Nyhetsbrev från Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne

”Damernas på Teatern”
söndagen den 12 november

Nr 3 • 2006
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Kom till
teatern,
skratta och
bli berörd!

����������������������������������������������������������

Ystads lokala resurscentrum för
kvinnor, Idea samlar tillsammans
med föreningen Teatrum föredrag
om jämställdhet, teaterföreställning, guidning i teaterkulisserna,
utställning, god mat, dryck och
mingel på Ystads teater den 12
november. Medarrangörer är ﬂera
lokala kvinnliga organisationer och
föreningar.

Du är inbjuden, man som kvinna, till en upplevelse utöver
det vanliga till ett otroligt rabatterat pris.

I korridorer och foajén presenterar sig
lokala föreningar och organisationer som
Hemoglobinerna, Soroptimisterna, Zontaklubben, Hem & Samhälle, Inner Wheel,
nätverken Idea och Qlara, Regionalt
ResursCentrum för kvinnor och Sparbanken Syd.

Jämställdhetskämpe från norr
Först ut på scen är jämställdhetskämpen
Gertrud Åström, utredare i jämställdhetsfrågor och regeringens sakkunnige i ämnet.
Hon har bl a tagit fram jämställdhetsutredningen: Kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sitt eget liv.
Gertrud är känd för att vara en fängslande talare som fångar sin publik med
humor.
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Mingel, networking, föreläsning, föreställningen Måsen, god mat och dryck i vacker teatermiljö.
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Två unga kvinnor, Theresé Willstedt och
Joseﬁne Tengblad, har slagit sig ner i Ystad
och gett sig in i den mansdominerade tea-

tervälden. Tjejerna har grundat företaget
Teatrum och satsar på ett samarbete med
kommuner, företag och organisationer i
omgivningen.
De regisserar och producerar nu
Tjechovs komedi Måsen på Ystads teater.
I rollerna ser vi bland annat Tintin Anders-

son och Johanna Sällström.
Välkomna till Ystads teater den 12
november, även männen och barnen –
jämställdhet är inte längre en kvinnofråga;
den berör oss alla.

Damernas på teatern
Inspirationsträffar i sydöstra Skåne
Bodil informerar
FemNets höstprogram
Stjärnklart i Nätverket Göran

IKFs projekt Handla rätt
ABC om hiv/aids i Indien
C4 idéforum visar robot lego
Tankens Trädgård – mentorprogram
Tankens Trädgård – projekt

Inspirationsträffar på Söderåsen
Magma ﬁrar med Kackel
IKFs projekt Kompetens utan gräns
Qlaramässan – Österlen lyser

Teatrum visar Måsen
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Stina Gruvstedt
tel. 0411-127 01, 0702-66 94 16
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Inspirationsträffar
för företagsamma kvinnor i sydöstra Skåne
Välkommen om du är företagare, funderar på att starta företag
eller är allmänt intresserad av kvällens ämne!
Arrangör Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne i samarbete med Simrishamns,
Skurups, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner

Anmälan Senast en vecka före resp träff till Viia Delvéus, 040-35 92 15
viia.delveus@skane.se

Avgift

100 kr inkl moms betalas vid träffen

Program

18.30 Kaffe och smörgås
19.00 Föredrag med frågor och diskussion
21.30 Avslutning

Torsdagen den 26 oktober 2006

Torsdagen den 18 januari 2007

Marknadsföring
i det lilla företaget

Vardagsjuridik för
småföretagare

Hur marknadsför du dig? Ta med eget material!

Ta möjligheten att få svar på dina frågor och
förebygg framtida bekymmer.

Föredragshållare: Christina Arvesen,
CompAdvice AB, www.compadvice.se
Plats: Wells House i Vollsjö, www.wells.se

Onsdagen den 6 december 2006

Kommunikation och
Presentation – om konsten
att nå fram

Föredragshållare: Annika Larsson, Juristﬁrman
Annika Larsson, www.osterlenjurist.se
Plats: Malena's Cafe, Järnvägsgatan 5, Sjöbo

�

Kommande program 2007
Onsdagen den 14 februari 2007

Oavsett när vi kommunicerar är syftet att nå fram
med budskapet, få mottagaren ”med på tåget ”
och få gehör för idéer, tjänster eller produkter.
Hur lyckas man bäst med det?

Låta företaget växa – anställa, samarbeta, växa i
nätverk.

