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- med forslog, kommenlorer, ris og ros - eller må'

ske en oplevelse, som IEIVIINA hor ondel i.

Skriv til: redoktionen@femino.dk

Her på siden kon laeserne ioge

ordet med ris, ros eller spørgsmål

til os på redoktionen. Nogle læ-

sere skriver også ind med ideer,

de hor foet, og oplevelser, de

hor hoft i forbindelse med læs-

ningen of deres ugeblod. Og vi

er glode for olle indlæg. Men

nogle gorrge toger vi så olligevel

ordel selv. Som i dog, hvor vi bo-

re I i-i ge hor lyst iil ot mindes over-

raekkeisen of FrMll\As KvLncie

pris med en stribe billeder.

Redoktionen

TAK FRA ET PAR IVRIGT IRLANDSFARERE
Vi vil gerne udtrykke vores glæde og
meget mere efter at have læst artiklen
i FEMINA nr. 42, side 96: "Ta' med til
grØnne gæliske Galway". Vi har cyklet
3.000 kilometer rundt på lrland, rejser
landet rundt og holder rejseforedrag
om vores oplevelser på lrland og er næ-
sten vokset op med irsk folkemusik og
gruppen The Dubliners. Så at læse Sa-
ra Lindbaeks artikel var næsten som at
være i Galway igen.
Vi er et par aktive 60+'er, der forsøger
aI gøre en indsats for at få danskerne
væk fra det overdrevne "skærmkiggeri"
og ud i naturen og få motion/oplevel-
ser/udfordringer - uanset alder.
I er velkomne til at kigge forbi vores
hjemmeside www. i rlan d ru ndt.d k
Hilsner fra Astrid og Kaj
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På www.oeslrogen.dk skober FEM I NÅ""'''' "
sommen med en række ondre kvindeblode et

supplement til blodene med nyheder, debot,

shopping, uddrog of ortikler og megei mere.

Klik ind og gå på opdogelse.
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Sikkerheden vor itop, neglene rensede, olle sko pudsede og forvenlningen stor. fEMINA skulle over-

række årets Kvindepiis pA-ZS.OOO kr. til forsker og læge Trine Foged Henriksen, der tidligere er blevet

oortrætteref i FEMINA.

irinsesse Alexondro hovde lovet ot overrække prisen, når FEMINAs chefredoktør Comillo Lindemonn hov-

de holdt festtolen for prismodtogeren. Prisen bestod foruden pengene også of en unikovose fro Holme-

goord. Prisoverrækkelsen foregik på Stotens Museum.for Kunsi i Københovn.

Å[ klopp"d". Prinsessen onkom-på'sloget, selv om hun kom direkte fro et ondel orrongement i Aolborg. Pris

modtogeren skålede og holdt en gloJtokketole, og så blev der drukket chompogne og spist konopeer
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lci et Lo hedder den smukke
lyldepen, som Wolermon
lior desionet soeciell tll l,vln-

der. Den-er iyndere og lor-
lere end normoLe penne oq
ligger behoge lgl i hånden
med sin silkebløde overllo'

Prinsesse Alexondro vor ikke

den enesle, der kloppede, for

Trine Foged Henriksen vor en

prismodtuger, olle kunne lide.

Hun fik prisen prisen for sil

lremsynede orbeide lor kvin'

der meri brystkræii. [iter

ovellækkelsen log Prinsesse

Alexondro sig god lid til ot

tole rned FEMINAs chefredok-

tør (omillo Lindemonn.
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