- Være i vinden!

Scandic Lerkendal
Trondheim,
lørdag 28. oktober
kl 10 – 16

Konferansier
Sigmund Kveli
Foredragsholdere

Tora Voll Dombu

Anne Huitfeldt
SØR-TRØNDELAG
BONDELAG

Laila Lochert

Live Skinnes

Program
Program
”Kvinner Kan” er for damer med tilknytning til eller
følelser for landbruk, matproduksjon og bygdeliv.
Kl 10.00 – 11.00: Registrering, mingling, salgsboder 			
					og morgenbuffet
Kl 11.00 – 11.15:

Åpning ved Kari Åker, leder i
Sør-Trøndelag Bondelag og ”hane”
					Sigmund Kveli, revyartist
Kl 11.15 – 11.45: ”Kvinner Kan –være i vinden på bygda”
					Tora Voll Dombu
Kl 11.45 – 12.00:

Hanesprell

Kl 12.00 – 12.50: ”Kvinner Kan – være i vinden på Farmen
					med nordnorsk sjarm” Laila Lochert
Kl 12.50 – 13.00:

Hanesprell før maten

Kl 13.00 – 14.15:

Lunsj

Kl 14.15 – 14.20:

Hanen samler flokken

Kl 14.20 – 15.10: ”Kvinner Kan – være i vinden med
					Gardsfruene”, Live Skinnes
Kl 15.00 – 15.20:

Kort pause

Kl 15.20 – 15.25:

Hanen samler flokken

Kl 15.25 – 15.50: ”Kvinner Kan – være i vinden med
					Vaaganhuset”, Anne Huitfelt
Kl 15.50			Sigmund og Kari avslutter konferansen.
					Hotellet serverer ettermiddagsbuffet.

Foredragsholdere

Tora Voll Dombu

Laila Lochert
fra Vesterålen vant Farmen i 2016.

Leder i Norges Bygdeungdomslag som
ønsker levende og skapende bygder. Tora gir
deg et innblikk i det å være ung på bygda og
hva som skal til for å få fart på bygda.

Laila forteller hva Farmen har gjort med
henne, hvordan det var mens det sto på,
hvordan det har vært i ettertid. Hun forteller
om drivkrafta for å klare og stå på,
både på Farmen og i ettertid.

Anne Huitfeldt
fra Klæbu driver Vaaganhuset.

Live Skinnes
som bor i Norefjellbygda i Krødsherad

Her har hun en koselig kafé hvor hun selger
lokalprodusert mat. Selv lager hun mat med
basis i elg fra egen skog. Hun fikk prisen for
beste stand på årets Matfestival i Trondheim.
Hun forteller hvordan hun har kommet i
gang og hva som er hennes
stå-på-kraft.

Live driver bloggen «gardsfruene.no» og gir
oss ofte artige innblikk i landbruket sett fra
sitt ståsted. Hun driver en mangfoldig gård
og tilbyr forbrukeren «happypigs». Og det
hun skriver og gjør blir lagt merke til.
La deg inspirere av Live!

fra Meldal i Sør-Trøndelag.

Praktiske opplysninger
Når: Lørdag 28. oktober, 10.00 – 16.00
Hvor: Scandic Lerkendal, Trondheim
Påmelding
Påmelding skjer via link på www.kvinnerkan.no innen 15. oktober.
På websiden vil du også finne mer informasjon om arrangementet.
Ta kontakt på telefon 73 84 24 90 ved spørsmål/hjelp til påmeldingen.
Pris for å delta på konferansen
Kr 600,- pr person. Prisen inkluderer konferansedeltagelse, lunsjbuffet i
kongresshotellets restaurant og pauseservering (i start og ende av konferansen).
Betales online ved påmelding. Ta kontakt på telefon 73 84 24 90 hvis ønske om hjelp
til påmelding og avtale om fakturering.
Påmelding og bekreftelse
Påmeldingsfristen er senest 15. oktober. Ved påmelding/online betaling vil du motta
en bekreftelse på e-post. Påmeldingen er bindende.
Avmelding for konferansen
Påmeldingen er bindende. En eventuell avmelding må skje skriftlig på e-post til sor.
trondelag@bondelaget.no, så snart du finner ut at du ikke kan delta.
Ved avmelding før 15. oktober vil deltageravgift (unntatt
betalingsgebyr) refunderes. Ved avmelding etter 15. oktober vil ikke deltageravgift bli
refundert og evt faktura må betales.
Overnatting
Benytt anledningen til ei flott Trondheimshelg! Trondheim har mange koselige
restauranter og utesteder å by på. Så hvorfor ikke fortsette kvelden og natta i
Trondheim? Eller starte helga her!
Hotellrom bestiller du direkte på hotellet hvis du ønsker overnatting, tlf. 21615100

SØR-TRØNDELAG
BONDELAG

www.bondelaget.no/sortrondelag
www.facebook.com/sortrondelagbondelag
www.kvinnerkan.no

