
Kulturgruppen af 2011 
 

Kulturgruppen har været så heldig at få Özlem Cekic som foredragsholder 

Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12–15.30 i Medborgerhuset i Taastrup  

 

 

 

Özlem Cekic holder foredrag om sine bøger, der omhandler emner, 

hun har arbejdet med som folketingsmedlem, sygeplejerske, 

mønsterbryder og brobygger. 

 

Özlem er en meget efterspurgt foredragsholder. 

 

Kulturgruppen af 2011 har nu fået mulighed for at få et foredrag, som 

vil omhandle de kulturelle forskelligheder, som Özlem Cekic selv har 

oplevet og fået kendskab til gennem hendes familie.  

Özlem Cekic har skrevet mange bøger, og der er en ny på vej, bogens titel og indhold må vi ikke oplyse på 

nuværende tidspunkt, men den er nok ligeså fascinerende, som hendes andre bøger. 

Primo august udkommer bogen, og vi vil selvfølgelig give jer besked om bogens titel, da Özlem Cekic har lovet 

at signere bogen, hvis I medbringer den. 

 

Citat af Özlem: ”Da min mormor besøgte mig i Danmark under min skilsmisse, var hendes råd, at det 

vigtigste for en kvinde er at være økonomisk uafhængig – især af mænd svarede hun. 

Hun havde selv født 13 børn, hvoraf halvdelen af dem ikke overlevede, men da hun pludselig blev alene i en 

totalt mandsdomineret landsby i Tyrkiet, havde hun udover sine egne børn også seks plejebørn. Hun var en 

fantastisk stærk kvinde, der var feminist uden at vide, hvad ordet betød. I hele sit liv kæmpede hun for at 

være selvstændig. Jeg fortæller min mormors, mors og min egen kvindehistorie. De fælles ligestillingskampe, 

og hvordan de ligner vores hvide søstres kampe.” 

 

Vi mødes i Store Sal i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup, og der er plads til 

rigtig mange, så I er velkommen til at tage venner og bekendte med. 

 
 

Pris kr. 345,00 for foredrag fra kl. 12–14. 

Herefter serveres der et glas vin / øl eller vand, sandwiches, 

kaffe / the og kage.  

 

Bindende tilmelding senest 30. juni 2017 på vores 

hjemmeside Kulturklb.dk eller ved personlig kontakt. 

 

Vejledning i brug af hjemmesiden:  

På forsiden ”Velkommen” tryk på knappen ”Tilmelding”, udfyld 

skemaet og tryk ”SEND”, hvorefter tilmeldingen vil blive 

bekræftet.  

 

 

Når du / I har modtaget en bekræftelse for deltagelse, beder vi om indbetaling på kr. 345,00, der indsættes på 

bankkonto reg. nr. 4356 kontonr. 4779 671216. 

 

Ved spørgsmål, kontakt os via hjemmesiden eller på mail kulturgruppen2011@kulturklb.dk 

I er selvfølgelig også velkommen til at ringe til os. 

 

Transport: Tag S-tog linie B til Taastrup St. Gå ned ad trappen til venstre og derefter til højre forbi H&M.  

 På den anden side af Taastrup Hovedgade, ligger Medborgerhuset, se billedet. 

Parkering: Der er parkeringspladser bagved Medborgerhuset. 
 

Vi håber at se rigtig mange af jer til dette spændende foredrag.  

 

Lillian Ellebæk Ryelund 
Tlf. 4015 3515 

Kirsten Kann, ferie 15.6.- 5.8.17 
Tlf. 2028 6780 

Britt Olsen 
Tlf. 6130 5401 

 
NB: Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af de ovennævnte mobilnumre. 
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