
NYVIRK er et privat iværksættercenter
for dig, der:

◆ drømmer om at blive selvstændig og
starte egen virksomhed.

◆ har en god idé – eller er i gang med en
forretningsplan.

◆ allerede har en færdig forretningsplan,
men mangler sparring.

◆ allerede har startet virksomhed – og
har mellem én og fem medarbejdere.

NYVIRK for kvinder et nyt projekt, finan-
sieret af Socialfondens Integrationsind-
sats, EVU. Hvis du er kvinde med anden
etnisk baggrund, hjælper vi dig i gang
med en selvstændig forretning eller virk-
somhed.

Al den rådgivning og hjælp, som du får
hos NYVIRK, er gratis. Du finder os på
Edwin Rahrs Vej 32 i Brabrand – til ven-
stre for hovedindgangen til Bazar Vest.

Edwin Rahrs Vej 32 . 8220 Brabrand  
Tel. 87 400 400 . Fax 87 400 409 . info@nyvirk.dk . www.nyvirk.dk

ÅRHUS KOMMUNE

NYVIRK er finansieret af Socialfondens Integrationsindsats, EVU. 

NYVIRK er finansieret af Integrationsministeriet, Urbanprogrammet og Århus Kommune. 
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FOR KVINDER

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Ministeriet for Flygtninge
Indvandrere og Integration

Hvad er NYVIRK?



Vil du arbejde og være din egen chef?
NYVIRK kan hjælpe dig i gang med din
egen forretning eller virksomhed.

Som nydansk kvinde kan du ofte noget,
som andre har brug for. Er du god til hud-
behandlinger,  som kosmetolog  eller kan
give andre former for behandling, er der
store muligheder. Mange betaler gerne
for at få det bedre med deres krop og
mere ro i sindet.

Måske er du bedre til at sy tøj, lave smyk-
ker eller sætte håret til en fest. 
Eller du kan lave mad og kender opskrif-

terne på lækre specialiteter fra dit hjem-
land. Det kan også være, at du har netop
den uddannelse, der er brug for i en 
selvstændig virksomhed. For eksempel
bogholder. 

Kom ind til os i NYVIRK. Hvis du ikke har
nogen idé om, hvad du vil lave, hjælper vi
dig med at få én. Og vi er også med, når
du gør klar til at starte din egen forretning
– alene eller sammen med andre kvinder.

Det gør ikke noget, at du ikke er så god
til dansk. I NYVIRK taler vi pakistansk,
arabisk, farsi, tyrkisk, engelsk og dansk.

Mandag er kvindernes
dag i Nyvirk
NYVIRK  bor i samme hus som 
Bazar Vest  på Edwin Rahrs Vej 
i Brabrand. 
Om mandagen, når bazaren er 
lukket, er der åbent hos NYVIRK 
for kvinder mellem kl. 10 og 14. 
Hvis du ikke kan få passet dine 
børn, så tag dem med. 
Det vigtigste er, at du kommer 
og taler med os om, hvad du 
gerne vil igang med. 
Har du spørgsmål, som vi ikke kan
svare på, finder vi mennesker, der 
ved noget om det. Så kan du få 
svar den følgende mandag.

Start egen forretning - vi hjælper dig
Hos NYVIRK for kvinder vil
du møde flere personer. De
ved hver især noget om,
hvad der skal til for at starte
egen forretning. 

Tina Baghdadi er leder af
NYVIRK for kvinder. Hun
stammer fra Iran og er
uddannet erhvervsjurist. 

Abir Abou-Kassem er
sekretær og vejleder. Hun er
født i Libanon og har tidlige-
re været selvstændig.

Huzan Yilderim, 30 år.
Modebutikken,
Sønderborggade

Huzan sælger dansk designet
tøj, smykker, tasker og brugs-
kunst. Hun er af tyrkisk afstam-
ning, men født i Danmark.
Tidligere drev Huzan restaurant 
i Rudkøbing på Langeland.

”Mine forældre har været selv-
stændige, siden jeg var ni år, så
det ligger i blodet. Det har været
hårdt at starte forretningen, men
det er dejligt at have sig eget,”
siger Huzan, der har to døtre på
tre og ni år.

”Til de indvandrerkvinder, som
tænker på at starte for sig selv,
siger jeg: Gør det! Du mister
ikke noget, højst lidt penge, hvis
det går skidt. Hvis man ikke gør
det, vil man resten af livet spør-
ge sig selv: Hvorfor gjorde jeg
det ikke?”

Nazlihan Arikan, 20 år.
Hasle Bageri, Kærtoften

Hun er bagermester på 20 år
med etniske rødder. Nazlihan
Arikan slog til, da en butik i
centret ved Hasle Torv blev
ledig. Nu sælger hun brød og
kager efter danske og tyrkiske
traditioner til en bred kreds af
kunder.

”Jeg tog HHX sidste år og ville
egentlig læse videre. Men så
opstod denne mulighed. 
Min far har haft forretning, og
min mor kender en masse 
tyrkiske opskrifter, og de hjælper
mig. Desuden har jeg ansat en
udlært bager,” fortæller Nazli.

”Det fede ved at være chef er, 
at man kan gøre de ting, der
passer én, bare man har et godt
produkt at sælge. Og så op-
lærer man hele tiden sig selv.”

Terig Farah, 19 år.
Sabrina Beauty Shop,
Silkeborgvej

Selv om hun stadig er 
teenager, har somalisk 
fødte Terig taget en frisørud-
dannelse i London og er ved
at starte en butik med hver-
dags-, bryllups- og 
festtøj samt kosmetik og 
frisørsalon. 

”Jeg har familie i England,
Italien og Dubai, som jeg
køber varer hos,” siger Terig,
der også er gift og har en
datter på to år, som butikken
er opkaldt efter.

Terig stoler på sin kreativitet.
”Bare man har ideen, skal
det nok gå. Det er slet ikke
så svært, som man tror. 
Prøv noget nyt, er det råd
jeg vil give til andre!”

Tre kvinder, der har fået rådgivning hos NYVIRK:


