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DU KAN TILMELDE DIG VORES
ARRANGEMENTER PÅ
erhvervsaktivekvinder.nemtilmeld.dk
Gæster er altid velkomne til vores arrangementer, og
første besøg er gratis! Så tag gerne en gæst med.

HVAD FÅR DU SOM MEDLEM?
• Udvidet dit netværk
• Aktiviteter i form af foredrag, virksomhedsbesøg
med mere
• Personlig udvikling, mulighed for deltagelse i undergrupper og ad hoc sparringsgrupper
• Hygge og god mad
• Sidst men ikke mindst: Tid til gode snakke såvel faglige som personlige.

NETVÆRKETS FORMÅL
• Erhvervsaktive Kvinder er et netværk for erhvervsaktive kvinder i Viborg og omegn.
• For os er det vigtigt at fremme netværk og muligheder blandt stærke kvinder.
• Vores medlemmer kommer fra mange forskellige brancher – både fra det offentlige og private erhvervsliv.
• Vi tror på, at vores forskelligheder er en styrke for
medlemmerne og for netværket.
Vi håber, du har tid og lyst til at deltage i så mange af
netværkets arrangementer som muligt.

VIL DU VIDE MERE?
Hvis du er interesseret i at høre mere om vores forening,
er du velkommen til at besøge vores hjemmeside, tage
kontakt til bestyrelsen eller følge os på de sociale medier.
www.erhvervsaktivekvinder.dk
www.facebook.com/eakviborg

DEN GODE
FORTÆLLING
2022

DEN GODE FORTÆLLING
Onsdag den 19. januar

Kl. 17.45

BDO Lounge 2, Tingvej 7, 8800 Viborg

Lørdag den 25. juni

Kl. 09.00

Paradepladsen, 8800 Viborg

LIGESTILLET ELLER TILPASSET?

WALK & TALK PÅ HÆRVEJEN

Nytårskuren starter med Birgitte Baadegaard, forfatter af ’ManiFEST
for kvinder’, som sætter fingeren på en tilsyneladende harmonisk ligestilling og den uforklarlige higen efter ’noget andet’, som mange
kvinder oplever som et psykologisk split. Hvad mangler vi – set i et
dybere perspektiv? Afslutning med en drink på PEAK 12-rooftop!

Vi støtter op om Hærvejsmarchen, og vi går sammen på 10 km-ruten.
Mød op med friske ben, vandrestøvler og tag snakketøjet på. Foreningen betaler for tilmeldingsgebyret og en frokost, når vi kommer
i mål. Vi starter kl 9.00, og alle kan være med! Vi nyder naturen og får
en walk & talk.

Onsdag den 9. februar

Kl. 18.00

Vi er Viborg, Nytorv 3, 8800 Viborg

Torsdag den 25. august

Kl. 18.00

Centrum Fysioterapi, Vesterbrogade 8, 3.th. 8800 Viborg

VIBORG-VISIONER & GULDDRØMME

DEN KLOGE KVINDEKROP

I den skønne kælder under et af Nytorvs ældste huse fortæller Helle
Sørensen om ’Vi er Viborg’s ambitioner for midtbyen. Vores medlem,
Tina Schou, fortæller om arbejdet som landstræner for beachhåndbold-kvinderne, som er EM-guldvindere. Hvordan sammensætter
hun et high performance-team?

En aften med faglig viden og praksis. Vores medlem, fysioterapeut
Ulla Holst Christensen med kollega Mette Broen, har udviklet et videns- og træningscenter, hvor de bruger deres ekspertise til at vejlede kvinder i alle aldre i den kloge træning for kvindekroppen. De
fortæller om idéen, processen og formålet med deres nye tiltag.

Mandag den 14. marts

Kl. 18.00

Viborg Vandrerhjem, Vinkelvej 36, 8800 Viborg

Onsdag den 21. september

Kl. 18.00

Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg

GENERALFORSAMLING 2022

FORFATTER & FORTÆLLINGER

Denne aften sætter vi kursen for bestyrelsens fremtidige arbejde og
foreningens udvikling. Vil du have indflydelse – så mød op og giv ris
og ros. Har du lyst til at være med i bestyrelsen? Ræk da hånden ud
til os. Generalforsamling afholdes i år på Viborg Vandrerhjem med
musikalsk indslag, god mad og måske lidt klovnerier.

