Invitation til regionalmøde i Region 2
Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 9.00-16.00
På Bechs Hotel i Tarm
Kære Soroptimister i Region 2

SI Skjern-Tarm har hermed fornøjelsen af at invitere jer til regionalmødet 2021.
Program:
9.00-9.30

Registrering og kaffe

9.30-10.00

Velkomst v/præsident Ellen Hommelhoff, lysceremoni og sang

10.00-10.30 Indlæg fra Unionspræsident Karen Teglgaard
10.30-12.00 Sognepræst Torill Kristensen holder foredrag om sit projekt ”Skyld og skam”
Er skammen omsider kommet ud af skammekrogen?
Der er en øget bevidsthed om, at skammen fylder, også i det postmoderne
menneskes liv. Og ikke mindst hos piger og kvinder. Nogle hævder sågar, at vi
er gået fra en skyldkultur til en skamkultur.
Hvad betyder det for vore liv med hinanden?
Foredraget vil sætte fokus på skyld og skam.
Hvad er skyld og hvad er skam?
Hvad gør skyld, og i særlig grad, hvad gør skam ved os?
Og hvordan kan vi forholde os til skylden og skammen?
I efteråret 2018 havde foredragsholderen tre måneders studieorlov, hvor hun
beskæftigede sig med emnet skyld og skam.
Hun er uddannet cand. Theol. fra Aarhus Universitet og har været præst i
Folkekirken siden 1999.
12.00-13.30 Frokost og mulighed for at besøge boderne eller gå en lille tur i byen og se på
kunst
13.30-14.30 Indlæg fra inspektør for museerne i Ringkøbing-Skjern, Mette Bjerrum Jensen,
som fulgte Tirpitz i Varde kommune fra idé over drift, byggeri til åbning og drift.
Nu står hun i spidsen for at tænke gammelt på nye måder på museerne i
Ringkøbing-Skjern

14.30-14.50 Indlæg fra RPD Aase Krag-Petersen
14.50-15.10 Indlæg fra Extension v/Mette Tobiasen
15.10-16.00 Kaffe, kage og afrunding v/præsident Ellen Hommelhoff

Tilmelding:
Sker klubvist senest 15. oktober til Johanne Holk på mail johanne@jo-ho.dk
Betaling senest samme dag også klubvist til konto 7670 6963511
Pris pr. deltager 250 kr. incl. kaffe, mad og 1 glas vin til maden (yderligere kan købes)
+ 1.000 pr. deltagende klub
Hvis I ønsker plads til en bod, bedes I også meddele dette senest 15. oktober til ovenstående
e-mail-adresse

