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Invitation til fællesmøde i Region 2 

onsdag, den 8. september 2021 
                                                                                                                                                     

      Brande, den 4. marts 2021 

Kære soroptimister i SI-klubberne i Herning, Ikast, Ringkøbing og Skjern-Tarm 

SI-Brande har i år fornøjelsen at invitere jer alle til fællesmøde med humor på programmet. Det foregår i 

Brande Golfklub, Nordlundvej 87, 7330 Brande. 

PROGRAM 
 

Kl. 18:00   Velkomst og lysceremoni 

Kl. 18:30   Vi starter med en snack som optakt til aftenens foredrag 

Kl. 18:45   Aftenens indlæg - et muntert indslag med stress- og trivselsekspert  

Lisbeth G. Petersen. Vi glæder os så meget til, sammen med jer, at få latter- 

musklerne i sving, når hun under overskriften: 

         ”Arbejdsglæde & begejstring - hvor kommer det fra?” 

giver os sine forrygende bud på: 

• Hvordan vi får mere energi og overskud i hverdagen? 

• Hvordan vi får skabt så mange stjernestunder, som muligt? 

• Hvordan vi får andre til at føle sig set, hørt, værdsat og elsket? Hvad med os selv? 

Kl. 20:15   Middag med kaffe og te samt tid til spørgsmål, netværk, afrunding og aftensang. 

Økonomi og tilmelding 
Arrangementspris: Kr. 250,00 pr. person. Beløbet dækker snack, middag, inkl. vand, 1 øl, eller et glas vin. 

Klubstøtte: Hver af klubberne støtter traditionen tro fællesmødet med kr. 1.000,00. 

Tilmelding bedes ske klubvis til undertegnede senest, onsdag den 25. august 2021. Vores klub-

kasserer fremsender herefter faktura til jeres respektive kasserere. 

Vi glæder os så meget til at se jer, og vi håber, I møder talstærkt op til endnu en hyggelig og inspirerende 

aften i Soroptimist-regi. Vi trænger til at mødes, og ét er sikkert - der er masser af guldkorn i aftenens fore-

drag, som vi alle kan have glæde af i hverdagen - både i vores arbejds- og privatliv. 

 

På SI Brande-klubbens vegne 

De bedste hilsner 

Jette Nielsen 

Formand for styregruppen 
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