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Soroptimiståret 2017-18 startede i oktober 2017 med et arbejdsmøde med Extension på 
programmet. Landsmålsætningen med 2000 medlemmer i alt i 2020 blev drøftet, og der var 
opfordring til, at alle ideer til nye medlemmer, det være sig fra egne netværk eller 
avisomtaler, blev videregivet til Extension. Videre var der enighed om, at Extensions-
arbejdet skal være så lidt bureaukratisk som muligt. Min opfordring i den forbindelse er, at 
det overvejes, om der i Extension-arbejdet skal være større fokus på, hvad soroptimisterne 
kan tilbyde, fremfor hvad soroptimister kan kræve af medlemmerne.  
  
I oktober 2017 blev projektgrupperne etableret. Grupperne er inddelt efter 
soroptimistmålene, der er overensstemmende med FNs 17 verdensmål og udmøntet i 
“Uddannelse”, “Økonomisk og social udvikling”, “Menneskerettigheder / kvinders 
retsstilling”, “Sundhed” og “Miljø”. Hensigten med grupperne er såvel at få så mange gode 
ideer i spil som muligt og til hver en tid at indtænke samarbejdspartnere og presseomtale i 
de enkelte aktiviteter, som udføres i grupperne. 
Derudover har det, som oplyst, været ambitionen at skabe en yderligere social dimension, 
sådan at der er mulighed for at medlemmerne kommer til at kende mere til hinanden på 
tværs af de eksisterende grupperinger i kaffeklubber m.m. Det har ikke kørt lige 
hensigtsmæssigt, og ret beset ville det have været nemmere og tidsmæssigt mere 
hensigtsmæssigt, hvis jeg bare havde skemalagt klubaftenerne. Imidlertid var 
udgangspunktet, at det i hvert fald for en 2-års-periode skulle afprøves, om der kunne være 
ræson i projektarbejdet – både for at skabe større medinddragelse og for at fremme det 
sociale liv i klubben. Efter tilbagemeldinger lader det til, at der er flertal for, at vi skal 
fastholde arbejdsgrupperne. Der vil i efteråret komme nye projektgrupper, og hvis man har 
særlige ønsker til, hvilken gruppe man vil indgå i, må det gerne tilbagemeldes til Birgit, som 
vil sætte nye grupper. 
  
I november 2017 havde vi besøg af Landsforeningen med Spiseforstyrrelser. En ansat og en 
tidligere ramt fortalte om sygdommen og aktiviteterne, som blev etableret for at hjælpe de 
ramte videre. Og dette både i form af individuelle samtaler som i form af 
gruppesamarbejde. Der var meget stor spørgelyst og helt overordnet må det sandes, at det 
er svært forståelig problematik, hvis man ikke selv har stået i det. Klubben havde mulighed 
for at bidrage med 10.000,- kr. til det lokale arbejde i LMS. 
  
I november afholdtes loppemarked. Der blev tilsvarende solgt lidt ved et loppemarked på 
travbanen i december, men her var det et pauvert resultat. 
  
I december 2017 havde klubben 80 års jubilæum. Den tidligere bestyrelse havde besluttet, 
at det skulle være et stille og internt jubilæum, fordi der var brugt så mange ressourcer på 
kulturåret. Jubilæet blev afholdt på Royal, hvor klubben tidligere har haft mødested. 
  
2018 indledte vi i januar med generalforsamling. Da det ikke er videre hensigtsmæssigt at 
forsøge at sammensætte en bestyrelse i december, blev det vedtaget, at 
generalforsamlingen afholdes i marts 2019. 
  
Februar 2018 klub-mødet foregik på Reden, som er et tilbud til prostituerede, hjemløse og 
andre kvinder med særlige udfordringer. Blandt andet via kreative tilbud støttes kvinderne i 



socialt samvær, sund mad og med et bidrag fra soroptimisterne på 20.000,- også til fremme 
af yderligere sundhedstilbud med en sundhedsklinik, der blev etableret i 2018. Dette projekt 
arbejdede vi meget med i forhold til markedsføring sammen med Reden og havde også held 
af at blive nævnt i de lokale medier.  
  
I marts havde gruppen “Menneskerettigheder / kvinders retsstilling” lavet et arrangement 
om menneskerettigheder for gruppen af ældre, som ikke har familie eller netværk. 
Ældresagen har i Aarhus et tilbud om flyttehjælp. Dette orienterede Annelise Vestergaard, 
som er næstformand i “Ældresagen” om. Kirsten og Anders Lindberg er nogle af de aktive 
flyttevenner og har gennem en 3-års-periode lavet ca. 80 flytninger. Kommunen kan se 
formålet med projektet og har overtaget de administrative dele af arbejdet. Til inspiration i 
forhold til projekter i al almindelighed: Det kan svare sig at dokumentere projekternes værdi 
og etablere tættere samarbejde med offentlige myndigheder herom. 
Videre havde vi besøg af Nina Lauritzen fra CISU. Vi fik et lille indspark til de mange 
muligheder, vi har via samarbejdet med eksempelvist funding og kommunikation og PR. 
Nina opfordrede til, at vi arbejder på at tydeliggøre projekter og fortæller de gode historier. 
Tilsvarende har CISU efterfølgende lavet et gratis arrangement for os om pr-muligheder. 
  