Föredragshållare: Gaby Gummesson,
Utbildning & marknadsföring, www.gaby.se

Personlig försäljning – hur blir jag en bättre säljare?

Plats: Övedsklosters Gods, www.ovedskloster.com

Måndagen den 19 mars 2007
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En spännande höst...
Visst händer det mycket i resurscentra och nätverk runt om i Skåne! Detta
nummer av Nätverksnytt lyfter fram ett antal olika evenemng och aktiviteter.
Liksom några intressanta projekt och en utblick i världen.
Närmast har vi ett studiebesök från Mecklenburg-Vorpommern i månadsskiftet september – oktober. Elva företagare och
ansvariga för resurscentra där besöker
Söderåsen och det projekt för företagsutveckling som RRC driver där. När du
läser detta kan vi förhoppningsvis se tillbaka på ett trevligt och givande besök.
Vi har också gjort pilotdelen av vår
kartläggning av kvinnors företagande i

FemNets höstprogram
ResursCentrautställning
18 september – 22 oktober
ResursCentra för kvinnor i Skåne, däribland FemNet, synliggör sina verksamheter hos Stadsbiblioteket i Malmö.
FemNet bidrar bl.a. med sin utställning
Kvinnors livsvillkor...

Engelsk konversation
18 september kl 18.00
Vi träffas sex gånger under ledning av
lärare och diskuterar dagsaktuella händelser, tidningsartiklar och TV-program
– på engelska. En kurs för dig som vill få
engelsk samtalsträning och friska upp
dina kunskaper i engelska språket på ett
lättsamt sätt.
Lärare: Ira Gyllingberg, fotojournalist
med mångårig erfarenhet inom media,
bild och språk. Ira har arbetat som språklärare i engelska och varit fotojournalist
i olika länder i världen.
Lokal: Studiefrämjandet, Ystadsgatan
53 i Malmö.
Kostnad: 300 kr (subventionerat pris),
200 kr för medlem hos FemNet.

Hälsomässa i Oxie
30 september
FemNet deltar med utställning i Oxie
stadsdels hälsomässa på Oxievångsskolan. Stadsdelens hälsoarbete presenteras, lokala utställare och föreningar
visar sina verksamheter.

Praktiskt föreningsarbete/
mötesteknik
28 oktober och 11 november
kl 10.30 – 14.00
Ett seminarium för dig som är intresserad
av att delta i styrelsearbete i en förening
eller för dig som ingår i en styrelse men
vill ha en bättre grund att stå på.
Kursledare: Lisbet Lindskog, som ingår i
Studiefrämjandets utbildarpool där hon

Skåne klar. Och har diskuterat den med en
grupp företrädare för kommuner, företagsrådgivare och nätverk i nordvästra Skåne.
Det var en positiv och givande diskussion
med många intressanta synpunkter, som vi
tar med oss i den fortsatta kartläggningen
av hela Skåne.
Varmt välkommen till aktviteter och
arrangemang i resurscentrum i Skåne under
hösten!
Bodil Nilsson
håller i ledarutvecklingskurser, styrelseutbildning och föreningskunskap.
Kostnad: 100 kr för båda gångerna,
inkl. ﬁka. 75 kr för medlem hos FemNet.
Lokal: Studiefrämjandet, Ystadsgatan
53 i Malmö.

Utställning Kvinnors livsvillkor...
November månad
Husie medborgarkontor, Agnesfridsvägen 2, Malmö.

Är mamma lik sin mamma?
– Om kvinnlig identitet
30 november kl 18.00
Om hur vi kvinnor ska ta tillvara det som
personlighetsmässigt skiljer oss från män.
Du har här chansen att få inblick i vad
livet själv ger för ramar, men också hur
det samhälle du växt upp i format dig.
Föreläsare: Eva Bergfalk, legitimerad
psykolog och legitimerad psykoterapeut.
Lokal: Husie medborgarkontor, Agnesfridsvägen 2, Malmö.
Mer information om dessa och andra
arrangemang; se www.femnet.info.

