
 
Bestyrelsen glæder sig til at byde velkommen til 

endnu et spændende Riv-RegH`s årsmøde. 
Fredag 27.august 2021 kl. 12-20 

Underviser: Svend Aage Madsen 
Afsluttende indlæg: Mads Christensen 

"Manden som patient - Mandeidentitet og mandeproblematikker. et d 

 

Dagen afholdes i Zoo, PanPan huset.   nr 20 på kortet   

Dagens underviser er  

Svend Aage Madsen Er psykolog, ph.d. og klinisk specialist.  Har mange års erfaring med psykologsamtaler og 

supervision.  Forfatter til en lang række bøger og artikler. Se mere her  

Som vi altid, forsøger vi at holde en rød tråd gennem dagens program. I år har vi været heldige og fået tilsagn 
fra Mads Christensen til at afslutte dagens undervisning med indlæg som vil være en provokerende peptalk.              
Mads Christensen er en hurtigt tænkende, velformulerede “blærerøv” som går i kødet på alverdens dilemmaer 
med fornuft, humor og ligefremhed. Denne dag om Mandeidentitet og mandeproblematikker. 
Læs mere her   

Løst program: 
Kl. 12. Ankomst, registrering og    
sandwich. 
 
Kl.12:45 Velkommen og   
                         Generalforsamling 
Kl.13:15 Undervisning 
Kl.15:15 Kaffe /te  
Kl.15:45 Afsluttende indlæg 
 
Kl.16:45 Samling til  
                Rundvisning i grupper  
 
Kl.18:00 Middag 
Kl.20:00 Tak for i dag 

Du finder tilmeldingen her 
Vi mødes:  Møde-og 
selskabsindgangen Roskildevej 34. 
Du er velkommen fra kl. 10 til en 
rundtur i haven inden dagens 
program begynder. I såfald skal du 
melde din ankomst ved 
hovedindgangen og medbring din 
bekræftelse for tilmelding. 
Obs 
Får du IKKE auto-mail/bekræftelse 
er tilmeldingen IKKE gået igennem. 
Du er velkommen til at kontakte 
Gitte eller Nina 
Deadline 13.august 2021 
Info om parkering og Bus til zoo 

Se også bilag efter invitationen 
VIGTIGT  
HUSK, AT SÆTTE X VED  
JA ELLER NEJ TIL MIDDAGEN. 
OG om du vil deltage i rundvisning. 
TIL INFO 😄 
Arrangementet er gratis. 
MEN, det er dyrt at holde disse 
møder. 
Afbud efter deadline eller 
udeblivelse udløser stadig udgift 
for RIV.  
Vi fastholder egenbetaling ved 
udeblivelser. 
 

 

https://www.zoo.dk/s/dit-besoeg/kort-over-zoo?language=da
https://www.svendaagemadsen.com/
https://www.athenas.dk/mads-christensen-foredrag.htm
https://riv-regh.dk/tilmelding-aarsmoede/
https://www.zoo.dk/s/dit-besoeg/parkering/?language=da
https://moovitapp.com/index/da/offentlig_transport-ZOOLOGISK_HAVE_KØBENHAVN_A_S-Danmark-site_65574043-2965
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Bilag invitation årsmødet 27.8.21 
 
 
 
Generalforsamling RIV-RegH 2021 
 
PÅ valg : 
 

• Formand: Jane Giessing -> genopstiller 

• Medlem:  Gitte Mailandt -> genopstiller 

• Medlem: Eva Bering -> genopstiller  
 

 
Som nævnt allerede i 2019 vil bestyrelsen over de næste 4-5 år stå med udsigt til et 
generationsskifte og forespurgte allerede i 2018/19 om interesserede til bestyrelsesarbejdet. 
 
Kunne du være interesseret i bestyrelsesarbejdet i Riv-Regh?  
 
Eller blot høre mere om det, så hold dig ikke tilbage. Skriv til os evt. via kontakt feltet på 
hjemmesiden.  
 
 
 
Jane Giessing  
Formand RIV-regH 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
. 
 

 

 

https://riv-regh.dk/kontakt/
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