Inbjudan
Soroptimisternas Stockholmsmöte
17 maj 2022
Vad härligt att fysiska möten är möjliga igen!
Den 17 maj har vi alla från Stockholmsklubbarna möjlighet att träffas,
höra lite om varandras verksamheter och dessutom lyssna på:

”Kvinna eller människa? Lika eller olika? Alla eller några?”
En exposé över den svenska feminismens historia
av Yvonne Hirdman historiker och professor emerita vid Stockholm universitet samt
författare till ett flertal prisbelönta böcker bl a den om sin mor ’Den röda
grevinnan’ (Augustpriset 2010).
PROGRAM
18.00-19.00 Mingel, mat och loppis

VISST KOMMER DU?

19.00-20.00 Kvinna eller människa? Lika eller
olika? Alla eller några? En exposé över den
svenska feminismens historia” av Yvonne
Hirdman
20.00-20.10 Uppdatering om Unionsprojektet
”Tillsammans för Ukraina”
20.10-21.00 Kaffe, kort information från varje
klubb och möjlighet att köpa något från vårt
eget loppis
Gäster är mycket välkomna!
Detta är ett utmärkt tillfälle att bjuda in andra
som kan vara intresserade av Soroptimisterna.

Plats: Samlingslokalen vid Ansgarskyrkan,
Odenvägen 3, Lidingö.
Åker du bil finns det några parkeringsplatser vid
kyrkan. På Lejonstigen finns det fler
parkeringsplatser.
Buss 201, 204, 205, 212, 221 från Ropsten till
Lidingö C. Gå rakt fram i bussens riktning några
meter och sedan vänster.

Skicka ett mail till info@alea-trading.se och sätt
samtidigt in 375 kr på postgiro 12 53 68-1.
Kom ihåg att märka med ditt namn och din
klubb. Gäster ombeds skriva både sitt eget och
ditt namn. Vi har ett maxtak på 60 personer så
anmäl dig så snart som möjligt och absolut
senast den 22 april.
Har du önskemål om specialkost så meddela
detta i ditt anmälningsmail.
Kom ihåg att ta med din Soroptimist-namnskylt –
så underlättar vi för alla.
LOPPIS FÖR UNIONSPROJEKTET
‘ TILLSAMMANS FÖR UKRAINA ’
Vi ber vi dig att ta med en sak från ditt hem som
någon annan syster kan tänkas vilja köpa. För att
göra det enkelt kommer samtliga saker att kosta
50 kr.
Ev övrigt överskott från kvällen går till
Unionsprojektet ‘Tillsammans för Ukraina’.
Varmt välkomna önskar Stockholmsklubbarna!
För ev frågor, kontakta Eta Isaksson tel 0708616 800, info@alea-trading.se eller
thereselindgren_88@hotmail.com
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