MEDLEMSBREV 6|2017
FULLSPÄCKAT MED PROGRAM ÄNDA TILL JULEN
Det här blir det sista medlemsbladet innan jul, men vi
i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs har ännu mycket
program att erbjuda. Samtidigt börjar planeringen för
nästa år. Bland annat kommer vi att fortsätta med vår
seminarieserie Smarta Kvinnor och så blir det förstås
också kulturevenemang som vanligt.
Vi börjar även förbereda kommande val och Babycaféet
på LillaLuckan fortsätter sitt arbete. Första träffen för
den utlovade kvinnogruppen är tyvärr uppskjuten till
nästa år. Tanken är att intresserade medlemmar kan
få samlas över en kopp kaffe med tilltugg för diskussion kring aktuella samhällsärenden, kvinnofrågor,

feminism eller andra frågor. Mera information följer
på nästa års sida. Om du har önskemål angående
verksamheten för nästa år, är det bara att hör av dig
till kansliet. Vi ses på kommande evenemang och jag
önskar er alla en bra fortsättning på hösten!
Elin Andersson, projektsekreterare
Svenska Kvinnoförbundet					
i Sörnäs
.

KALENDER
LÖRDAG 21.10 KL 10.30-11.45 Workshop om Makt och kroppsspråk på
Feministiskt Forum
Vi sänder hela tiden budskap till människor runt omkring oss via rösten, blickar,
ansiktsuttryck, gester, avstånd och genom hur vi står och sitter. Vilken betydelse
har dessa budskap i vår mellanmänskliga kommunikation?
Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs samarbetar i år
igen under Feministiskt Forum, denna gång med en workshop under Pian
Åkerlund, psykolog och utbildningsplanerare vid Åbo Akademi, Centret för
Livslångt lärande.
Alla program på feministiskt forum är gratis och öppna för alla intresserade. Mera information om
evenemanget hittas här: http://www.femf.net/evenemangsinfo.html. Helsingfors Arbis är beläget på 		
Dagmarsgatan 3 och vårt program är i rum 13.

TORSDAG 2.11 KL. 19.00 TEATERFÖRESTÄLLNINGEN TRO
I Julian Garners nya pjäs TRO möter vi en österrikisk mor och son som
anländer till ett litet finländskt bysamhälle under fortsättningskriget, och
Abraham Stiller (1885-1972), den helsingforsiska affärsmannen som blev en
av centralfigurerna i motståndet mot den statliga polisens planer på att
deportera de judiska flyktingarna till Tyskland.
TRO är en pjäs om människor som hittar sina sanna jag medan världen rasar
samman omkring dem. Föreställningen nyanserar bilden av Finlands 		
delaktighet i Förintelsen på basen av ny historieforskning och visar krigets
ansikte i ett nytt ljus.
Plats: Svenska Teatern, Amos scenen, Norra Esplanden 2.
Pris: 15 euro. Alla medlemmar får ta en avec per person. Boka din och en eventuell avecs biljett senast den 27.10
av projektsekreteraren (uppgifter nedan). Biljetterna skall betalas före föreställningen till konto 			
FI32 4055 5452 3274 92.

SVENSKA

KVINNO FÖRBUNDET

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs • Besöksadress: Simonsgatan 8 A, 7:e våningen • PB 430, 00101 Helsingfors
Projektsekreterare Elin Andersson • Tfn 050 538 1594 • elin.andersson@kvinnoforbundet.fi
sornas.kvinnoforbundet.fi

KALENDER FORTSÄTTNING
TORSDAG 2.11-MÅNDAG 20.11 RÖSTA PÅ DEN BARNVÄNLIGASTE		
PLATSEN I HELSINGFORS
Rösta på den barnvänligaste platsen i Helsingfors 2–20.11.2017
Vi uppmärksammar igen tillsammans med Lilla Luckan och
Ung Martha Barnkonventionens dag 20.11 genom 		
kampanjen Hitta den barnvänligaste platsen i Helsingfors.
Samtidigt skapas diskussion mellan dig och ditt/dina barn
eller varför inte barnbarn. Tipsa om familjens favoritplats, som
helst är gratis för barn. Det kan vara en park, en simhall, en
staty, en strand, en bussresa osv. – Använd er fantasi och
diskutera saken i familjen.
När ni kommit på ert tips, gå då in på 				
lyyti.fi/reg/barnvanligasteplatsen och skicka in förslaget eller kontakta projektsekreteraren (uppgifter nedan). Då
kan du delta i utlottning av biljetter till Heureka för hela familjen, Martha kokböcker och annat smått och gott.
Sista dagen att rösta är den 20.11.
Priset till vinnaren av den Barnvänligaste platsen delas ut på Sagateaterns föreställning Färg! den 25.11 på
LillaLuckan. Tillställningen är gratis, men antalet biljetter är begränsade och kan hämtas på Luckan i Helsingfors
eller bokas via barnkultur@luckan.fi. Längd ca 60 min, ålder 1–4 år.

LÖRDAG 25.11.2017 KL 15.00 LJUS INTE VÅLD-KAMPANJEN
Plats:Narinkken

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs deltar igen i kampanjen Ljus, inte våld som ordnas
på FN-dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Kampanjen går i år ut på att dela ut
reflexer med bilden av ett ljus för alla de kvinnor som årligen faller offer för våld i
hemmet.
Om du vill komma med och dela ut reflexerna, meddela ditt intresse till 		
projektsekreteraren (uppgifter nedan) senast den 22.11. Sörnäs bjuder på glögg efter
evenemanget.

MÅNDAG 4.12 KL 18.00 JULFEST

Plats: Paviljongen, Estnäsgatan 12 c 29, Helsingfors.
Den traditionella julfesten ordnas igen på Paviljongen med sångprogram, julglögg, tilltugg och
trevlig samvaro.
Anmäl dig till festen till projektsekreteraren (uppgifter nedan) senast den 27.11. Meddela även
om eventuella allergier eller specialdieter. Välkommen med!

BABAYCAFÉT I LILLA LUCKAN
HAR ÖPPET ALLA ONSDAGAR
11.30-14.00 TILLS DEN 13.12.2017
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