Stjärnklart
i nätverket
Göran
Årets Mötesplats Göran den 13
oktober går i stjärnornas tecken.
Nätverket Görans medlemmar och
gäster får träffa olika inspirerande
medverkande.
Syftet är att vi själva ska börja
fundera över vilken stjärna var och
en av oss vill vara på. Vad är viktigt
i mitt liv, vilka är mina drömmar och
hur kan jag skapa balans i mitt eget
universum.
Ella Carlsson, från institutet för rymdfysik
i Kiruna, är en av gästerna. Hennes mål är
att en dag få resa till Mars. Mötesplatsen
gästas också av Susanna Ehdin. Susanna
Ehdin har skrivit bästsäljaren Den självläkande människan. Hennes senaste bok
heter Sluta kämpa börja leva.

Vad inspirerar oss?
Mötesplats Göran bjuder också på en debatt
med journalisten Mia Odabas som moderator. Debatten handlar om våra val, om det
som inspirerar oss, om våra drivkrafter,
framgångar och utmaningar.
Mötesplatsen avslutas med middag
och högtidlig prisutdelning av Göranpriset. I år kommer Göranpriset att utökas med en företagskategori. Läs mer
om Mötesplats Göran på vår hemsida
www.natverketgoran.com.

IKF i Malmö startar projektet Handla rätt

Hjälper dig med skulderna
Hur gör man bättre ekonomiska val, undviker skulder och eventuella rättsliga
följder? Ingen självklarhet vare sig för svenska eller invandrade kvinnor.
Därför har Internationella Kvinnorföreningen i Malmö, IKF startat
projektet Handla rätt – där man lär ut konsumentens rättigheter och skyldigheter enligt svensk lag.
IKF erbjuder utbildning och information
som ger invandrarkvinnor baskunskaper och ökar deras kunskaper i ekonomi-,
budget- och konsumentfrågor. Något som
starkt bidrar till deras integration.
Syftet är att hjälpa dem från att skuldsätta sig och ge dem bättre verktyg för att
handskas med hushållsekonomin, bli en

smartare konsument samt göra klokare
ekonomiska val.
Det långsiktiga målet är att öka invandrarkvinnors förståelse för svenska lagar
i samband med köp av varor och tjänster,
kredit, skuld och hyra. Därmed medverkar
projektet till integration. IKF kontaktar du
via www.ikf.se.
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Projekt för att minska
hiv/aids i Indien
Runt 3 500 personer lever med det i Sverige. Ungefär 500 av dem bor i Skåne.
Var femte sekund blir någon runt om i världen smittad. Över 20 miljoner
mänskor har redan dött. Bakom siffrorna döljer sig diskriminering, ojämlikhet, okunskap, fattigdom och rädsla. Det handlar om hiv/aids. Det handlar
om världens utveckling.
I Indien idag lever över fem miljoner av
miljardbefolkningen med hiv. I Sydostasien står Indien för den i särklass största
andelen hiv-positiva. Majoriteten av de
hiv-positiva i Indien har smittats via sexuellt umgänge med en hivsmittad person.
Regeringen tar ett visst ansvar gällande
situationen genom att till exempel ge stöd
åt informationsinsatser och åt sjukhusinrättelser. Många organisationer får anslag
för att arbeta preventivt med frågan. Men
det krävs ﬂer insatser för att bekämpa hiv i
landet. I Indien, precis som i andra länder i
världen, är okunskapen stor. Och i dess spår
följer rädsla och diskriminering.

En utvecklingsfråga
Hiv/aids är inte bara en hälsofråga, utan
även en utvecklingsfråga. När mänskor
sjuknar in och dör splittras familjer och
barn blir föräldralösa. Medellivslängden
sjunker. Arbetsplatser förlorar värdefull
kunskap och kompetens vilket i sin tur kan
leda till att investerare tappar intresse för
företagen i landet. Arbetslösheten ökar.
Minskad kompetens om brukande av
jorden gör att produktionen sjunker och i
spåren av dessa kommer livsmedelsbrist
och möjlig svält.
Drygt 90 % av de hiv-smittade i världen
bor i u-länder vars redan dåliga ekonomi
drabbas extra hårt av kostnader för sjukvård.

Hiv/aids ett växande problem
En varm sensommardag i Lund träffar jag
Elin Sahlin som tillsammans med Johan
Dencker genomfört ett två månader långt
preventionsarbete med fokus på hiv/aids
och genus i två byar i indiska Himalaya.
Projektet riktade sig till ungdomar och
skedde i samarbete med den svenska organisationen ABC (Aktiva insatser med världens barn i centrum) och den indiska organisationen HIMAD (Himalayan Society
for Alternative Development).
- Hiv/Aids är ett växande problem i
Indien, och om regeringen fortsätter lägga
locket på som man gjort tidigare är det

sannolikt att situationen i Indien om tio
år kan se ut som den i Afrika söder om
Sahara ser ut nu, förklarar Elin.
- Det är viktigt att arbeta i förebyggande syfte med spridning av information och med diskussioner.

