Hej!
Våren är i antågande och vi i föreningen Kvinna Skaraborg ser fram emot att träffa dig. Nedan ser du
vårens planering. Vi vill också passa på att påminna dig om att ansöka om att gå med i vår slutna
grupp på Facebook som är endast för våra medlemmar (som heter Föreningen Kvinna Skaraborg). Vi
har också en öppen sida på Facebook (som heter Kvinna Skaraborg) där alla kan vara med, gilla gärna
även där! Vi informerar löpande på Facebook och hemsidan om tillkommande aktiviteter och
ev.ändringar, så håll dig informerad där.
Under våren 2016 låter vi oss inspireras av Fröken Friman och har satt ihop ett intressant program att
delta i – hoppas att vi ses!

Program Våren 2016
22 februari

”Ekonomi och juridik i vardagen utifrån ett feministiskt
perspektiv” Inger Karlsson föreläser på Skövde stadsbibliotek Kl. 19.15.

29 februari

Årsmöte med föreläsning av Anja Praesto om ”Birgitta, Elin
och Elisabeth-starka kvinnor som blev helgon” och vi får besök
av Skaraborgska riksdagskvinnor som du kan diskutera din
hjärtefråga med. Plats: Orangeriet, Gothia Science Park, Kanikegränd 3B
i Skövde Kl. 18,00. Årsmöteshandlingarna finns att ladda ner från vår
hemsida från 8/2-16, vi kommer inte att skicka ut detta.

8 mars

Internationella kvinnodagen som vi genomför med många olika
organisationer i Skövde. Program ej klart.
Internationella kvinnodagen, samarrangemang på Västergötlands
museum i Skara. Erika Ekesbo Andrén föreläser om företagande och
ledarskap samt de utmaningar som kvinnor möter. Kvällstid.
Internationella kvinnodagen, Elise Axelsson föreläser på Sötåsens
naturbruksprogram, Töreboda.

8-9 mars

8 mars

5 april

Besöker vi Lyktan i Skövde och lyssnar på Karin Långström Vinge,
präst i Svenska Kyrkan, och några volontärer om hur det är att jobba som
volontär, språkvän och annat ideellt arbete. Kl. 18,30 vid Lyktan,
Mariestadsv. 98.

Under våren kommer vi att föreläsa för gymnasieungdomar om ”Härskartekniker och hur man coachar
sig själv” samt även att starta upp en bokcirkel i Skövde om två träffar med Inger Karlsson. Mer
information kan du söka på vår hemsida www.kvinnaskaraborg.se som under våren kommer att få nytt
utseende eller vår Facebooksida. https://www.facebook.com/KvinnaSkaraborg
Varmt välkommen!
Bli medlem i Kvinna Skaraborg ☺! Vårt arbete bedrivs till största delen på ideell basis och är av betydelse för ett fortsatt lokalt
jämställdhetsarbete. Medlemsavgiften är endast 200 kronor, medlemmar under 26 år 150 kronor. (bg 5908-4590) SWISH 123 552 6157

