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Projektet: Kogebog af kvindeligt tværkulturelt 
madfællesskab(”Cafe hos Narges”) 

Det kvindelige tværkulturelle madfællesskab ("Café hos Narges), som holder til i 
Frivilligcenter Sydfyn i Svendborg, ansøger om penge til et kogebogsprojekt. 

 Projektet udspringer af madfællesskabets ugentlige fællesspisninger, som på tredje år 
med stor succes bringer forskellige kvinder sammen i lokalområdet og skaber trivsel, 
livskvalitet og robuste fællesskaber på tværs af etnicitet og livssituationer. Omkring 
måltidet som et socialt samlingspunkt har projektet haft succes med at skabe et trygt miljø 
og et stærkt meningsgivende fællesskab for udsatte kvinder, der har hjulpet dem videre i 
livet med øget handlekraft og højnet livskvalitet. Projektet ønsker nu at styrke og 
anerkende dette madfællesskab yderligere i form af en bogudgivelse, der på sigt også kan 
bane vej for endnu mere integration og højere beskæftigelsesgrad blandt kvinderne med 
socialøkonomiske tiltag såsom pop up-restauranter og mad-workshops.  

Madfællesskabets brugere tilrettelægger og tilbereder nemlig selv maden fra deres eget 
hjemland på skift, og med et fællesskab af 14 forskellige nationaliteter er der tale om stor 
kulturel diversitet i fællesskabets køkken. Udover madopskrifter med forskellige kulturelle 
madtraditioner og gode smagsoplevelser suppleres bogen med interviews og portrætfotos 
madfællesskabets kokke, og spændende kvinder hvilket kan spænde lige fra fortællinger 
fra hjemlandets madkultur, mad og køn, barndomsminder om mad, hjemve etc. Til netop 
dette initiativ er der koblet et lokalt stærkt team bestående af en tekstforfatter (Sara 
Mellson), en journalist (Kasper Tveden), en fotograf (Maria Fonfara) og en layouter (Ditte 
Mellson). Hele kogebogs projektet hører under ”Cafe hos Narges”, som Narges er 
projektholder for sammen med et team af frivillige. 

Projektet er allerede sat i gang, men mangler nu penge for at kunne realiseres fuldt ud. 

Projektet har allerede fået omtale i Ugeavisen Svendborg (05-08-2019), og 
madfællesskabet / Cafe hos Narges har også haft besøg af en fotojournalist fra Fyns Amts 
Avis hvilket foreløbig har resulterede i en reportage i Fyns Amts Avis mandag d 7/ 10 
2019, Avisen vil fortløbende dække projektet med en fotoreportage.  

Derudover vil projektet løbende blive fuldt og dækket på de sociale medier, og der vil 
fortsat være tæt kontakt med den lokale presse såsom ugeavisen og Diablo fx i 
forbindelse med receptionen på bogudgivelsen. Efter udgivelsen håber på vi på at kunne 
udstille vores portrætfotos på torvet i forbindelse med kommunens "LIV PÅ TORVET" og i 
følgeskab af en pop up-restaurant. - Fonde og sponsorer, som støtter projektet, vil blive 
krediteret i bogudgivelsen og desuden inviteres til stor middag af fællesskabets kokke ved 
lanceringen af bogen, som forventes i august 2020. 
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Publikation af kogebog 
Forventet minimumsbudget 

Beskrivelser af opgaver pris 
14 x Portrætfotoer (studie)samt mad- og 
stemningsbilleder og redigering af evt. øvrigt 

20.000 

Opsætning og print af fotos til fernisering inkl. 
indramning  

20.000  

Administration/projektledelse/markedsføring 20.000 
Tryk af bog  40.000 
I alt: 100.000 
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