Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF’s
inspirationshæfte 18. juni 2013

Kære alle

Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske
ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte med at lave en
kort præsentation:
Kirsten Sydendal: Kirsten har været med fra QLF’s begyndelse i
2009 og er virkelig en af Lolland-Falsters helt store ildsjæle.
Kirsten arbejder til daglig i Guldborgsund kommune som digital
pilot. Derudover gør Kirsten et eneståede arbejde for Fejø, hvor
hun er bosiddende, og for QLF.
Dea Cordt Kragh: Dea er bestyrelsens ihærdige fundraiser og
udøver en meget stor arbejdsindsats for det benarbejde, som det
er at søge fonde og midler. Heldigvis er Dea rigtig god til det –
ikke mindst i kraft af sit daglige arbejde som selvstændig
fundraiser i sit eget firma, Cordt Consult.
Lene Vind: Lene kunne desværre ikke være tilstede i dag. Lene er
pt udstationeret med sin familie i Grækenland, og prøver således
på egen hånd, hvad det vil sige at være tilflytter til en egn, hvor
man ikke kender nogen! Lene har været en del af QLF’s bestyrelse
siden starten og yder fortsat en stor indsats fra distancen. Og til
vores møder, er Lene bare med via skype – det tænkte vi ville
være lidt besværligt i dag.

Jeg selv: Jeg hedder Birgitte Nymann og fungerer som
foreningens jurist. Jeg er uddannet advokat hos det lokale
advokatfirma Bang/Brorsen og Fogtdal og har boet på Lolland
siden 2000. Min mand og jeg driver Stensgaard, som er et større
landbrug på Vestlolland. OG så bruger jeg en del tid på QLF,
herunder på foreningens pressearbejde, som er et af vores
hovedformål: nemlig at få fortalt resten af DK, at L-F har så meget
mere at byde på.

Det var lidt om os – men førnævnte arbejde med QLF kunne slet
ikke lade sig gøre, hvis ikke det var for den flotte opbakning, vi
får. Det gælder ikke mindst vores sponsorer. Til selve
udarbejdelsen af hæftet har sponsorerne været:
-

Business LF
Guldborgsund Kommunes kommuneplanpulje
Nykredit
Daghøjskolen Lolland-Falster

Jyske Bank har bl.a. sponsoreret de flotte plancher I ser i
vinduerne – og vores lancering i dag er delvist sponsoreret af
Mikromekka.
Men i øvrigt har foreningen tidligere fået uundværlig økonomisk
fra:
-

Nordea Fonden
LAG Lolland
Lolland-Falster Naturligvis
Indenrigsministeriets Landdistriktspulje samt

- Spar-Lolland
Vi vil derfor gerne yde en særlig tak for både offentlig og privat
støtte, som tror på vores forening og tror på L-F! Vi er meget
taknemmelige for al Jeres støtte og opbakning.

QLF er selvfølgelig meget mere end os – det er ikke mindst den
utrolig loyale skare af kvinder, som møder op på vores QLF-bar og
bakker os op på Facebook. Tusind tak til Jer også

Grunden til, vi er her i dag er jo lanceringen af vores hæfte – som
Dea har fortalt om, så jeg vil blot takke de 8 skønne kvinder, som
frivilligt har stillet sig til rådighed til interviews, fotografer,
gennemlæsninger mv. En stor tak til Jer – det giver sig selv, at
hæftet aldrig var blevet til noget uden Jer.

Endelig vil jeg gerne takke for det fantastiske samarbejde, vi har
haft med det ekstremt professionelle hold, som står bag
udarbejdelsen af hæftet. Det drejer sig om:

- Mette Rix, som fik ideen til et hæfte om rollemodeller, har
også været den benhårde redaktør, og sagt til og fra på de
helt rigtige tidspunkter. Du har en stor del af æren for, at
hæftet (efter vores mening) er blevet så gennemført med
den helt rigtige røde tråd! Et meget imponerende stykke

arbejde at skulle imødekomme fire krævende kvinder, som
sjældent er bange for at sige deres mening…!
- PR-bureauet Lahme: som har stået for alle telefoniske
interviews og efterfølgende tekst. Lahme blev nøje udvalgt
til dette arbejde, fordi det var vores klare overbevisning, at
der skulle øjne udefra Lolland-Falster til at stille de kritiske
og måske lidt provokerende spørgsmål! Desuden har Lahme
stor erfaring med denne type opgave – og kender kvindesegmentet særdeles godt. I er lykkedes rigtig godt med det –
tusind tak!
- Fotograf Lars Schmidt: har med sine fotografier og
kompromisløse tilgang til billederne løftet hæftet derop,
hvor vi gerne ville have det. Det er nogle vanvittig flotte
billeder, som vi er meget stolte af! Godt gået Lars!
- Grafiker Sidsel Gaustadnes: Sidsel blev valgt, fordi vi havde
set noget af hendes tidligere arbejde med netop dameblade
mv. Vores hæfte henvender sig jo til kvinder – og det mener
vi, at Sidsel er lykkedes rigtig godt med. Og så er jeg glad for,
at vi har skabt endnu en ambassadør for L-F. Sidsel sagde
nemlig til mig, at I er jo i gang med at hjernevaske mig til at
flytte til L-F. Og Sidsel: du skal være så hjertelig velkommen!
- Også en stor tak til Anne Svendsen for flotte naturbilleder,
Pia Palmer fra Teksteriet, som har sørget for, at der hverken

er stave- eller kommafejl og Patrick Kirkby for dit smukke
billede af Slotsbryggen, som vi ikke kunne undvære.
Med fare for, at det her snart ender som en Oscar-tale, hvor
jeg dog ikke håber, at jeg har udeladt nogen….så vil jeg atter
byde Jer hjertelig velkommen og skål!

NETVÆRKSØVELSE

Nu vil vi give Jer, som er kommet i dag en ide om, hvad
deltagerne på QLF-baren kommer hjem med: nemlig at have
mødt et nyt menneske og skabt en kontakt.

SÅ jeg vil gerne bede Jer om at gå hen til en, som I ikke kender
og præsenter Jer selv.
I skal nævne én ting, som er fedt ved at bo på L-F. Og blot til
Jeres orientering, så vil jeg stoppe Jer efter fem minutter, for så
er øvelsen nemlig slut.
SÅ er der gået fem minutter – og nu er ”legen” slut. Ved denne
lille øvelse er I nu alle blevet nye ambassadører for LollandFalster og forhåbentlig også QLF: vi håber i hvert fald, at I vil
være med til at sprede de gode historier om Lolland-Falster, og
måske også om dem, som vi har i vores hæfte.

