Venskabsweekend med Bergen og Halmstad 2011

Sonja Seligmann (Halmstad) Tor Gjelvik, Gull-Britt Gustavsson (Halmstad), præsident Lone
Gjelvik (Bergen), Kari Mjelde (Bergen) samt Bente Bertelsen og præsident Birgit Madsen (Aarhus)
på Aros.
Vi skulle have besøgt Sculptures by the Sea, men regnbygerne afgjorde sagen til fordel for Aros
med (meget passende) The Rainbow Panorama!

Fredag aften var der "mormor-mad" hos SI præsident Hanne Jensbo.

Mormor-mad er stegte kyllinger i persille m. nye kartofler og agurkesalat. Dertil friske jordbær m.
fløde!

Lørdag var der festmåltid på Tjørnen, hvor klubbens medlemmer på forbilledlig vis hjalp hinanden,
idet nogle sørgede for for- og hovedret, borddækning m.v. og andre kom med is, jordbær og tærter
til kaffen.

Efter middagen fortalte den enkelte klub om sine projekter
Halmstad-klubben: Gull-Britt fortalte om klubbens projekter for indvandrerkvinder. I 2001
startede man et projekt med indvandrerkvinder, der gik på sprogkursus. De blev inviteret til én gang
om måneden at være sammen med nogle soroptimister, hvor de f.eks. lavede mad sammen,
plukkede bær eller samlede svampe. Der taltes kun svensk.
I 2009 lavede man så yderligere 3 grupper med 12-15 indvandrerkvinder + 2-3 soroptimister i hver
gruppe. Man mødes på skift i hjemmene, hvor man laver mad sammen, eller hver især medbringer
mad. Tilfældigvis var man en gang 13 til bords, hvilket gav anledning til, at man talte om dette
(ifølge bibelen var der 13 til bords ved den sidste nadver, hvorfor dette regnes for ulykkestal),
ligesom indvandrerkvinderne fortalte om deres traditioner m.v. Tid er noget, som de ikke kan tage
sig af, men man forsøger at lære dem det. Man tager også på udflugter sammen, senest gik turen til
en genbrugsstation, hvor man så, hvordan man skal sortere affald.
Bergen-klubben: Lone fortalte, at man også i Bergen har et projekt for indvandrerkvinder. Dette
er relativt nyt og startede for 2 år siden, hvor 5 indvandrerkvinder og 5 fra klubben mødes for
sammen at gå på museer, i teatret samt på tur i fjeldet. Rygsække, termokander m.v. får man
sponsoreret. Man laver også mad sammen og hjælper med sproget. Bl.a. har man hjulpet en kvinde i
forbindelse med hendes uddannelse.
Klubben har også været involveret i et stort projekt omkring betaling for behandling af en pige fra
Bosnien-Herzegovinien, som var født med total læbe-ganespalte.
I forbindelse med behandlingen måtte hun flyve frem og tilbage. Hun blev opereret flere gange, og i
2009 var hun færdig, hvorefter plastikkirurgerne kunne gå i gang med regulering af næsen. Klubben
havde sagt god for en garanti på 140.000 NOK, men da sygehuset ved en fejl ikke havde registreret,
at hun havde fået norsk personnummer i stedet for det gæstepersonnummer, som hun havde i
begyndelsen, ville den norske stat ikke betale for behandlingen, og klubben fik kun tilbagebetalt
25.000 NOK. For at få dækket nogle af pengene havde man arrangeret støttekoncerter, julemarked
m.v. Da hun var færdig med behandlingen, gik hun på United World College i Flekke, som ligger
ca. 200 km. nord for Bergen. Desværre dumpede hun i 2 fag sidste år. Hun ville gerne studere
videre i Norge, men det krævede, at hun bestod ”Bergenstesten”, så i en periode boede hun hos
Lone og Tor, samtidig med at hun tjente penge og læste norsk for at forberede sig til testen. Det
blev ikke til så meget med at læse norsk, så hun dumpede til testen, og er nu rejst hjem. Hun er nu
23 år.

Aarhus-klubben: Birgit nævnte, at vi meget arbejder med funding, og fortalte om vore aktiviteter
som følger:
8. marts, hvor vi støtter Reden International i København ved salg af sløjfer og balloner.
Walk the World den 29. maj sammen med Aarhus Kraka, hvor vi i år fik i alt 12.300 kr. Dette er det
største beløb, som Unionen har fået ind fra de forskellige klubber.
Pilgrimsmykket, hvor vi i alt har solgt 360 smykker + 200 kæder, og tjent ca. 22.000 kr.
Loppemarkedet, som vi nu har afholdt i 14 år, og hvor vi sidste gang tjente 45.000 kr.
Vi støtter også Rumæniensudvalget i reg. 2, og Timisora direkte.
Ulla M fortalte herefter om Ukraine-udvalget og dets arbejde. Man støtter 7 klubber i Ukraine med
penge. Pengene er bl.a. gået til tandforbedringer for børn samt renovering af børnehjem.
Lisbeth fortalte om extensions arbejde med at skaffe nye medlemmer til klubben ved at invitere 45
erhvervsaktive kinder under 45 år til et fyraftensmøde. 15 kom til mødet og efterfølgende har 11
tilkendegivet, at de gerne vil prøve at være med.

Birgit gav herefter ordet til Karen Lundbo, for at hun
kunne fortælle om det fantastiske projekt i Kenya.
Projektet ”Kvinder Klima Kenya 2010-12” finansieres
af Danida med 2 mio. dkr. og gennemføres af SI
Danmark og SI Kenya.
For det fantastiske arbejde – ikke mindst af Karen - har
projektet netop fået
BEST PRACTICE AWARD 2011 – OVERALL
WINNER.
og den oplysning afstedkom selvfølgelig klapsalve
med stort til lykke til Karen

Besøg ved miljørigtigt byggeri
Lisbeth arrangerede, at gæsterne kunne besøge forskelligt miljørigtigt byggeri i Aarhus-området

Hilsen fra Kari, Bergen:
Tusen takk for skjønne dager i Århus.Jeg har kost meg
med og spise god mat på Kongelig Dansk Poselen og
prate hyggelig med venner fra Århus og Halmstad.
Dere tok virkelig varm i mot oss og åpnet hjemmene
for oss, guidet og kjørt og viste stor gjæstfrihet.
Hils tusen takk til alle i klubben. Ekstra takk til de som
laget morgen mat til oss Hanne, Karen og Dorte. Håper
jeg har husket rette navn. Hils også til Laura og Ilse
(omvisere i Den Gamle By) og Anne Marie som kjørte
meg i hele går.
Det gjorde stort inntrykk og hører om klubbenes store
arbeid både hjemme og ute under den flotte festen
lørdag kveld.
Takk for dere inviterte.

Sculptures by the Sea

God sommer.
Mvh Kari

De fleste af gæsterne nåede at se
Sculptures by the Sea før hjemturen.
Her figuren: Came back i sort
granit.

"Vi, som har et sted at komme
tilbage til, er heldige"