Et møde i de historiske stuer på Hald Hovedgård med forfatter Gerd
Laugesen fra Viborg. Hun debuterede i 2009 og har siden udgivet flere
bøger. Hun underviser desuden børn og unge på Kulturskolen. Peter
Q. Rannes fortæller om Hald, litteraturen og forfatterne, som tager
ophold på gården. Lækker vegetarmad fra Gittes køkken!

Tirsdag den 5. april

Kl. 18.00

Restaurant Nytorv 11, Nytorv 11, 8800 Viborg

Onsdag den 12. oktober

Kl. 18.00

Musiksalen, Gravene 25, 8800 Viborg

BYHISTORIE FRA KVINDEPERSPEKTIV

DIN FØRSTE BESTYRELSESPOST

Når museumschef Brian Wiborg kradser i overfladen af Viborgs historie, dukker en række spændende kvindeprofiler frem, som i tidens løb har sat hvert deres præg på byens udvikling. Han inviterer
os også på et kig ind i Viborgs nye museum. Vi mødes på Restaurant
Nytorv 11, hvor vi spiser middag og hører, hvad Brian har gravet op.

Laura Vilsbæk, soloselvstændig og digital forretningsudvikler, har
skrevet en fremragende must read-bog. Både for de, der overvejer at
gå bestyrelsesvejen, og for ejere og bestyrelser, som søger nye bestyrelsesmedlemmer. Laura Vilsbæk sparker gang i nye rutiner! Kom
med og få bogen ’Du behøver ikke hedde Jens og gå i jakkesæt’.

Tirsdag den 24. maj

Kl. 18.00

Naturskolen i Viborg, Kapt. Undalls Vej 1, 8800 Viborg

Torsdag den 10. november

Kl. 17.00

Regionshuset, Skottenborg 26, Hovedindgangen, Viborg

BLOMSTERNE OG BIERNE

REGIONSHUSET BAG FACADEN

Kom med en tur i skoven, hvor Vibe Winckles, leder af Naturskolen
Viborg, fortæller om fremmelsen af biodiversitet i Viborg Kommune,
det nationale samarbejde, og hvordan vi bidrager til et mangfoldigt
insekt- og dyreliv i egne haver. En del af aftenen foregår udendørs i
skoven. En vild aften – naturligvis!

Region Midtjylland åbner dørene for os til rundvisning og fortælling
om regionens udvikling og opgaver. Kultur-Anders er vært, og vi
skal se regionsrådssalen, vandtårnet og kunst i huset. Pernille Blach
Hansen, regionsdirektør, er til stede og fortæller os om det politiske
arbejde. Regionens kantine står for den gode mad.

Onsdag den 15. juni

Kl. 18.00

Mønsted Kalkgruber, Kalkværksvej 8, 7850 Viborg

Tirsdag den 6. december

Kl. 18.00

Egeskovvej 26, Hald Ege, 8800 Viborg

SOMMERFEST UNDER OVERFLADEN

JULEHYGGE & AMERIKANSK LOTTERI

Mønsted Kalkgruber danner rammen om vores sommerafslutning.
Vi skal på en guidet tur i gruberne, og vi får historien om stedet, virksomheden og menneskene i gruberne. Aftenen krydres endvidere
med en koncert af Susanne Klausen fra Viborg. Vi arrangerer fælles
bæredygtig bustur ud og hjem.

I skovens dybe stille ro og i de smukkeste omgivelser mødes vi til
årets juleafslutning på Hotel Egeskoven, som ejes af vores medlem
Pia Kjærsgaard og hendes mand. Vi holder juleafslutning, og som
altid er der god stemning, dejlig julemiddag og amerikansk lotteri,
hvor vi samler ind til et velgørende formål.