Drabbar kvinnor hårdare
Hiv är ett virus som bryter ner och försvagar både den enskilda mänskan och
länder i hela världen. Hiv sprids över alla
gränser, drabbar alla och ser ingen skillnad mellan fattig och rik, man eller kvinna.
Ändå drabbas kvinnor hårdare. Hur kan
detta komma sig?
- Spridningen av hiv hänger ihop med
kvinnors underordning. De ﬂesta indiska
kvinnorna är idag inte i den positionen
att de kan säga nej om de inte vill ha sex,
eller kräva att mannen ska vara trogen eller
använda kondom. Detta kommer att leda
till att hiv sprids till den generella befolkningen och även till landsbygden.
- Det är därför det är så viktigt att man
arbetar med att stärka självförtroendet hos
ﬂickor och kvinnor samt att diskutera könsroller med både killar och tjejer, män och
kvinnor, säger Elin.

Kan leda till förändring
- Jag tror att projektet ﬁck deltagarna att
tänka till över frågor de kanske inte reﬂekterat så mycket över tidigare. Jag hoppas att
vi lyckats så ett frö som i förlängningen kan
leda till förändring. I tjejgruppen märkte vi
hur tjejerna blev modigare och vågade stå
för vad de tyckte, vilket var en fantastisk
förändring jämfört med i början.
- Jag tror att det betydde mycket för dem
att de ﬁck tillfälle att genom vår anonyma
frågelåda få svar på frågor de undrar över
men inte vågat ställa till någon annan, om
kärlek, relationer och sex.

Spridningen går att hejda
Elin tänker tillbaka på sina månader i
indiska Himalaya, på värderingsövningarna om kärlek, lekarna om hiv, lektionerna
om spridningssätt och diskriminering.

Projektdeltagare i byn Gwar, norra Indiens
Himalaya.

- Det är något av det bästa jag gjort i hela
mitt liv, säger hon och man känner att hon
verkligen menar det.
Det går att hejda spridningen av hiv.
Det kommer att kräva större resurser till
vård och forskning, mer information, ökad
jämställdhet och förändrade attityder. Det
kräver att alla världens länder tar sitt ansvar
och samarbetar. Det kommer att ta tid. Men
det är möjligt.
Linn Johansson, india@abcsweden,
linn.johansson@gmail.com
Hiv är en förkortning av humant
immunbristvirus – ett smittämne som
förstör människans immunförsvar.
Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess, och den som smittats
kan känna sig frisk i många år trots att
man är smittsam. När immunförsvaret
har försvagats allvarligt har infektionen
utvecklats till aids.
Den som har aids har svårt att
bekämpa infektioner och tumörsjukdomar. De ﬂesta avlider om man inte
får hivmediciner. Idag ﬁnns det inget
botemedel mot hiv eller aids, men det
ﬁnns mediciner som bromsar sjukdomsutvecklingen.
Man kan smittas vid sexuellt
umgänge med en hivsmittad person,
vid transfusion eller delande av sprutor
av hivsmittat blod samt från en hivsmittad mor till barnet under graviditeten
eller vid förlossningen.
Källa: www.noaksark.redcross.se
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LRC Kvinnor och teknik i Kristianstad inbjuder till

Prova att bygga robot
lego – unikt tillfälle för
RC-kvinnor i Skåne!
Besök oss! Kom och prova! Ha roligt tillsammans! Upptäck din tekniska
förmåga eller utveckla ditt teknikkunnande!
C4 Idéforum/Skånes Uppﬁnnarverkstad i Kristianstad är den enda
uppﬁnnarverkstaden i Skåne och den största i Sverige.
Vi vågar påstå att alla kan lära sig både
bygga och programmera en robot!
Välj någon av följande tider: onsdagen den 11 oktober kl. 13.00 – 15.30, onsdagen den 18 oktober kl. 13.00 – 15.30,
eller onsdagen den 1 november kl. 13.00 –
15.30. Deltagandet är kostnadsfritt för RC-

kvinnor. C4 Idéforum bjuder på ﬁka. Skriv
i anmälan i vilket RC nätverk du ingår.
Välkommen med din anmälan snarast
till: arja@c4ideforum.se eller ring tel.
044-21 18 99. Vi ﬁnns på Industrigatan 31
i Kristianstad.
Arja Niemi, arja@c4ideforum.se

Roboten byggs, programmeras i datorn för
att sedan köra efter exempelvis en bestämd
bana.

