
 
Kære Morgenfruer 
 

Vi tager snart hul på et nyt år. Her har I mødeplanen for første halvår. Sæt kryds i kalenderen.  

 

Stor tak til jer som har inviteret os til at besøge jeres virksomheder. Det er inspirerende og en anledning til, 

at vi lærer hinanden endnu bedre at kende. Stærke relationer er kernen i vores velfungerende netværk.  

 

Som noget nyt vil vi i endnu højere grad bringe morgenfruernes erfaringer og stærke kompetencer i spil på 

vores virksomhedsbesøg. Vi lægger op til sparring med hinanden om konkrete, aktuelle ledelses- og 

forretningsudfordringer. Så vi skaber endnu mere værdi for hinanden.  

 

Årets studietur går til Bruxelles  
Sæt allerede nu kryds i kalenderen hvis du ikke vil gå glip af vores årlige, legendariske studietur med 

inspirerende virksomhedsbesøg, herligt samvær og uforglemmelige fælles oplevelser. Vi skal bl.a. på besøg i 

EU parlamentet. EU parlamentariker Pernille Weis har inviteret os til at få et indblik i det pulserende liv i 

parlamentet.  

 

Dato for afrejse er søndag d. 24/9 og hjemrejse onsdag d. 27/9 2023.  

 

Mødeplan for første halvår 2023 
 

Dato Tidspunkt Arrangement Sted 

Tirsdag d. 17. 
januar  
 

Kl. 18.00 Nytårskur m. middag Restaurant 
Himmel & Hav 
Kattegat Silo 

Onsdag d. 15. 
februar 
 

Kl. 18.00-21.00 Virksomhedsbesøg hos Tvis Køkkener  

v/Morgenfrue Lotte Trier Kristiansen 

Sæby 
 

Onsdag d. 1. 
marts 
 

Kl. 9.00-16.00 Strategiseminar v/Kirsten Kjellberg 

Kirsten faciliterer en strategidag, hvor du får 
inspiration, sparring og rum til at arbejde med mål 
og planer for udvikling af din egen virksomhed.  

Kattegat Silo 

Onsdag d. 22. 
marts 
 

Kl. 8.15-10.00 Virksomhedsbesøg hos Seafood Sales  

v/Morgenfrue Tina Klæstrup 

Frederikshavn 

Tirsdag d. 18. 
april 
 

Kl. 8.15-10.00 Morgenmøde 
 
 

Kattegat Silo 

Mandag d. 15. 
maj 
 

Kl. 15.00-17.30 Møde m. EU Parlamentariker Pernille Weiss 

Tema: Kvindelige iværksættere – barrierer og 
potentialer.  

Kattegat Silo 

Onsdag d. 7. 
juni 
 

Kl. 18.00 Sommermøde  

Virksomhedsbesøg hos Sæby Just Creative 
v/morgenfrue Henrijette Fischer og Keramikkunst 
v/morgenfrue Letta Bilde.  

Sæby 

Med forbehold for ændringer.  

 

Bedste hilsner 

Kirsten 


