
 

 

Klubbens medlemmer bar lilla blomster i dagens anledning 

Dagens program: 
  
Officielle taler 
Overrækkelse af donationer 
Underholdning 
Foredrag 
Jule- og velgørenhedskoncert i Aarhus Domkirke 
Aftenmiddag med udenlandske gæster 

 
Connis smukke blomster pyntede i lokalet 

  
Første del af jubilæet fejredes i Scala på Aarhus Teater 

  
Præsident Lisbeth Kristiansen bød velkommen 
og fortalte om klubben 



  
Camilla Fabricius, 2. viceborgmester ønskede tillykke på 
vegne af Aarhus Kommune 

  
Unionspræsident Ellen Hansen gratulerede på 
Danmarksunionens vegne 

  
SIE President Elect Ulla Madsen bragte hilsener fra 
Europa 

  
SI Bruxelles Sablon fortalte udførligt om deres 
projekter 

  
Margrethe Bogner, præsident i SI Aarhus Kraka 
gratulerede Aarhusklubben, som er gudmoderklub til 
Aarhus Kraka 

  
Hanne Jensbo modtog stående ovationer for sin 
indsats som verdenspræsident for Soroptimist 
International 

   

Ukraine-udvalget modtog kr. 20.000  

 
På vegne af Uine-udvalget modtog Thilde Brunsgaard, Herning, en check på kr. 20.000. Beløbet vil støtte 
renovering af brandsårsafdeling for børn på hospital i byen Lviv, herunder forbedring af bade- og 
toiletforhold for mødre, der er indlagt sammen med deres børn. Klubmedlem Bente Schaltz Bertelsen har 



besøgt afdelingen og set, at der er et stort behov for renovering. Hun kan blandt andet fortælle, at hvis et 
barn har sin mor med på hospitalet, så må de begge sove i samme seng. Det siger sig selv, at dét må være 
forfærdeligt for et forbrændt barn. 
Ulla Madsen, klubbens repræsentant i Ukraine-udvalget, samt præsident Lisbeth Kristiansen overrakte 
beløbet. 
  
  
Projekt MIA, Timisoara modtog kr. 20.000   

 
Læge Michaela Noditi fra Timisora, Rumænien modtog på vegne af Timisoaraklubben en check på kr. 
20.000, der skal gå til klubbens projekt MIA. MIA er begyndelsesbogstaverne på 3 ord på rumænsk Maine 
Incepe Astazi, hvilket betyder I morgen starter i dag. 
På Bega klinikken vil man implementere et audio-video system, der forbinder mødre med deres nyfødte 
babyer, der er i intensiv behandling eller er indlagt på andre enheder i hospitalet 
Systemet kan også bruges til efterfødsel uddannelse for mødre med sunde børn, som er født på Bega 
Klinikken, ligesom det kan bruges til uddannelse for studerende, nye læger eller sygeplejersker. 
   
 Kisimuklubberne, Kenya - kr. 70.000 

 
Minister for special affairs i Kenya, Esther Murugi, modtog på vegne af de to klubber i Kisumu en check på 
kr. 70.000. Beløbet deles mellem klubberne, således at Kisumu Club får 35.000 til støtte af et skoleprojekt i 
Vihiga distriktet, hvor man er i gang med at opstarte en ny skole blandt fattige familier. De mangler penge 
til 2 vandtanke til opsamling af regnvand. Der ønskes også anlagt en køkkenhave, så de kan blive 
selvforsynende med grønsager. Klubben giver en solar lampe, for hver 50 træer, der plantes af skolens 
elever og lærere. 
Kr. 35.000 doneres til Kisumu Winam, der yder støtte til ressoucesvage piger til undervisning i syning, 
madlavning og andre kompetancegivende emner. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 Kvindehuset Aarhus - kr. 15.000 



 
’Kirsten Saaby og Mai Le modtog på vegne af Kvindehuset en check på kr. 15.000. Heidi Schwalbe 
begrundede overrækkelsen med de mange positive tiltag, som Kvindehuset gjorde for at fremme 
integrationen med tilflyttere fra andre lande. Der er et fortsat behov for denne store, frivillige indsats, idet 
en god integration for kvinderne smitter af på hele familiens integration i Danmark og bidrager til en større 
forståelse for de kulturelle forskelle 
  
 
 Den rullende kagemand - kr. 15.000 

 
Birgitte Heilskov og Tina Gerling modtog på vegne af Den Rullende Kagemand, som er en afdeling under 
Mødrehjælpen, en check på kr. 15.000. Birgit Madsen begrundede donationen med, at det er en 
uegennyttig og god idé at hjælpe mindre bemidlede familier med at kunne afholde en børnefødselsdag for 
barnet og nogle venner. 
Hjælperne fra Den Rullende Kagemand indkøber kagemand, sodavand, dug, en lille gave m.v. Det praktiske 
kan de også give en hånd med ved. Alt det, der skal til, for at fejre en glad fødselsdag 
Alle børn har behov for - bare engang i mellem - at kunne føle sig som noget særligt, og det er en lille 
fødselsdagsfest netop medvirkende til. 
  