April måneds klubmøde bød på et fantastisk spændende indlæg fra Lena Kjeldsen om 
marginaliserede grupper, herunder kvinder, på arbejdsmarkedet. Lena orienterede blandt 
andet om et EU projekt, hun har forsket i. I EU-regi afdækkedes holdninger til kvinders 
adgang og rettigheder i.f.t. arbejdsmarkedet, og herunder årsagen til forskellene mellem 
Syd- og Nordeuropa for at kunne give nogle fælles vejledninger til arbejdet i de enkelte 
lande. I perioden 2000 - 2010 lykkedes det at øge den gnst beskæftigelse til 62% af kvinder 
på arbejdsmarkedet. Herunder ligger Danmark højt med 78%. I Danmark er der imidlertid 
store forskelle mellem mænd og kvinder i f.eks. bestyrelsesarbejde. I de sidste 20 år er 
begrebet ligeløn gået den forkerte vej i Danmark, ligesom arbejde i projektansættelser gør 
arbejdsmarkedet mere usikkert for kvinder.  
  
I maj var vi på besøg i Vor Frue Kirke, hvor sognepræst Marianne Frank Larsen guidede, 
fortalte om kirkens historie og kom med en lille Selma Lagerlöf anekdote. Det var en 
oplevelse og især for os, der ikke tidligere har set krypten, var det en særegen oplevelse i sig 
selv. 
  
Det var tilsvarende på maj-mødet vi første gang havde lejlighed til at drøfte den svindlende 
landskasserer. Jeg hverken kan, skal eller vil forsvare hende, ligesom jeg undrer mig over 
tilgangen fra forretningsudvalgets side  - men det der også undrer mig, er især at der ikke er 
mere konsekvens blandt medlemmerne; hvis der er så stor utilfredshed med 
forretningsudvalget, må man byde ind med alternativer eller stille op selv. Det er de helt 
præcise forudsætninger for frivilligt arbejde. Hvis man vil have noget anderledes, byder man 
selv ind i stedet for blot at deltage med utilfredshed. 
  
I juni arrangerede projektgruppen “Sundhed” sommerudflugt til Møllerup Gods. I en verden 
med knaphed på fødevarer og det største antal af sultende nogensinde er det væsentligt, at 
der sættes fokus på alternative fødevarer. Her har hampplanten kvaliteter som en 
alternativ, sund afgrøde. Dertil kommer, at der eksperimenteres med mulighederne for 
hamp som byggemateriale og i det hele taget med fokus på, hvordan der kan ske 
anvendelse, så der er et så minimalt spild som muligt. 



Butler Jørgensen krydrede yderligere turen med sine hjertevarme og humoristiske historier 
om godset og slægterne. 
  
September måned blev arrangeret af projektgruppen “Uddannelse”, der havde arrangeret 
et besøg af Asar, som klubben tidligere har støttet i forbindelse med hendes start på 
ingeniøruddannelsen i Danmark. Udover at være en kvinde i et mandefag er hun en aktiv 
opfinder og har patent på løsning til spildevandsudskilning i forbindelse med 
olivenproduktion og har udviklet en red alert app, hvis man er kommet på farten uden 
menstruationsartikler. Hun er en foregangskvinde og en meget inspirerende 
samarbejdspartner. Jeg har lavet flere pressemeddelelser om Asar – det har jeg imidlertid 
ikke haft held af at få offentliggjort – og hvor er det ærgerligt, at der er mere interesse i at 
formidle historier om mænd af anden herkomst, som ikke bidrager udover med kriminalitet. 
I Asar er der en rollemodel, som er ekstremt vigtig både pga hendes baggrund, på grund af 
hendes studier og opfindelser. Vi mangler kvinder i de tekniske fag og vi mangler kvindelige 
opfindere.  
MtW stod for bespisningen, som gruppen har gjort efterhånden mange gange. Ifølge FN 
sulter hvert niende menneske i verden og 3,1 mio. børn lever i hungersnød. Her er det 
ekstremt vigtigt, at alle hjælpeorganisationer bistår og samarbejder frem for blot at køre 
efter egne organisationsprojekter. Det er et fantastisk initiativ, MtW tager! Applaus 
  
Videre i forhold til initiativer og deltagelse er der inden for de seneste uger kommet forslag 
til et par initiativer både med banko og skraldinsamling. Det glæder mig, for der har manglet 
interesse i at deltage.  
 
Det holder hårdt at få deltagelse både til arrangementer og bestyrelsesarbejde. Egne og 
nærtståendes helbredsmæssige forhold er begrundelser, som altid bærer. De øvrige 
begrundelser er følgende:  
- der er for travlt arbejdsmæssigt,  
- at man er optaget af familien 
- at man har bidraget, det man skulle i frivilligt arbejde 
- at man ikke har tid pga rejser 
  
Jeg har så stor respekt for alle begrundelserne, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er 
fuldstændigt berettigede begrundelser. Men – jeg vil bede jer overveje følgende: 
 
Hvordan kan klubben eksistere under de forudsætninger? 
Det er ikke noget, der skal besvares i aften, men jeg vil gerne opfordre til at overveje det 
nærmere og give det en yderligere tanke. 
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