
 

 

 

 

 

Medlemsbrev från Hedemora Kvinnojour  

 
Hej  
Hedemora Kvinnojour skickar ut ett medlemsbrev till medlemmarna, vi vill helt kort berätta 
för er om vårt arbete under året. 
 
Vi börjar med att Tacka, ni är viktiga som stödmedlemmar  i föreningen. Vi är idag 72 
medlemmar och vår målsättning att den siffran ska öka under 2023. Ditt och andras bidrag  
är viktig för att vi ska kunna arbeta vidare med att stötta våldsutsatta kvinnor och deras 
barn. 
 
Hedemora Kvinnojour har sedan ett år tillbaka ett samverkansavtal med kommunen, vilket 
innebär att man anser, både politiskt och som tjänsteman att kvinnojouren är ett viktigt 
komplement till socialtjänsten i kommunen.  
 
Under året har vi stöttat ett antal våldsutsatta kvinnor och barn genom stödsamtal via vår 
jourtelefon, chatt och stödsamtal i vår lokal. 
 
Vi har varit ute bland politiska partier, föreningar, andra organisationer och föreläst, om 
vårt arbete och vad det innebär det att vara våldsutsatt.  
 
Ni kanske har mött oss på ”stan” när vi delat ut våra flyers, visitkort och pratat med 
människor. 
 
Vi har erbjudit öppna föreläsningar med bland annat Paulina Bengtsson och Maria 
Stenberg. Paulina såldes som sexslav när hon var 20 år, Maria levde gömd tillsammans med 
sina tre barn under ett antal år. 
 
Hedemora Kvinnojour har samarbetat med Wiener konditoriet som sålde kvinnobakelser på 
kvinnodagen 8 mars samt 25 november, FN:s internationella dag för att uppmärksamma   
mäns våld mot kvinnor och barn. 25 november såldes 222 bakelser där skänktes 5 
kr/bakelse till kvinnojouren. 
 
Hedemora kvinnojour har en hemsida www.hedemorakvinnojour.se där vi informerar om 
arbetet men det finns även en ”shop” där vi erbjuder våra profilkläder, vattenflaskor mm 
 
Vi kommer under februari att erbjuda ett medlemsmöte där vi berättar utifrån vårt arbete, 
kallelsen kommer att ligga på vår hemsida, instagram. 
 
Till slut vill Hedemora Kvinnojour än en gång Tacka för ditt stöd och hoppas att du vill 
fortsätta att vara stödmedlem genom att betala medlemsavgiften senast 1 februari. 
 
En God Jul och Ett gott Nytt År  
Önskar Hedemora Kvinnojour. 

http://www.hedemorakvinnojour.se/

