
MEDLEMSBREV 3|2016
EN AKTIV VÅR OCH HÖST
Det är mycket program på kommande för Svenska  
Kvinnoförbundet i Sörnäs. Den 10.5 ordnas en kurs i  
vardagsmat för stressade småbarnsföräldrar tillsammans 
med Helsingfors svenska Marthor, som vi annonserat om 
i HBL och på Facebook. Kursen fylldes snabbt och det 
var kul att se att så många var intresserade. 

På kommande är även vår traditionella vårutfärd som 
denna gång bär av till Esbo skogarna och naturcentrumet 
Haltia. Museét har vunnit flera priser och har en fin  
interaktiv utställning om Finlands natur som det  
definitivt lönar sig att se.

Men framför allt bör nämnas vår kommande studieresa 
till Haag nästa höst som du kan läsa om på nästa sida. 
Det blir en massa spännande och inspirerande program 
under resan så förhoppningsvis kommer vi   

tillbaka väldigt taggade för att arbeta för kvinnor och 
jämställdhet inför kommunalvalet 2017.

Det här är det sista medlemsbrevet 
inför sommaren så jag passar på att 
önska en skön sommar till er alla!

Elin Andersson, 
Projektsekreterare

Vill du ha medlemsbrevet per e-post i 
fortsättningen? Sätt ett   
meddelande till    
elin.andersson@kvinnoforbundet.fi så 
lägger vi till dig på e-post listan.
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SVENSKA    KVINNO FÖRBUNDET

ONSDAG 8.6 KL 16
VÅRUTFÄRD TILL FINLANDS NATURCENTRUM HALTIA
Program
16.00 Start från Kiasmas busshållplats varifrån vi        
åker med buss till Haltia.
17.00 Guidade turer på Haltia
De guidade turerna på svenska är:

Finlands natur
Guidningen ger en djupare upplevelse av          
Haltias utställning genom olika 
geografiska element och årstider i 
Finlands natur. 
 
Haltia – Intelligent och ekologisk 
Haltia är en föregångare vad  
gäller ekologiska lösningar. 
Under den guidade rundvandringen 
kan du sätta dig in i hurdan 
ekoteknologi det finns i Haltia.
 
18.00 Middag på centrets restaurang 
19.00 Start tillbaka till Kiasma
ca 19.45 Tillbaka vid Kiasma

Anmäl dig  och eventuella allergier 
senast den 12.5.2016 till 
projektsekreteraren (uppgifter nedan)

Du kan önska vilken  
guidning du vill delta i när 
du anmmäler dig. Vi kan 
dock inte garantera att alla 
får den guidade tur man 
önskar men vi försöker 
beakta allas önskemål.
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STUDIERESAN GENDER AND JUSTICE 
1-4.9.2016

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ordnar en studieresa till Haag i Nederländerna 1-4.9.2016 för 
sina medlemmar där vi bekantar oss med arbetet  för minoriteters rättigheter i Europa och arbetet 
med rättvisa för kvinnor världen över. 

På resan besöker vi bland annat:
• Astrid Thors, kommissionär angående minoritetsrättigheter vid  

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE 
• Fredspalatset där Internationella människorättsdomstolen   

har sitt säte. 
• Women´s Initiative for Gender Justice som arbetar med  

kvinnorättsfrågor internationellt och vid Internationella    
Brottmålsdomstolen 

Vi planerar även att träffa aktiva kvinnor i det Liberala   
partiet D66 i Haag.

När:
1-4.9.2016

Start: torsdag 1.9.2016 kl. 16.15 (träff: kl 14.15)
Helsingfors-Vanda flygfält med Finnairs flyg Helsingfors-Amsterdam 
(transport därifrån till Haag)

Tillbaka i Helsingfors: söndag 4.9 kl.15.15 
Finnairs flyg Amsterdam-Helsingfors (transport till Amsterdam från 
Haag)

Övernattning sker på hotell NH Den Haag i eget rum. Frukost ingår.

Kostnad: 
150 € / medlem (enbart medlemmar kan anmäla sig) som betalas senast   
6.6.2016 till kontot FI32 4055 5452 3274 92. Skriv ditt namn och Haag resa som meddelande.

Begränsat antal platser!

OBSERVERA! Vi rör oss till fots eller med kollektivtrafik. 
Notera även att största delen av studiebesöken i Haag går på engelska.

Anmälan 9.5-25.5:
Anmälan är bindande och inleds den 9.5 kl. 10.00 och avslutas den 25.5 kl. 12.00. Anmäl dig till 
elin.andersson@kvinnoforbundet.fi med rubriken Anmälan till Haag eller på telefonnummret  
050-5381594.
  
  Uppge alla följande uppgifter vid anmälan:  
  - Hela namnet så som det står i passet
  - Personsignum
  - Adress
  - Telefonnummer (en telefon du har med på resan)
  - E-post (som kollas regelbundet)
  - Allergier eller specialdieter.
   
OBS! Alla deltagare ansvarar själva för sin reseförsäkring.
Mera detaljerad info följer efter anmälan.          
        (Styrelsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet)


