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REFERAT FRA 1. MØDE AF  EGYPTISK SAMFUND I DANMARK (ESD)  

DATO: 3/6/2009 

TIL STEDET: SOM REPRÆSENTANTER: AMANY TURK, AZZA 

MORSI, MAGDY FAHMY, MICHEAL BESTAWROUS, , MOHEY 

GHARIB, SAMIH CHARABI, OG SOHEIR MORSI. 

 SOM OBSERVATØRER: SAYEDA AWAD, HASSAN AWAD, 

MOHAMMED AWAD, SHAYA AWAD 

STEDET: FUGLESANGSVEJ 20, 3460, BIRKERØD 

1. Valg af Dirigent 

Soheir blev valgt som dirigent og Amany skriver referat. 

2. Medlemmer  

Gruppen startede med en kort representation: Sayeda Awad, Shaya Awad Azza Morsi, 

Soheir Morsi, og Mohammed Awad er bestyrelses medlemmer af Dansk/Egyptisk 

venskabs forening (Albertslund). Amany er eks-bestyrelses medlem af Dansk/Egyptisk 

venskabs forening og er Koordinator til ESD. Samih Charabi og Mohey Gharib 

(Koordinator til ESD) repræsenterer Dansk-Egyptisk selsskab. Michael Bestawrous og 

Magdi Fahmy repræsenterer Den Koptiske Kirke i Danmark . Magdy 

Fahmy repræsenterer Den Egyptisk Forbund. 

Der var en diskussion omkring skiftning af navnet. Der blev aftalt at beholde navnet 

indtil videre. Hassan vil sende hans forslag til Mohey, og Mohey vil skrive det på 

hjemmesiden, så folk kan komme med et forslag til et navn. 

Det var meningen at, Egyptisk ungdoms klub skulle deltage i mødet, men det lykkedes 

desværre ikke. Mohey vil kontakte dem igen. 

DEVF valgt Soheir Morsi som representant og Azza Morsi som suppleant. 

3. ESD retningslinier 

Mohey understrege at foreningen har intet at gøre med religionerne og politiken, og 

gruppen var enige. 

Azza vil have fokus på at tiltrække børn og unge Egypter gennem forskellige 

arrangementer. Alle er enige om at børnene er meget vigtige, og vi vil gøre alt hvad vi 

kan for at finde på noget der interresserer dem.  

Azza ønsker at udveksle erfaringer mellem det egyptiske samfund, om børne opdagelser 

i Danmark. 

Amany foreslog at lave en Facebook profil til ESD og inviterer Egyptere gennem den. 
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Soheir spurgte om man måtte invitere andre nationaliteter til ESDs begivenheder hvis de 

allerede var medlemmer i Egyptiske foreninger. Mohey svarede, at hver eksisterende 

forening selv må bestemme, fordi ESD blander sig ikke i foreningens vilkår. 

Mohey understregede at ESD er for alle Egyptere i Danmark, selvom de ikke er 

medlemmer i Egyptiske foreninger.   

DEVFs medlemmer nævnte at deres lokale i Alberslund er til rådighed. 

Amany foreslog at hun har adgang til forskellige lokaler i Glostrup Kommune, som også 

kan benyttes af ESD. 

Der blev talt om behov for kulturelle aktiviteter, film, ballet, osv. 

Michael nævnte at der kunne blive brug for en Egyptisk beskyttelsesbolig til de ældre. 

Samih foreslog at lære hinanden at kende, gennem kommunikation og kulturelle 

aktiviteter. Og ville gerne starte med at høre nogle om den Nubiske og kubtiske kultur. 

Gruppen støttede idéen, og Michael tog initiativet til at lave en begivenhed i kirken, før 

sommerferien. 

4. Budgetforslag  

Der vil ikke være noget kontingent, men vi har ikke afslutet det helt. Og hvis der er brug 

for penge, så kigger vi på det senere. 

5. Behandling af indkomne forslag  

Hani kamal s forslag blev vedtaget. ESD sender et oplysningsformular til alle. 

 

Samih kender 7 Egyptike læger i DK og vil give deres navne videre til Mohey. Amany 

foreslog at vide om Egyptere havde fået deres eksamensbevis i DK, eller i andre steder 

så man kan bruge statistikken videre (til f. Eks. hvor godt Egyptere er integreret). 

6. Eventuelt 

Der er blevet stemt om at holde kvartal møder. 

2. møde hos Samih 

3. møde hos Magdy 

4. møde hos Soheir 

Amany har forslået at bruge hjemmesiden til månedlige råd fra læger, psykologer osv. 

Og at bruge den for unge Egyptiske talenter, bla. Forfattere og digtere. 

Gruppen takker hjerteligt Mohey Gharib, for hans konstruktive intiativer. 

Til slut takkede Mohey Gharib deltagerne for et stort fremmøde og de mange gode 

bidrag. Og med et på gensyn den 2. møde hus Samih. 

 