Föreningen Tankens Trädgård startar mentorprogram

Satsning på kvinnliga småföretagare
i Skåne Nordväst
Ett skräddarsytt mentorprogram med fokus på affärsutveckling startade i
Skåne Nordväst i slutet av september. Det är totalt 16 företagare som deltar i
programmet som drivs inom föreningen Tankens Trädgård i Båstad.
Programmet syftar dels till att utveckla
företagandet i Skåne Nordväst, dels att
lyfta fram och synliggöra kvinnliga småföretagares kompetens.
Mentorprogrammet bygger på de
enskilda samtalen mellan företagarna
och deras mentorer samt på gemen-

samma skräddarsydda utvecklingsseminarier kring t ex marknadsföring och affärsutveckling.

Gemensam kick-off
Programmet inleddes med en gemensam
kick-off den 28 september. Mentorpro-

grammet skall sedan pågå fram till juli
2007 för att därefter utvärderas av Lunds
Universitet.
Före programstarten har såväl mentorer som företagare deltagit i förberedande
seminarier. Projektet ﬁnansieras av Sparbanksstiftelsen Skåne, Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne, Region Skåne
samt Näringslivets Hus Skåne Nordväst.
Ingrid Thuresson
Tankens Trädgård, in.thuresson@telia.com

Föreningen Tankens Trädgård startar projekt

- Målet är ﬂer kvinnor i bolagsstyrelser!
Ett femtontal företag i Nordvästra Skåne, Föreningen Tankens Trädgård i
Båstad och AMG Personalutveckling i Ängelholm startar nu ett projekt för
att tillsammans arbeta för att öka antalet kvinnor i bolagsstyrelser.
Upprinnelsen till projektet är bland annat
en artikel i NST/HD i mars 2005. Av artikeln framgår att i de största privat företagen
i nordvästra Skåne är 93 % av styrelseledamöterna män.
En av orsakerna som anges är att företagen inte anser sig hitta kvinnor med efterfrågad kompetens.

Individuell coaching och
styrelseutbilning
Projektet har som mål att underlätta för företag i Nordvästra Skåne att rekrytera kvinnliga styrelseledamöter. Deltagarna kommer
att få personlig utveckling genom individuell coachning och styrelseutbildning.

Kompetens att ta tillvara
- Det är glädjande att så många företag och
kvinnor har engagerat sig. Det visar att
det ﬁnns gott om kvinnor med efterfrågad
kompetens för företag att ta tillvara i sina
styrelser, säger Annika Gigel, som är sammanhållande för projektet.
Projektet ﬁnansieras av Sparbanksstiftelsen Skåne, Region Skåne, Näringslivets
Hus Skåne Nordväst samt av företagen.
Ingrid Thuresson
Tankens Trädgård, in.thuresson@telia.com
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Nätverket Magma ﬁrar 4 år

– Det ﬁrar vi med ett boksläpp på antologin Kackel!
26 oktober är det precis fyra år sedan Magma höll sitt första medlemsmöte på
Loftet vid Lilla Torg. Jubileet ﬁrar vi på samma plats och vi börjar tidigt på
dagen – Magma ﬁrar nämligen sitt första boksläpp kl 14.00.
Antologin heter Kackel och är fylld av
texter och bilder. Allt som står i boken är
självupplevt och sant, boken ger med andra
ord en bred bild av hur det är att vara människa i allmänhet och kvinna/ﬂicka i synnerhet. En del berättelser är snudd på dagsfärska, andra har sitt ursprung längre bak
i tiden.
Ämnena berör allt från könsbyten, våldtäkter och döden till förstoppning, vasaloppsdeltagande och religiös sekterism.
Förordet är skrivet av författarinnan
Katarina Mazetti, kanske mest känd för
succén med ”Grabben i graven bredvid”,
men som också arbetat som journalist och
radioreporter, bland annat med radioprogrammen Freja och Ellen.
Kackel ges ut på Ordsmedjans förlag,
som drivs av Jeanette Thelander, även hon
Magmamedem.

