
Ligestilling &
Mangfoldighed 

FH Nordjylland arbejder for at skabe et rummeligt samfund, hvor alle har lige muligheder, og alle har 
lov til at være dem, de er! Både på arbejdspladsen og i privaten. Netop dette sætter vi fokus på til årets 
Ligestillings- og Mangfoldighedskonference. 

Kom og vær med og få vigtig viden, som vi i fællesskab kan bruge til at skubbe både ligestilling og 
mangfoldighed endnu højere op på dagsordenen. 

Alt det praktiske

Hvem vil du møde?
Konferencen er landsdækkende, så du vil møde personer fra hele Danmark. 
Derudover er der selvfølgelig dygtige oplægsholdere med særlig ekspertise på området. 

Til konferencen får vi besøg af:
• Trine Bramsen, ligestillingsminister
• Svend Aage Madsen, forskningsleder og formand for forum for mænds sundhed 
• Rikke Nielsen, medstifter af Lykkeliga
• Marianne Vind, medlem af Europa-Parlamentet
• Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune
• Jonas Jakobsen, regionschef for Kirkens Korshær

Se hele programmet på næste side
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Konference: Lørdag og søndag d. 3. - 4. september i Aalborg

Konferencen holdes på Hadsundvej 184B 2. sal 9000 Aalborg. Der er fuld forplejning begge dage. 
Prisen er 975 med overnatning på Hotel Cabinn I Aalborg centrum. Prisen uden hotel er 650 kroner. 
Konferencen begynder klokken 12 lørdag og afsluttes søndag klokken 13.00. Adressen på hotellet er 
Fjordgade 20, 9000 Aalborg.

Tilmelding via mail til fh@fh-nordjylland.dk

Her skal du angive, om du ønsker overnatning på hotellet, og om du har allergier eller særlige 
kostbehov, vi skal tage højde for. Der er 100 pladser, og alle er velkomne. 
Frist for tilmelding og betaling er 14. august. 
Indbetaling skal ske til kontonummer: Konto nr. 5335 0300503 eller mobilpay til 446662.

Kontakt FH Nordjylland for spørgsmål på 5433 1244
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Program
Lørdag d. 3. september fra klokken 12.00 til  og søndag d. 4. 
september klokken 13.00 på Hadsundvej 184 B 2. sal i Aalborg

12.00 

13.00

13.15

14.15

14.45

15.30

16.00

16.45

17.30

17.45

19.00

Lørdag den 3. september

Frokost på Hadsundvej 184 B 2. sal

Velkomst v/ Anna Kirsten Olesen, formand 
FH Nordjylland

Mænds ulighed og roller. Hvad sker der for 
manden i dag? v/ Svend Aage Madsen
forskningsleder og formand for forum for 
mænds sundhed 

Pause med kaffe og kage

Ulighed mellem mænd og kvinder v/ 
Jonas Jakobsen, regionschef for Kirkens 
Korshær
 
Pause

Ligestilling i Danmark v/ Trine Bramsen, 
ligestillingsminister

Vi tager pulsen på Ligestilling i Europa v/ 
Marianne Vind, Europa-Parlamentet

Opsamling og optakt til søndag

Ølsmagning med Kristian Gaardsøe

Festmiddag med overraskelser

08.00 

09.00

10.00

10.15

11.15

11.45

12.00

Søndag den 4. september

Morgenmad på Hadsundvej 184 B 2. sal

Hvordan får vi flere kvinder ind i politik? v/
Birgit S. Hansen, borgmester Frederikshavns 
Kommune 

Pause

Hyldest til mangfoldigheden v/ 
Rikke Nielsen, medstifter af Lykkeliga

Opsamling - vi binder sløjfen v/ 
Tania Larsen Kvist socialrådgiver og formand 
for FH Aalborg

Afslutning

Frokost

Ret til ændringer forbeholdes


