Vasa svenska kvinnoklubb r.f.

Medlemsbrev 2/2017

30.8.2017

Hej!
Hösten närmar sig med stormsteg!
Hoppas ni har haft en skön och avkopplande sommar trots att vädret inte varit det bästa.
Vi startar höstens verksamhet med att delta i den landsomfattande kampanjen Kävele naiselle
ammatti – Gå ett yrke till en kvinna, som arrangeras av Kvinnobanken, en organisation som arbetar
för kvinnor i u-länder. Alla insamlade medel distribueras oavkortade via Kyrkans Utlandshjälp.
Promenaden (en kortare kulturvandring med guide till Österbottens museum och tillbaka och en
längre på ca 4 km runt Universitetsstranden) startar från Fiskstranden vid restaurang Faros söndag
10.9. kl. 11.00. Vi samlas vid Faros och promenerar tillsammans. Avgiften för promenaden är frivillig
och summan bestämmer man själv. (Ett yrke får man för 30 euro).
Vi har för hösten planerat in tre After Work -tillfällen fredagen den 29.9., 27.10 och 1.12. kl. 17-19 på
Bistro Ernst. Varje träff har ett tema och en inbjuden gäst, men tanken är att vi under fria former kan
diskutera aktuella politiska frågor och vara ett kontaktforum för kvinnoklubbens medlemmar och våra
kvinnliga fullmäktige- och nämndmedlemmar. Tema för första träffen är jämställdhet i
stadsplaneringen, på andra diskuteras kulturfrågor och på tredje behandlas social- och hälsovården.
Vi startar också i höst en föreläsningsserie ”Vision Vasa”. Första tillfället En mångkulturell stad –
utmaningar och styrkor blir den 14.11. Föreläsare är Ramieza Mahdi, som kommer att prata om hur
det är att komma till Finland som flykting, vilka utmaningar hon mött bland finländarna, bland de egna,
i samhället, i skolan, i arbetslivet och på sin väg in i politiken, och Nina Stubb, som kommer att prata
om hur vi kan jobba med attityder och främlingsfientlighet. Seminariet hålls i Eksalen,
Folkhälsanhuset, Rådhusgatan 23 kl. 18.00.
Ni kan följa med våra evenemang på vår förnyade hemsida. Den hittar ni på adressen
www.kvinnoforbundet.fi (under: Meny - Om oss – Lokalavdelningar - Vasa) eller direkt på
http://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/startsida/
På hemsidan kan man tipsa om evenemang, ansöka om medlemskap eller göra adressförändringar. För
att vi skall nå alla medlemmar är det viktigt att vi har rätt postadress och e-postadress.
Vi har också en Facebook-sida (Vasa svenska kvinnoklubb) som ni kan gå och gilla så ser ni vad som är
på gång.
Kvinnornas julmässa ordnas som vanligt 6.12.2017 på Finlands 100-årsdag. Vi hoppas förstås på
många ivriga försäljare och köpare. Man anmäler sig numera enbart via vår hemsida. Anmälningssidan
öppnar 1.10. vid midnatt.
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Om du vet med dig att du inte ännu betalat medlemsavgiften på 10 euro kan du betala den på konto
Vasa svenska kvinnoklubb r.f. IBAN FI88 4970 1052 0310 73
Skriv i meddelandefältet ”Medlemsavgift 2017”. Ingen referens behövs.

Svenska Kvinnoförbundet arrangerar i samarbete med Svenska Bildningsförbundet,
De fem härskarteknikerna, dess motstrategier och bekräftartekniker
torsdag 5 oktober 2017 kl. 18-21 i Glaskabinettet, Folkhälsanhuset, Rådhusgatan 25.
Utbildare är Malin Gustavsson, expert i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor från Ekvalita
Anmälan senast 1.10 till agneta@kvinnoforbundet.fi
Vi önskar alla medlemmar en givande höst och att vi ses på våra evenemang.

Vasa svenska kvinnoklubb/Berit Öhman, ordf.
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