Innehåller medlemmarnas
texter, bilder och foton
Redan när Helena Jönsson startade Magma
2002 hade hon en förhoppning om att
kunna ge ut en antologi med medlem-

Omslag: Lotta Bruhn/The Bruhn Family.

3 kostnadsfria cirklar drar igång
i september.

Magmabusiness
För Kulturföretagare. Vi fortsätter där
vi slutade, dvs hjälper varandra att bli
bättre företagare, våga ta betalt och
göra slut med besvärliga kunder…
En mindre grupp ambitiösa kapitalister (som vi numera kallar oss) där
vi tryggt kan lufta våra spörsmål. Kan
ﬁnnas någon plats ledig under hösten.
Vid intresse maila tove@ﬂamt.com.

Skrivarcirkel
En liten grupp som läser, kritiserar och
ger varandra hemläxor. Plats ﬁnns
eventuellt för någon ytterligare. Kontakta iirislil@gmail.com vid intresse.

Presentationsgrupp Ny!
Kackel – självupplevt från medlemmarna i
nätverket Magma.

marnas texter, bilder, serier och foton. Nu,
några år senare, blir det av.

Kom och besök Magma!
På kvällen den 26 oktober blir det sedan
medlemsmöte och du är välkommen om du
tror Magma kan vara något för dig. (Förutsatt att du är kvinna och över 25 år.)
Det är bara att dyka upp eller maila till
tove@ﬂamt.com. Mötet börjar kl 19.00
och blir antagligen lite festligare än vanligt
med tanke på jubiléet.
Tove Waldén, www.magmagroup.net

IKF i Malmö startar projektet Kompetens utan gräns

Främjar affärskontakter
med olika kulturer
Nu startar IKF ett nytt projekt! Projektet som just har kommit igång, syftar till
att stimulera och stödja skånska företagare att bli bättre förberedda för samarbete med företag i andra länder och möten med utländska affärskollegor.
Projektet fokuserar på kontakter med Danmark, Balkan, Kina och Polen.
Projektet erbjuder en seminarieserie för
småföretagare om affärskulturen i de olika
länderna. Vi hjälper också till att ordna
möten mellan svenska och utländska företag som kan leda till nya affärsmöjligheter.
Till seminarierna bjuder IKF också in
arbetssökande med rötter i de aktuella länderna. Därigenom utvecklas nätverk med
nya dimensioner som kan gynna både före-

Magmacirklar under
hösten

tagens och de arbetssökandes intressen.

Internationell mötesplats
Alla företagare inbjuds dessutom att delta
i ett Internationellt forum i Malmö under
hösten 2007 då det kommer att ﬁnnas tillgång till språkligt stöd och lokalkunskap.
Du som är företagare och funderar på
att etablera internationella affärskontakter

Vi håller på att sätta ihop en grupp som
ska träna träna träna presentation,
uppläsning och tal inför publik. Det blir
nötning tills det inte är skrämmande
längre. När vi inte själva är på podiet så
lyssnar vi på de andra som är det.
Använd gruppen till att träna det
du behöver. Intresserade hör av sig till
tove@ﬂamt.com.

Samarbetsparters önskas
Ett av Magmas projekt heter Kvinna,
natt och stad. Projektet syftar till att
få mera förståelse för kvinnors villkor i
Malmö/Skåne nattetid. Hur kan man
med bra design få stadsmiljön att bli
tryggare och kan nya produkter förebygga brott?
Om du vill samarbeta med oss hör
gärna av dig till iiris@gmail.com.

Utställning
I december blir det julmarknad –
något vi hoppas kan bli tradition. Förra
året hölls marknaden på Galleri Gamla
Väster. Vi återkommer med mer information om var vi håller hus i år.

eller är arbetssökande med kulturkompetens är välkommen att delta i vår seminarieserie som kommer att starta i början av
2007. Platserna till seminarieserierna är
begränsade så anmäl ditt intresse före den
30 oktober!
Anmäl dig till vår projektledare Cecilia
Brunnström på tel. 040-30 41 80 alternativt
resurscentrum@ikf.se. Hon kan även ge
mer information om projektet.
Projektet ﬁnansieras av Nutek, Integrationsverket, Region Skåne och Svenska
ESF-rådet.

