
 
                                                                                                            
                                        
                            
  

 
 

 

 

Kulturnettverkets seminarprogram 

                                   

   
                                                  

TID/ STED                                                         
Torsdag 28.01.21 kl. 12- 13.                                                                   
Webinar                                                                                                    

FOR HVEM                                                           
Alle med tilknytning til Kulturnettverket 
gjennom Sanderud, Sagatun og psykiske 
helsetjenester i kommunene.                                                                                           

OM FOREDRAGSHOLDEREN                                      
Gro Hammerseng- Edin var profesjonell 
håndballspiller i 19 år, med både OL- gull, flere 
EM- gull og VM- sølv med Norges landslag. 
Hun har også vunnet TV- konkurransen 
Mesternes Mester. Sammen med kona Anja har 
hun skrevet boka «ANJA+GRO=MIO. Kunsten å 
få barn». Gro er en engasjert feminist. Hun 
brenner for likestilling og jobber hardt for å gi 
kvinner en større følelse av empowerment. Hun 
ønsker også å bidra til å knuse fordommer og 
øke kunnskap om det å falle utenfor normen av 
kjernefamilien. I tillegg vil hun med sine 
foredrag øke vår bevissthet rundt gevinsten av å 
være raus, vise sårbarhet og være fri for 
fordommer. 

 

 

 

 

PÅMELDING                                                                                                                               
Gruppevis eller individuelt:                                       
Send påmelding til 
Line.merete.libak@sykehuset-innlandet.no/ 
tlf. 916 37 451.  

Du får tilsendt en link til webinaret, og en 
guide for pålogging.  

Vi oppfordrer til å møtes i grupper, de som 
kan, og reflektere sammen etterpå.   

PROGRAM                                                      
Kl. 11.30- 12.00 Logg dere på    

Kl. 12.00-12.10 Velkommen                          
Kl. 12.10- 12.50 Foredrag med Gro 
Kl. 12.50- 13.00 Refleksjonsspørsmål  

som utgangspunkt 
for videre samtale 
Avslutning 

  

Bli med og hør Gros foredrag om å gjøre hverandre gode, en 
følelse av å høre til og bidra til et inkluderende samfunn. 
 
Med utgangspunkt i sin erfaring fra toppidretten vil hun 
snakke om: 

 Hvordan spiller vi hverandre gode, og hvorfor er det 
viktig å være en god lagkamerat? 

 Hvilke ingredienser skaper god kultur og hvordan kan 
vi trene på å takle nye roller og endringer. 

 Kunsten å ta vare på hverandre. 
 
Gro har en unik og ærlig formidlingsevne. I foredragene sine 
bruker hun egne historier og erfaring, og kommer samtidig 
med eksempler alle kan relatere seg til.  

 

 

Gro- eller gro fast  
med Gro Hammerseng- Edin  
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