
lnvitation til inspiration om

NYDANSKE N TRKSATTER- OG ERHVERVSKVINDER
manddg den 20. opril 2009 kl. 77.30-79.30 i Torvehallerne, Vejle
- for alle interesserede i Esbjerg Fredericia, Kolding, Vejle og det sydjyske omrdde

Nydanske kvinder er gode iverksattere og skaber mange
baredygtige virksomheder- med den rigtige st4tte.
Hvordan vil vi gerne udveksle erlaringer om pd mOdet til
inspiration lor kommuner, integrationsrdd, kvinde-, bolig-
og erhverusforeninger, rddgivere og netvark i det
sydjyske omrdde. Tilsvarende moder holdes i andre
regioner og IAlges senere op af lokale netverk-
m6der og en falles konference til efierdret

Program for m6det
17.30 Velkomst og oplag om
- Hvordan det gik, da jeg fik butik

Lokol nydo ns k iverksatte r-kvi n d e fortel le r
- lverksetter-ridgivning for nydanske kvinder

Nyvi rk lv e rks ette rce nte r Arh u s
- Netvark for nydanske erhvervskvinder

Kvinderddet
18.30 Snak og falles opsamling om, hvordan
- Nydanske kvinder kommer godt i gang som selvstandige
- Lokalt samarbejde kan hjelpe nydanske erhvervskvinder
- Lokale netverk for nydanske kvinder kan stottes
19.30Information om naste moder og slut (ca.)

Proktisk
K6rsel og parkering: Se venligst vedheftede vejledning.
Mad og drikke: Vand, the, kaffe og frugt under modet.
Desuden er Torvehallernes Caf6 6ben fOr ogefter modet.
BOrn:BOrn mi gerne hygge sig sammen iTorvehallernes
Caf6 under m6det - vi finder gerne gode bOrnepassere.
Tilmelding: Tilmelding gerne ved at svare p6 denne mail til
info@nwirk.dk senest onsdag den 15. april - med navne
og eventuelle gnsker om plads iTorvehallernes Caf6 til
born under m6det eller til spisning for eller efter mOdet

Baggrund
lnitiativet koordineres i samarbejde mellem Kvinderddet og Nyvirk lverksattercenter med st4tte fra
Integrotionsministeriets Kvindeprogrdm, som ogsd giver mulighed for st4tte til lokale akiviteter.
www.nvidanmark.dk

Kontak og flere oplysninger
Uffe Bech, Nyvirk lvarksattercenter, tlf. 87 400 400
www.nwirk.dk

Fatma Oktem, Kvinderidet, tlf.20 327257
vinderldet www.kvinderaad.dkltvinderldet
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