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Samler

Lofotposten

kvinner for å bygge relasjoner

Rekordpåmelding

Forarbeider: Benedikte Farstad Nashoug fra Salt, Siri Bjercke og Frid Løkken fra Svolvær soroptimistklubb samt Astrid Bjørgås for Svolvær sanitetsforening arbeider for å få alt klart

til konferansen. 

Fem dager før årets
kvinnekonferanse
sparkes i gang, er det
rekordpåmelding til
full pakke under
konferansen.
Åshild Marita Håvelsrud
aamh@lofotposten.no

Svolvær: Det er to billettyper for kvinnekonferansen. En
omfatter konferansen og lunsj.
En er full pakke, og gir konferanse, lunsj, middag og konsert.
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Sistnevnte har 170 stykker
meldt seg på. Dette er så mange
at man allerede har fått utvidet
antall plasser i dette tilbudet.
– Det er plass til noen flere,
sier
Benedikte
Farstad
Nashoug for SALT som sammen
med Svolvær soroptimistklubb
og Svolvær sanitetsforening
står for arrangementet.

Lokalt trekker
Dette er den sjette kvinnekonferansen i rekka i Svolvær. Og
de fire vi møtte mandag, Benedikte Farstad Nashoug fra Salt,
Siri Bjercke og Frid Løkken fra
Svolvær soroptimistklubb samt

Kommer: Petter Schjerven skal til kvinnekonferansen og snakke om
«God relasjon er god kommunikasjon».
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Astrid Bjørgås for Svolvær sanitetsforening, regnet med at
det blir over 200 som får med
seg konferansen.
– Men hvem er trekkplasteret?
– Det er nok en kombinasjon.
Vi tror mange vil høre på de lokale som har lyktes eller gjort
spennende ting, sier de fire.
I tillegg tror de Kristin Størmer Steira og Petter Schjerven
trekker en del.
Av de lokale er det da særlig
Ingeborg Tennes og Kvinnene
fra havet som er ekstra lokale. I
tillegg har også Størmer Steira
tilknytning til Lofoten.

– Avslutningskonserten er
med Kari Bremnes. Hun er jo
også lokal, sier de fire.

Kommer tilbake
– Den beste tilbakemeldingen
vi kan få, er at folk vil komme
tilbake, samt at billettene kjøpes før programmet er klart,
mener Farstad Nashoug.
Hun får støtte fra de andre.
Det er flere og flere yngre som
velger å delta på kvinnekonferansen, sier de.
De aller fleste som kommer,
er fra Lofoten. Men også folk fra
både Gratangen, Narvik og Harstad som melder sin ankomst.

– Noen tar det som en helg
der de også drar innom Henningsvær og Førjulseventyret,
for eksempel, sier de.
De tror mange også kan komme til å dra til Leknes søndag,
for å få med seg Lofoten gave og
håndverksmesse.

Flere grunner
De fire kvinnene mener det er
flere grunner til å få med seg
kvinnekonferansen.
For det første er det en måte å
skape nettverk og relasjoner.
– Vi tenker også at det gir inspirasjon og påfyll, sier kvinnene.

Lokal: Ingeborg Tennes fra Svolvær er en av de lokale som skal snakke på konferansen. 
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