen Fashion Week i februar 2017.Projektet er udvikling og	
produktion af en kollektion og et show der vil blive fremvist på Copenhagen Fashion Week i 
februar 2017.	
 	

	
 	
 	
Arken familiesøndag	
I 2017 fortsætter vores gode samarbejde med Arken og vi skal igen undervise på	
en familiesøndag i det kommende år.	
 	

	
 	
 	
De bedste hilsner 	
 	
Maya Degn Litrup & Matha Nina Ozmec Projektkoordinatorer  ITMV I Tråd Med 
Verden  Strandgården 21, 2635 Ishøj	
 m: 31 56 11 06	
@: itmv@itmv.dk w: www.itmv.dk	

	


