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Bästa medlemmar
8.3 kl. 15.00 är du välkommen till Loftet för att fira den
internationella kvinnodagen med oss. Då berättar Wivan NygårdFagerudd och om sina visioner under rubriken "Jämställdheten
för Europa framåt". Vår förbundsordförande Carola Sundqvist
som i år också är ordf. för Nytkis talar om Jämställdheten i den
kommunala och mediala vardagen. Samtidigt håller Vasa Svenska
kvinnoklubb rf. sitt stadgeenliga årsmöte klockan 17.00. Vi bjuder
även på sallad och paj. Ni är alla varmt välkomna.
Ni kan fortsätta att fira kvinnodagen då EU-kandidaten Wivan
Nygård-Fagerudd firar jämna år med att arrangera en
välgörenhetskonsert i den globala jämställdhetens tecken.
"Kvinnodagens konsert", Korsholms kyrka, lö 8.3 kl. 19 med Leena
Kosola, Sören Lillkung, Wivan Nygård-Fagerudd, Riikka Sirén och
Susanne Westerlund, sång Siri Ilanko, oboe Rainer Holmgård,
orgel Janusz Grzelazka och Mari Taivalmaa, piano Kammarkören
Psallite, dir. Susanne Westerlund.
Frivillig gåva till förmån för flickors och kvinnors utbildning i
tredje världen genom Kyrkans utlandshjälp och Kvinnobanken.
EU- kandidater har ni även möjlighet att träffa må 10.3 kl. 15-16 i
Rewell-center då minister Anna-Maja Henriksson tillsammans
med Wivan Nygård-Fagerudd, Christina Gestrin samt Sven Jerkku
svarar på era frågor kring EU.
Vi spinner under våren vidare på temat EU_val och ordnar en
valpanel 14.4. 2014 kl.18.00 med Elli Flen som moderator. I
panelen deltar Vasas kvinnliga EU-valskandidater Wivan NygårdFagerudd Sfp, Maria Tolppanen Sannfinl. samt Mia-Petra
Kumpula-Natri soc.dem. Platsen är ännu öppen.
Detta år ordnas Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014 i
Esbo. 15-16.3. Kvinnoklubben har rätt att sända fyra delegater till

årsmötet, men alla intresserade får delta som åhörare.
Kvinnoklubben står för kostnaderna för alla som vill delta.
Anmälan senast 1.3 görs vi ordf.
Med vårvinterhälsningar
Ordförande
Benita Nordgren
p.s. om detta medlemsbrev inte kommit även till din e-postadress
så saknar jag din mailadress eller har en föråldrad sådan. Skicka
mig ett mail på adressen benita.nordgren@gmail.com så
uppdaterar jag vårt adressregister.

