Luft under vingene

Siri Bjercke, Åsta Opsjøn, Ragnhild Nyland, Astrid Bjørgaas og Lill-Anitha Karlsen skal gi lokale kvinner kulturelt og faglig påfyll 16.oktober.

– Vi vil stimulere til samarbeid og
innovasjon blant de lokale kvinne-

og må si nei til mange forespørsler,
men nå kommer hun til oss, sier
Nyland.
I tillegg kommer Tove Bjørgaas
ens ærend fra USA for å snakke om
blant annet forskjellen mellom norske og amerikanske kvinner. Bjørgaas vokste opp i Svolvær, og har
de siste årene jobbet som USA-korrespondent for NRK.

forestilling med Hælsikes Kvinnfolk. Selv om dette showet er åpent
for alle, blir det reservert plasser til
konferansemedlemmer.
– Selv om vi har hentet inn et
stort navn, er vi fortsatt godt plantet
i nærmiljøet ved å bruke de ressursene vi allerede har, sier Nyland,
som håper de klarer å slå fjorårets
besøkstall.

Lokal underholdning
Den kulturelle biten står lokale
krefter for. Det blir konsert med
kvinnekoret Lofoten Voices og

Håper på mangfold
– I fjor hadde vi vel 140 deltakere,
og vi var kjempefornøyde med det,
men vi håper på enda flere. Grun-

Fyll ut de tomme
rutene slik at:
- hver horisontale
rad
- hver vertikale
kolonne
- hver 3x3-boks
inneholder tallene
1-9.

Løsning

Lørdag

Søndag

nen til at vi gjør det igjen i år er jo
fordi vi fikk så mange bra tilbakemeldinger i fjor fra kvinner som sa
at de gjerne ville gjenta det. Vi vil
skape en dag de kan huske.
En ting de håper gjentar seg i år
er mangfoldet. I fjor kom det
kvinner i alle aldre med vidt forskjellige bakgrunner, og damene
håper på like mye bredde denne
gangen.
Kvinnekonferansen arrangeres i
Lofoten Kulturhus og påmelding
skjer via hjemmesiden.
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Kjente navn
Det store trekkplasteret i år er tidligere landslagstrener i håndball Marit Breivik, som kommer for å holde motivasjonsforedrag.
– Vi er veldige glade for at vi fikk
tak i Breivik. Hun er ekstremt travel
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Ingvild Rindahl Ødegaard

ne, sier Siri Bjercke, som sammen
med Astrid Bjørgaas og Ragnhild
Nyland i arrangementskomiteen er
klar for å presentere årets program.
–Vi håper å kunne gi både faglig
og kulturelt påfyll, og med årets
program har vi lykkes med det.

© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

Arrangørene satser
på nettverksbygging
og trivsel når den
andre årlige Kvinnekonferansen sparkes
i gang 16. oktober.

