
 

Referat af møde i Dalmosegruppen 
 

Torsdag den 8. september 2022 kl. 19.00-21.00 
Atkærcenteret 

 
Deltagere: Jussi, Johny, Jeanne, Henrik, Sebastian, Poul B, Birgit, Ellen, Poul, Jens og Mia. 
 
Gæst: Camilla Jørgensen fra KVINFO´S mentornetværk. 
________________________________________________________________________________  

 
 
Dagsorden:  
 

1. Camilla Jørgensen, koordinator fra KVINFO’s mentornetværk fortæller om mentornetværket med 
fokus på hjælp til Ukrainske flygtningekvinder. 

 
KVINFO har eksisteret i 20 år, og det sidste år i Slagelse 
kommune. Her samarbejder de med Slagelse Jobcenter, 
boligselskaber m.m. 

 
Camilla har været på besøg på Atkærcenteret, og talt med de 
Ukrainske kvinder.  
I aften er hun kommet, for at fortælle om, at hun søger 
kvinder (skal kunne tale Ukrainsk eller engelsk) som kunne 
tænke sig at være mentor for en Ukrainsk kvinde, og hvad 
dette indebærer.   
Folder uddelt. Se billede til højre: 
 
Ideer: 
Efter at Camilla har været på besøg på Atkærcenteret, og 
talt med de Ukrainske kvinder har hun fået følgende ideer, 
som hun tænker vil passe godt ind i vores område:  
 

• Job Cafe. Ikke alle Ukrainske kvinder taler engelsk, men 
med google translate kunne danskere hjælpe med at 
ansøgninger/cv.  

 

• Sprogcafe. En eftermiddag om ugen hvor ældre kan 
komme, og træne dansk med de Ukrainske familier. 

 
Camilla kan ikke hjælpe med at lave sådanne aktiviteter, men foreslår, at man f.eks. 
kontakter Røde Kors. Birgit vil undersøge, om der er nogen, der kunne være interesseret i at 
deltage i dette blandt deres brugere. 
Jens foreslår Camilla, at komme til Fodsporets Fødselsdag, så hun kan dele foldere ud, om det at 
være mentor for en Ukrainsk Kvinde. 

 
 

2. Fodsporets Fødselsdag, Lørdag den 8. oktober kl. 10.00-13.00 
 



Tidsrum, aktiviteter, tilmelding fra deltagere, plakater mm  
 

• Deltagere sørger for at være klar kl.10.00, og der pakkes ikke sammen før efter kl.13.00 
 

• Forretningsudvalget laver opslag til facebook. Heri skal der stå at tilmelding foregår via 
DalmoseGruppen mail: dalmosegruppen@gmail.com  

 

• Jens sender skema til forretningsudvalget hvor tilmeldte indskrives. Jens sørger for at lave en 
tegning over området (hvor der sættes ind hvor de tilmeldte skal stå), som han tager med på dagen. 

 

• Mia har bestilt to bannere hos Michelle. 
 

• Michelle kontakter Fritze vedr. udskiftning af banner ved brugs. 
 

• Ansøgninger sørger Jens for. 
 

• Mia kontakter Katrine Holck, for at høre om hun vil komme på dagen. 
 

• Der efterlyses folk som vil hænge plakater op i de nærmeste byer. 
 

• ”Telt holdet" er pt. Johny, Jens og Poul. De mødes ved hallen kl.8.30.Birgit spørg på Atkærcenteret 
om der er nogen der kan hjælpe. 

 

• Flag: Johny kontakter Niels 
 

• Skal der synges i år? Birgit vil undersøge om der er nogen fra Atkær som vil synge og spille klaver. 
Ellen har Fodsporets Fødselsdagssang. Sebastian sørger for højttaler. 

 

• Henrik foreslår `gamle biler`. 
 

• Henrik fortæller at Daglig Brugsen gerne vil stå for kaffe og kage. Henrik skal huske at sende mail til 
Dalmose Gruppen. 

 

• Birgit kontakter Marianne Mortensen (Dansk Vandrelaug)  
 

• Poul kontakter `Det lille Glashus`. 
 

• Birgit snakker med brugere af Atkærcentet om deltagelse. 
 

• Flagstang ved Bongo trænger til ny knop & snor. Sebastian kontakter kommunen. 
 

• Besøg af heste/træktur til børnene: Jeanne kontakter 
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3. Brug af Dalmosegruppens kalender (Johny) 
 

Johny demonstrerer, hvorledes 
DalmoseGruppens kalender fungerer ud fra 
omdelt kopiark. 
Vi er flinke til at sætte ind, men opfordre til 
at folk henvender sig. Gerne i god tid, da det 
er frivilligt arbejde. 
Jo flere aktiviteter vi kan sætte i kalenderen, 
jo mere læses den.  

 
 

4. Brug af Dalmosegruppens Facebookside 
(Mia) 
Som med kalender er det også præget af at 
det er frivilligt arbejde. Det kan derfor 
betyde, at der nogle dage kan være flere opslag og andre ingen.  
Vi lytter til, når der fortælles om aktiviteter her rundt om bordet, og forsøger at være 
opmærksomme på, når der er aktiviteter i området, og skriver ofte ud til nyankomne at vi 
eksisterer. Som med kalenderen er det også vigtigt, at folk kontakter os for opslag. 
Vi deler gerne ”andres opslag” så der på den måde, bliver gjort opmærksom på de foreninger m.m. 
vi har i området. Ellers sørger vi for at ”tagge” dem i de opslag vi sætter op.  
Vi ønsker at fortælle den gode historie om vores by og område.  
 

