Lions konferanse for kvinner og litt for menn 😊
Sett allerede nå av datoen 03/02/18 for det er da det
skjer, på Rygge ungdomsskole.

For første gang i Østfold arrangeres Lions konferanse. Vårt fokus denne dag er å vise styrken
som bor i oss alle, hvordan vi reiser oss når vi har møtt veggen og hvordan man takler
hvordan samfunnet møter en og tar valg utfra det.
Dem dere vil møte denne dag er:
#hengdeg som er en forestilling produsert av Nittedal teater. Det er en sterk forestilling som
tar et oppgjør med mobbing og utestengelse og hvilke konsekvenser det kan gi – men det er
også en forestilling om å ta valg, se hverandre og håp.
http://www.nittedalteater.no/hengdeg/
Jannicke Boug fikk hjerneslag som 37 åring. Hun forteller om hennes kamp tilbake til et
«normalt» liv. I hennes foredrag på videregående skoler står motivasjon og «pasienten som
ubrukt ressurs» sentralt i hennes historie. Les mer om henne på
https://www.facebook.com/search/top/?q=slagkraftig og www.slagkraftig.no
Susanne Claussen Azyrov fikk konstatert ME og fibromyalgi og hun forteller om veien videre
og om hvordan man blir møtt når man har en sykdom som ikke ses. Susanne skriver blogg og
har mange flotte tanker rundt de usynlige sykdommer. http://www.meforeningen.info/2017/08/22/gjestebloggen-tanker-om-livet-med-me/
http://www.fibromyalgi.no/Nyheter/Tanker-om-Livet
Diabetesforbundet som er en samarbeidspartner med Lions kommer og forteller om en
sykdom som er i rask anmarsj her i landet. Karin Johnsen (styreleder) og Einar Kvarme vil
holde innlegg om dette.
Safia Abdi Haase kom til Norge fra Somalia 1992 og hun har funnet sin plass i Norge. Hun er
en sterk foredragsholder og en rollemodell for innvandrerkvinner og også oss andre. Dette er
et sterkt og følelsesladet foredrag, så stålsett dere. http://www.side2.no/aktuelt/safia-om-avre-kjnnslemlestet---jeg-ble-straffet-fordi-jeg-bare-fdte-jentebarn/3422794221.html

Registrering kl 09.00. Slutt kl 16.00 og i løpet av dagen vil dere få en enkel
lunsj, litt kaffe og kake.
Påmelding og betaling (200.-) skjer her:
http://www.deltager.no/lions_konferranse_for_kvinner_og_litt_menn_03022018

VELKOMMEN TIL EN INSPIRERENDE DAG

