Aktivitetskalender våren 2016
Januar
Onsdag 6.
Torsdag 7.
Onsdag 13.
Onsdag 20.
Tirsdag 26.
Onsdag 27

Mars
Åpent hus
Arbeidsgruppemøte
Diskusjonsgruppe, unge jenter
Åpent hus
Åpent hus og unge jenter-kveld
Veiledermøte
Åpent hus: filmkveld

Tirsdag 1.
Onsdag 2.
Torsdag 3.
Tirsdag 8.
Onsdag 9.
Onsdag 16.
Torsdag 17.
Onsdag 23.
Onsdag 30.

Februar
Tirsdag 2.
Onsdag 3.
Torsdag 4.
Onsdag 10.
Onsdag 17.
Torsdag 18.
Lørdag 20.
Tirsdag 23.
Onsdag 24.
Torsdag 25.

Mai
Kurs om kommunikasjon (MsV)
Åpent hus: strikkekveld
Diskusjonsgruppe, unge jenter
Kvinnedagen
Åpent hus
Åpent hus og unge jenter
-kveld
Kurs om stress (MsV)
Åpent hus
Åpent hus: fargelegging

April
Kurs i ernæring og helse (MsV)
Åpent hus
Diskusjonsgruppe, unge jenter
Åpent hus
Åpent hus og unge jenter-kveld
Workshop (MsV)
Svømming (MsV)
Vinteraktivitet for unge jenter
Åpent hus
Vinteraktivitet for alle

Tirsdag 5.
Onsdag 6.
Torsdag 7.
Onsdag 13.
Torsdag 14.
Onsdag 20.
Torsdag 21.
Søndag 24.
Onsdag 27.
Torsdag 28.

Tirsdag 3.
Onsdag 4.
Torsdag 5.
Onsdag 11.
Torsdag 12.
Onsdag 18.
Søndag 22.
Onsdag 25.

Kurs om likestillings- og
diskriminering (MsV)
Åpent hus
Diskusjonsgruppe, unge jenter
Åpent hus og unge jenter-kveld
Workshop om likestilling (MsV)
Åpent hus
Svømming (MsV)
Åpent hus

Juni
Kurs i veilederrollen (MsV)
Åpent hus
Diskusjonsgruppe, unge jenter
Åpent hus og unge jenter-kveld
Workshop: data
Åpent hus
Workshop: data
Tur i marka, unge jenter
Åpent hus
Workshop: data

Onsdag 1.
Torsdag 2.
Lørdag 4.
Tirsdag 7.
Onsdag 8.
Onsdag 15.
Torsdag 16.
Søndag 19.
Onsdag 22.
Onsdag 29.

Åpent hus
Diskusjonsgruppe, unge jenter
Grilling, unge jenter
Kurs om morsrollen (MsV)
Åpent hus og unge jenter-kveld
Åpent hus
Workshop om morsrollen
Tur til Botanisk hage (MsV)
Åpent hus
Åpent hus

Åpent hus
MiRA-Senteret ønsker alle jenter og kvinner med
minoritetsbakgrunn hjertelig velkommen til åpent
hus hver onsdag kl.15.00-19.00 i hele 2016.
Åpent hus er en mulighet til å være med i et
sosialt og kreativt miljø der vi kommer sammen
en gang i uken. På åpent hus kan du søke på
internett, lese i vårt rikholdige avisarkiv, diskutere
en bok eller en film, eller å bare slå av en prat
over en kopp te/kaffe.

Mødre som veiledere (MsV)
På MiRA-Senteret tilbyr vi gratis kurs for kvinner
med minoritetsbakgrunn.
Kursserien fokuserer på empowerment, og du vil
få trening i å bli veileder for andre i ditt nærmiljø.
Du vil blant annet lære om helse og kosthold,
stressmestring, data, kommunikasjon, morsrollen,
og minoritetskvinners rettigheter i Norge. På
slutten av kursserien vil du få utdelt veiledersertifikat.

Vi har ingen øvre eller nedre aldersgrense – her er I tillegg til kursene har vi spennende aktiviteter
alle velkommen! Du må gjerne ta med venninner, som svømming, turer til museer og andre
utflukter for både kvinner og barn. Dette er også
slektninger eller barn.
en fin måte å bli kjent med nye mennesker.
Unge jenter
MiRA-Senteret har en nettverksgruppe for unge
jenter med minoritetsbakgrunn i alderen 13-26 år.
På senteret deltar jentene på morsomme
aktiviteter og kurs etter eget ønske og behov. Se
datoer her i planen.
Senteret har også en egen diskusjonsgruppe som
kommer sammen én gang i måneden og
engasjerer seg i kvinnepolitiske spørsmål.
Ta kontakt om du ønsker å være med i vår
jentegruppe. Vi vil veldig gjerne ha deg med!

Den internasjonale kvinnedagen 8.mars
Den 8. mars markerer vi kvinnedagen ved å gå i
tog for reell likestilling av minoritetskvinner. Dette
er fortsatt en viktig kamp, og vi vil gjerne ha deg
med på markeringen!
Ta kontakt for mer informasjon om selve dagen.

Empowerment av unge jenter
Reell likestilling for minoritetskvinner

Arbeidsgruppen
Gruppen er for de som vil jobbe frivillig hos
MiRA-Senteret, og vi møtes én gang i
måneden. Som frivillig er du med å
arrangere aktiviteter og utflukter, og du vil
få trening i mange forskjellige oppgaver. I
tillegg vil du bli kjent med mange nye
mennesker.
Trening
Annenhver tirsdag er det gratis trening for
kvinner med minoritetsbakgrunn som er
tilknyttet MiRA-Senteret på EVA
treningssenter for kvinner. Timene holdes
av vår flinke trener Camilla. Timen passer
for alle.
Krisehjelp og rådgivning
Vi tilbyr råd og veiledning til kvinner og
unge jenter, og har bred kompetanse. Hvis
du lurer på noe knyttet til situasjon, er du
velkommen til å ta kontakt med oss.
Kontaktinformasjon
Tlf.: 22 11 69 20
E-post: post@mirasenteret.no
Adresse: Storgata 38, 4 etg
Hjemmeside: www.mirasenteret.no

