
Kvinde - kend din landmand
Netværk for kvinder i verdens vigtigste erhverv

Vi vil gerne byde dig velkommen til et ganske gratis netværks-arrangement for kvinder i verdens 
vigtigste erhverv. Vi har planlagt en aften, hvor vi kommer rundt om det gode liv på landet med alle dets 
med- og modvinde og de glæder og udfordringer, der er, når man er gift med en landmand.

For hvordan er det, når høsten er vigtigere end familiefesten? Når man er virkelig stolt af erhvervet, 
men ikke lige har lyst til at snakke landbrugspolitik til skole-arrangementet? 

Vi vil snakke sikring af familien, om det vigtige arbejde og stoltheden. Vi får også selskab af psykolog 
Nina Marie Holm, der vil udfordre os med dilemmaer og åbenhed. Og vi vil tale om mangfoldighed 
og vores muligheder for at involvere os.

I løbet af programmet er der masser af mulighed for at snakke sammen på kryds og tværs - og vi 
serverer lidt lette snacks og snitter samt øl og vand, kaffe og te.

Du kan tilmelde dig - og måske din veninde - senest den 22. november på landbosyd.dk/kalender. 

Vi glæder os til at se dig!

Kom med til et udfordrende, opløftende og anderledes arrangement 

torsdag den 25. november 2021 klokken 18.30 til ca. 21.30 
hos LandboSyd, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa
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Kvinde - kend din landmand
Netværk for kvinder i verdens vigtigste erhverv

Program for aftenen

 z Velkomst ved Ellen Bruun Andresen, juridisk chef LandboSyd

 z Sikring af familien, herunder fremtidsfuldmagter og virksomhedstestamente  
ved Marina de Paoli, jurist LandboSyd

 z Min mand er landmand. Hvad er jeg så lige? Det handler lidt om åbenhed ... 
ved Nina Marie Holm, psykolog hos Holm & Kohlenberg

 z Skal vi lave en erfa-gruppe, hvor vi taler om landmandslivet? 
ved Chenette Falther Kjær, ung landmandskone

 z Afslutning med input fra LandboSyds næstformand Ingrid van den Hengel
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