Cecilia Brunnström
resurscentrum@ikf.se, www.ikf.se

SVERIGE
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Porto betalt
Port payé

Nätverket Qlara arrangerar Qlaramässan

Ladda för en händelserik dag!

Qlara är ett nätverk för företagsamma kvinnor på Österlen. Idén om en Qlaramässa
föddes på Qlaras månadsmöte i september
2005. Utan en krona i budget genomfördes
den första Qlaramässan två månader senare,
i samband med arrangemanget Österlen
Lyser. I år startade förberedelserna inför
årets Qlaramässa redan i februari.
Förberedelsearbetet har bland annat
resulterat i ett vykort som tryckts i 35 000
exemplar. Kortet köptes också av Köpmannaföreningen i Simrishamn, som tryckte
upp ytterligare 20 000 exemplar med
Qlaraﬂaggan och en hänvisning till Qlaras
hemsida.
Qlaramässan är en möjlighet för Qlaras
medlemmar att marknadsföra sig kostnadsfritt samtidigt som den ger övriga Qlaror
och mässbesökare en bild av ett ﬂertal
Qlaramedlemmars verksamheter.

Utställning, konst och
modevisning
Årets utställning är öppen mellan 12.00
– 16.00, men redan från 10.00 är besökare
välkomna att njuta av Brit Mari Billströms
livsbejakande konst. 10.30 – 11.30 visar ett
antal Qlaramedlemmar upp höstens mode,
i form av bland annat unika tovade kläder
och märkeskläder.
Förra årets uppskattade föreläsningar
har i år fördelats på två pass. Första passet
berör må bra-teman och i andra passet
behandlas ämnen inom konst och kommunikation.

Förbokning möjlig
Vi har valt att även i år ha fri entré till

Qlaramässans program
Konstuställning öppnar med Brit Mari Billström.
Modevisning. Bl.a. med unika tovade kläder och märkeskläder.
Mässan öppnar
Må bra-tema
Öden och äventyr i tingshuset. Annika Larsson
Spöken ﬁnns de? Om energirening av tingshuset.
Magdalena Vidal
Hur påverkas du av miljön? Feng Shui i vardagen.
Sophia Danielsson Hansson
Qi-Gong. Soﬁe Turse
Vägen till ett sundare och smalare liv utan att svälta.
Marias Trädgård
14.30 – 15.45 Konst och kommunikation
Vägen till Liljevalchs. Brit Mari Billström
Mingla – en konstart! Gaby Gummesson
Kroppsspråk. Cecilia Granquist Dahmén
Bildtolkning. Anneli Bergquist
15.45 – 16.00 Avslutande ljusarrangemang
10.00
10.30 – 11.30
12.00
12.30 – 14.00

mässan. Eftersom antalet sittplatser i den
gamla tingssalen är begränsat, kommer
dock hälften av föreläsningsplatserna
att vara förbokningsbara fram till den 4
oktober.
Sätt i så fall in 150 kr för ett pass eller
200 kr för båda passen på bg 5716-4303.
Ange namn, telefon, adress och vilka pass
du vill gå på. Biljetterna hämtas i Tingshusets reception 30 minuter före föredragets början. I priset ingår kaffe/te och
kaka samt deltagande i ett lotteri.

energikick i höstmörkret. Eller som en
besökare uttryckte det ”Sammantaget gick
jag ifrån Qlaramässan med en glad eftersmak, förnyad energi och intressanta kunskaper som jag inte ägde innan”.
Namn, mail

Energikick i höstmörkret
Vi hoppas att årets Qlaramässa, liksom
förra årets, skall ge nya impulser och en

Nätverksnytt ges ut av: Regionalt
ResursCentrum för kvinnor i Skåne
Redaktör: Bodil Nilsson
Adress: Region Skåne
Stortorget 9, 6 v, 211 22 Malmö
Telefon: 040-35 92 11
E-post: bodil.c.nilsson@skane.se
www.skane.se/resurscentrum

Form: Collage – graﬁsk form, www.collage.se. Tryck: Xanto Graﬁska AB.

Har du hört talas om förra årets
Qlaramässa i Hammenhögs tingshus? Här visar medlemmar i nätverket Qlara sina verksamheter
genom föredrag, montrar och
modevisning.
2006 års upplaga äger rum
lördag den 4 november kl.10.00
– 16.00. Notera i almanackan och
ladda för en händelserik dag!