 
5. Ad hoc grupperne  
 
Grupperne byder ind med info 

 

• Førstehjælpsgruppen v. Jussi:  
 
Jussi fortæller kort om hjerteløbere, og ønsket om at få fornyet førstehjælpskursus.  
Der er undersøgt hvad disse koster, antal der kan deltage m.m. 
Jussi fortæller, at der satses på snarlige kurser – og de vil ligge i ulige og lige uger.  
Jussi rækker ud for at høre om økonomisk støtte.  
Jens vil kontakte de andre landsbyråd, og høre om mulighed for at man samlet kan støtte 
økonomisk. Jens kontakter Mia når der er nyt. 

 

• Ukrainske flygtninge v. Ellen og Mia 
 

Siden sidst: 
 

• Dele af ønskede ting er leveret via Ellens kontakter 

• Fredagsmøde med Camilla fra KVINDINFO og de Ukrainske kvinder  

• Cykler/bolde m.m. 

• Facebook ”Ukrainske flygtninge i 4261 Dalmose og omegn” 
 

Kvinderne er glade for hjælpen - og beder os ofte hilse alle som hjælper på den ene eller anden 
måde. 
En af kvinderne er meget interesseret i at lave et par Ukrainske retter mad, og invitere dem i byen 
som har lyst, til at komme og smage disse som en tak for hjælpen. Mia har lovet at gå videre med 



dette her på mødet i aften. Kristina fra Ungehuset lægger gerne lokaler til. Henrik vil tale med 
Daglig Brugsen, og Birgit med brugerne på Atkær. Mia afventer. 
  
På facebooksiden deles aktiviteter/ hjælp m.m  Lyudmyla og Jurgita er en uundværlig hjælp med 
mange ting. Bl.a. oversættelse på facebook. 
 
Vi møder de Ukrainske kvinder på cykel, til Åben hal, fælles stafet i Ungehuset, loppemarked ved 
skrot og Spot m.m. 
 
Hvis man har en aktivitet el.lign. så læg den gerne op på facebooksiden.  
 
Folk er søde til at spørge om de Ukrainske flygtninge mangler noget. Disse beskeder går Lyudmyla 
videre med. Vi ser helst at det foregår på denne måde – da der ellers vil komme ting som ikke kan 
bruges, og som vil ligge og fylde på Atkærcenteret.  
 
Der er et ønske fra en Ukrainsk familie, om der er nogen som kan hjælpe dem med ekstra dansk en 
gang imellem? Birgit vil høre om der er nogen, i og omkring Atkærcenteret der kunne være 
behjælpelig.  

 

• Gamle Dalmose V. Poul og Mia. 
  
Gruppen mødes d.14/9 sammen med Kim. Denne aften skal der kikkes gamle billeder igennem. Vi 
er glade for at Kim vil være en del af dette. Han har god viden fra sin tid i arkivet i Flakkebjerg. 
 

• Skilte/ Velkomstgruppe v. Mia 
 

Michelle er en del af gruppen igen. 
Velkomst Skilt – når man kommer fra Flakkebjerg: 
Mia har før sommerferien talt med ”Slagter Ole” om mulighed for at sætte ”fast skilt” op på hans 
grund. Dette er i orden med ham. Vi skal kontakte ham så han er hjemme på dagen, og her aftales  
hvor det skal stå. Efter Mia har talt med slagter Ole har Støtteforeningen sat et skilt op. Michelle 
kontakter dem for at høre om vi kan ”slå os sammen” om et fælles skilt. 
 
Velkomstskilt – når man kommer fra Fuglebjerg: 
Skal skiltet rykkes? Michelle undersøger dette (Aron & Rikke). 
 
Pt. er der intet banner på dette skilt. Michelle har et som hun hænger op. Det bliver med ”storm 
hægter”. 
 
Mia har bestilt to `Fodsporets Fødselsdags banner` hos Michelle. 

 
På velkomstskiltet kan der hænge to banner af gangen. 
Ønsker man sit banner op, skriver man til Michelle på mail: mac@fgusv.dk 
Har man ikke et banner, men ønsker et kan Michelle også være behjælpelig.   
 
Henrik synes at der mangler noget som fanger øjet – f.eks. som de har gjort det ved Eggeslevmagle 
med blomsterkrukker/skiftende banner el.lign. Mia foreslår et flag på selve skiltet. 
Er der nogen der har ideer? Og hvem vil stå for dette? 
 
Byens skilt bag ved Daglig Brugsen trænger til at blive udskiftet. Inden da vil der blive sat banner 
tape på de steder som trænger. 
Jeanne fortæller at lyset på skiltet (når man kommer på fodsporet mod Brugsen) ikke virker.  
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6. Besparelser Slagelse Kommune V. Jens  
 

• Kort debat om hvad der rammer os og hvad vi skal forholde os til i lokalområdet. 

• Jens fortæller om høringssvar. Paul informerer. Snak omkring bordet – særligt de ældre og deres 
muligheder (Atkærcenteret), bus og børneområdet 0-18 år fylder.  
 

7. Evt.  
Nyt fra Kreativ Oplysnings Kreds v. Mia 
Folder fra K.O.K er postomdelt. Hvis man ikke har modtaget den er det muligt at hente en i Tine 
Sass butik i Skælskør.  
Traditionen tro plejer K.O.K at afholde et foredrag her i Dalmose. Desværre var Dalmose Hallen 
optaget i år, men der satses på at det lykkes til næste år. 
Årets foredrag er med Rasmus Tandholdt. Det er d. 13/9 og bliver afholdt i det Røde Parkhus. 
Rasmus Tandholdt er TV2 korrespondent, og fortæller om livet bag kameraet på godt og ondt. 
Billetter koster 100 kr. For mere info: Kreativ Oplysnings kreds facebookside. 

 
Næste møde i DalmoseGruppen er d. 3/10-22.  
 

Referat  
 Mia Ibsen og Jens Jørgensen 


