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HVAD FÅR DU SOM MEDLEM?
Udvidet dit netværk
10 årlige 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.

ÅRETS TEMA

FN’s VERDENSMÅL
– for bæredygtig udvikling –
NETVÆRKETS FORMÅL
Erhvervsaktive Kvinder er et netværk til
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 har i 2020 valgt at fokusere på arrangementer i tråd
med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Ud af FN’s 17 verdensmål har vi i Erhvervsaktive
Kvinder udvalgt tre temaer, som særligt
vedrører vores medlemmer.
Alle arrangementer i 2020 vil berøre disse tre temaer:

Vi tror på, at vores forskelligheder er en styrke for
både medlemmerne og netværket.

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/eak

SÅDAN TILMELDER DU DIG
erhvervsaktivekvinder.nemtilmeld.dk
Du er også velkommen til at komme som gæst.
Vi har åbnet for gæster til alle vores arrangementer.
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EAK’s VERDENSMÅL FOR

BÆREDYGTIG UDVIKLING

Torsdag den 16/1

Kl. 17.30

GreenLab Skive, Kåstrupvej 22, 7860 Spøttrup

Onsdag den 9/9

Kl. 17.00

Bispegården, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg

GREENLAB SKIVE

BISKOPPENS SYN PÅ VERDENSMÅL

Vi besøger GreenLab Skive, som har fokus på vedvarende energi
samt økosystemer. I ægte økostil kører vi i samlet flok med bus fra
Kraftvarmeværket i Viborg. Kom og hør mere om, hvorfor udenlandske investorer har valgt at skyde 3,5 mia. i projektet og få input til
din egen grønne forretningsplan.

Biskop for Viborg Stift Henrik Stubkjær byder indenfor i den
smukke Bispegård, som ligger bag Domkirken. Med udgangspunkt
i sit eget liv og sin egen karriere deler han oplevelser og tanker om
verdens udvikling og ikke mindst FN’s 17 verdensmål.

Tirsdag den 4/2

Kl. 18.00

Nordea, Sankt Mathias Gade 68, 8800 Viborg

Torsdag den 29/10

Kl. 17.30

EON Reality, Farvervej 1, 8800 Viborg

MODERNE SLAVERI

EON OG FREMTIDSMAD

Hvad er moderne slaveri? Husslaver, sexarbejdere, tvangsægteskaber, børnearbejde mv. Er slaveri en naturlig konsekvens af globalisering og forbrug? Hvad kan vi gøre for at undgå slaveri?
Vi møder Birgitte Krogh-Poulsen, som arbejder som konsulent hos
FN og andre humanitære organisationer.

Kom med en tur ind i fremtiden. EON Reality er verdensførende
inden for udvikling af software til virtual reality. Direktør Michael
Lundorff-Hansen byder os velkommen. Efter vi har spist, viser
han os rundt, og der bliver lejlighed til at prøve de 12 forskellige
stationer.

Torsdag den 12/3

Kl. 17.30

Parolesalen, Kasernevej 8, 8800 Viborg

Onsdag den 25/11

Kl. 17.00

Hovedbiblioteket, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg

GENERALFORSAMLING 2020

FOREDRAG V/CONNIE HEDEGAARD

Årets generalforsamling afholdes i den smukke Parolesal ved
Arsenalet. Som altid håber vi på at modtage konstruktiv feedback
fra jer – hvad gør vi godt og, hvad kan vi gøre bedre? Udover at evaluere på året, der er gået, vil vi i samarbejde med Karsten Thygesen
fra Procesguide.dk se nærmere på foreningens mission og vision.

I samarbejde med Hovedbiblioteket har vi inviteret forhenværende EU-Klimakommissær Connie Hedegaard. Der vil være fokus på
klimaforandringer og vækst, og Connie kommer med et bud på,
hvilken rolle vi alle spiller i den sammenhæng. Derudover kommer
Kasper Eis fra lokale AMOV Apparel, der producerer bæredygtigt tøj.

Tirsdag den 21/4

Kl. 18.00

Hårtoppen, Jernbanegade 16, 8800 Viborg

Mandag den 14/12

Kl. 18.00

Hotel Egeskoven, Egeskovvej 26, Hald Ege, 8800 Viborg

VÆRDIGHED PÅ TRODS AF SYGDOM

JULEHYGGE & AMERIKANSK LOTTERI

Dorte Brixen og hendes søster Kirsten Madsen deler ud af deres
erfaringer med arbejdet med kræftpatienter. Dorte er frisør og
hjælper kvinder, der mister deres hår under behandling, og Kirsten
sidder i hovedbestyrelsen for Kræftens Bekæmpelse. Begge fortæller om de svære samtaler, der følger og, hvordan man kan hjælpe.

I skovens dybe stille ro og i de smukkeste omgivelser mødes vi på
Hotel Egeskoven til årets juleafslutning. Vi holder juleværksted og
som altid, vil der være masser af hygge, god mad og amerikansk
lotteri. Vi får desuden besøg af Søren Pape Poulsen, som vil tale om
verdensmål og klima.

Mandag den 18/5

Kl. 18.00

R U M S flora Dollerup, Stanghedevej 33, 8800 Viborg

BUTIKKEN I BAKKERNE
Vi besøger butik R U M S flora, som ligger i de flotteste omgivelser
i Dollerup Bakker. Ejer Trine K fortæller om sit lille univers, hvor
der sælges håndplukket vintage-interiør, tøj og accessories fra både
ind- og udland. Butikken, som holder til på den gamle skole, holder
også workshops, mini-koncerter, foredrag og meget mere.

Onsdag den 10/6

Kl. 18.00

Mønsted Kalkgruber, Kalkværksvej 10, 7850 Stoholm

SOMMERFEST UNDER JORDEN
Dette års sommerfest finder sted i helt fantastiske omgivelser i
verdens største kalkgruber, Mønsted Kalkgrubber. Vi har arrangeret
en minikoncert i gruberne – kun for os. Desuden vil direktør Rikke
Friis fortælle om sin erfaring med partnerskaber. Naturligvis vil
der også være god tid til networking og lækker mad.

SÅDAN TILMELDER
DU DIG
Vi håber, du har tid og lyst til at deltage i så
mange af netværkets arrangementer som muligt.
Du tilmelder dig på Erhvervsaktivekvinder.nemtilmeld.dk

