
2 Lördagen den 24 mars klock-
an 10–17 är det dags för evene-
manget En hel kvinnodag i An-
derssénsalen vid Sursik skola i 
Bennäs. I den nyrenoverade och 
utbyggda skolan finns det nu 
plats för ännu fler, både gäster 
och utställare. 

Under kvinnodagen deltar ut-
ställare inom bland annat design, 
skönhet, mode, wellness, mat, 
kultur och föreningsliv. God mat 
serveras och kaffe med sötsak. 
Dagen är fylld musik, mode och 
överraskande programpunkter. 
Dessutom utses årets vardags-
hjälte. Traditionen Ladies Night 
Light avslutar dagen så att alla 
går hem med studs i steget och 
ett stort leende.

är Malin Ham-
mar, ambassadör för företagsam-
ma kvinnor. Hon pratar kring 
rubriken ”Att leva med attrak-
tionslagen”.

Malin har arbetat utomlands 
nästan hela sitt liv och upplevt 
mer än de flesta. När hon var 49 år 
drabbades hon av tre hjärtinfark-
ter och förlorade nästan livet. 

Malin får dig att tänka till vad 
som är viktigt i livet. Hon lär ut 
att det viktigaste en människa 

har tillgång till är hur hon tänker. 
Attraktionslagen är ett flertusen-
årigt gammalt sätt att visualisera 
vad man behöver och vad man 
önskar sig. Den har varit en del 
av Malins liv i mer är 20 år. 

Under föreläsningen delar 
Malin med sig av alla otroliga 
händelser som skett i hennes liv 
tack vare attraktionslagen. Hon 
säger ”Allt är möjligt bara du ser 
det framför dig, till och med mi-
rakel”. Det är med andra ord en 
verkligt annorlunda och framför 
allt ögonöppnande föreläsning. 
Malin Hammar blev utnämnd till 
årets föreläsare i Sverige 2010. Läs 
mer om henne på www.hmci.se!

09.00 Dörrarna öppnas.
10.00 Välkommen och program-
information. ”Gör om mig”-da-
merna presenteras före omvand-
lingen.
10.15 Musik.
10.30 Malin Hammar: Att leva 
med attraktionslagen.
11.30 Lunch. Mingel och shop-
ping.
13.00 Musik.
13.15 Årets vardagshjälte koras.
13.30 Modeshow.
14.00 Kaffe med sötsak.

14.30 De förnyade ”Gör om 
mig”-damerna presenteras.
15.00 Ladies Night Light: nu 
större. svängigare och ännu bätt-
re än tidigare.
15.30 Mässan öppen till klockan 
17 för shopping och sista minu-
ten-fynd.

göras till Peder-
söre MI på telefon 785 0275. I 
deltagaravgiften ingår inträde, 
shoppingbag, lunch, kaffe, mi-
nimässa, föreläsning och under-
hållning.

Du kan även köpa presentkort 
till En hel kvinnodag.

Arrangörer är Pedersöre kul-
turbyrå, Pedersöre projektavdel-
ning och Pedersöre medborgar-
institut.

Malin Hammar gästar kvinnodagen

2 Vill du delta som utstäl-
lare på evenemanget En hel 
kvinnodag i Anderssénsalen 
i Bennäs lördagen den 24 
mars? Kontakta i så fall Katta 
Svenfelt på telefon 06-7850 
119 eller 050-4054 256 eller 
sänd mejl på adressen katta.
svenfelt@pedersore.fi!

Företagare,
hantverkare
och föreningar

2 Visst vore det roligt att få 
chansen till en helt ny stil? 
Evenemanget En hel kvinno-
dag den 24 mars ger dig möj-
ligheten. 

Sänd in din bild samt upp-
gifter om namn, ålder och kon-
taktuppgifter till katta.sven-
felt@pedersore.fi så har du 
chans att bli lottad som en av 
de tre personer som inför pub-
lik kommer att bli så vackra 
och förnyade som det bara går. 
I händerna på duktiga frisörer 
och make up-artister samt med 
hjälp av en modemedveten ex-
pert kommer tre helt nya ”tje-
jer” att inta estraden.

Anmäl dig nu och ta chan-
sen att möta våren som en ny 
kvinna!

Delta i Gör 
om mig!

2 Det finns många duktiga kvin-
nor i regionen vars insatser i var-
dagslivet gör dem till vardags-
hjältar. Arrangörerna för En hel 
kvinnodag i Pedersöre vill lyfta 
fram våra duktiga kvinnor och 
efterlyser förslag på kandidater 
till Vardagshjälten 2012. Hjälten 
premieras under evenemanget 
En hel kvinnodag lördagen den 
24 mars på Sursik i Bennäs.

- En kvinna från regionen (det 
vill säga från Nykarleby, Jakob-
stad, Kronoby, Larsmo eller Pe-
dersöre).
- En kvinna som har gjort en in-
sats. Insatsen behöver inte vara 
inom arbetslivet.
- En kvinna som kan ses som fö-
rebild för andra.
- En kvinna med åsikter. 
- En kvinna som kan, vill och 
vågar.
- En riktig medmänniska.

med ovannämnda 

kriterier väljer en jury Årets 
vardagshjälte. Juryn, som be-
står av fem personer, kommer i 
år från Nykarleby och Kronoby 
och två personer från arrangö-
ren samt en person som repre-

senterar pressen.
Förslag till vardagshjälte 

skickas skriftligt till arrangören 
där det framkommer varför juryn 
ska välja just den person du fö-
reslår. Sänd förslag till Pedersöre 

kulturbyrå på postadressen PB 1, 
68911 BENNÄS eller per e-post 
gunhild.berger@pedersore.fi

Vem blir Årets vardagshjälte?

050 554 5690 Olav Mård
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