 
Café Husrum - kr. 10.000 

 
Conni Stenstrup Hagensen modtog på vegne af Café Husrum i Aarhus en check på kr. 10.000. Lene 
Gregersen begrundede valget af Café Husrum således: Café Husrum er et mødested for unge mellem 10 og 
30 år; unge, der føler sig ensomme, har lavt selvværd, er depressive, evt. selvmordstruede. De kan benytte 
caféen som mødested, og tilbydes samvær med andre unge i tilsvarende situation, samt samtaler og 
samvær med de mange frivillige. Der arrangeres fælles madlavning, biograf- og teaterture, udflugter samt 
hyggeaftener med snak og spil. De unge kan få hjælp til at komme videre i det offentlige system, inden for 



kommunen/regionen eller i sygehusregi. Intet registreres om de unge, der frekventerer caféen, men de 
hjælpes på vej til en bedre fremtid af lederen og de mange dedikerede frivillige unge. 
  
 
Ventilen - kr. 70.000 

 
På tidspunktet for overrækkelsen var beløbets størrelse ikke kendt, da Ventilen skulle modtage 
overskuddet fra den efterfølgende jul- og velgørenhedskoncert. 
Natalia Zielinska og Jacob Ravn modtog foreløbigt på vegne af Ventilen et gavekort til overskuddet. Anni 
Albæk fremhævede i sin begrundelse, at mange unge i en større by kan føle sig ensomme og have brug for 
et sted at finde et netværk. Ventilen i Aarhus gør et stort stykke arbejde for at støtte de unge i kortere eller 
længere tid  
 Forsker Rikke Louise Meyer - kr. 50.000 

 
Mikrobiolog Rikke Louise Meyer arbejder som forsker i nanoteknologi på Interdisciplinary Nanoscience 
Center i Aarhus. Hun forsker i, hvordan bakterier sætter sig på overflader som en klistret biofilm, og 
hvordan man opløser dem. Den type biofilm, som dannes på tænderne, kan nemt fjernes med tandbørsten, 
men andre typer belægninger kan modstå både rengøringsmidler og antibiotika. Det kan især give 
problemer i fødevareindustrien og på hospitaler, og for patienter med kunstig hjerteklap kan det være 
fatalt, hvis implantatet angribes af bakterier, der danner biofilm. 
Søs Kjeldsen begrundede valget af Rikke Louise Meyer med et ønske om at støtte en ung, kvindelig forsker. 
Nanoteknologi er et område, hvor kvinder er i undertal, derfor er Rikke Louise Meyer rollemodel for andre 
kvinder, der måtte ønske at gå forskervejen. 
  



  
Der var glæde over at modtage de mange, gode donationer 

  

Stylez Dance Academy gav en hæsblæsende opvisning i dansekunst 

  

  

Foredrag:     Hvordan gør soroptimismen en forskel i den globale verden? 

  

Michaela Noditi, Læge i Rumænien 

 



Mihaela Noditi var unionspræsident i Rumænien i 2010-2012 og takkede i sin tale for den hjælp og støtte 
soroptimisterne i Rumænien har fået udefra, især fra Danmark, som jo er mentorunion. Det friske pust af 
håb og frihed, der i 90’erne kom med soroptimismen har været med til at holde modet oppe hos mange, 
selv om Rumænien stadig har mange problemer at slås med. 
Hun kunne således konstatere, at Rumænien stadig har det største antal af udsatte børn i Europa, at der er 
meget begrænsede resurser til rådighed for sundhed og uddannelse, og at 41% af den rumænske 
befolkning lever på grænsen til fattigdom og social udstødelse. 
De nu 8 soroptimist klubber i landet arbejder alle med sociale projekter, bl.a. forebyggende oplysning mod 
handel med kvinder. 
Hun overbragte en stor hilsen og TAK fra alle soroptimister i Rumænien.   
  
Esther Murugi, Minister i Kenya 

 
Esther Murugi er tidligere soroptimist, men er nu travl som minister med særligt ansvar for at forebygge og 
afhjælpe skader af naturkatastrofer samt bekæmpelse af HIV og AidS. 
Hun fortalte, at Kenya i 2010 fik en ny forfatning, hvor kvinder har fået ligeberettigelse. De kan eje og arve 
fast ejendom og er sikret mindst 1/3 pladser i politiske beslutningsprocesser. 
Kenyanske kvinder er i dag kun repræsenteret med 9% i Parlamentet. Kvindernes position er præget af 
manglende uddannelse, og kvindestof har ingen bevågenhed i medierne. 
Esther Murugi fremhævede med begejstring Kenya-Danmark projektet  ”Women and Climate Change”, 
som har forbedret forholdene for 3000 fattige kvinder.. Hendes konklusion var at: ”Fremtiden for Kenya’s 
kvinder afhænger af uddannelse og træning.” 
En dejlig tale fra en af Kenyas stærke kvinder! 
   

Aftenhygge på Hotel Royal 

Jubilæumsfesten afsluttedes med en hyggelig middag på Hotel Royal - det sted hvor klubben i 
1937 startede med at holde sine klubmøder. 

                       

 
 
 
 
 
 
 



Jule- og velgørenhedskoncert i Aarhus Domkirke 

  

 

 Efter formiddagens program var der Jule- og velgørenhedskoncert i Aarhus Domkirke, som blev 
overværet af over 700 mennesker. 

Skuespiller Karsten Jansfort ledte professionelt alle kor og orkestre gennem dagens program. 

Sangerinden Jette Torp overraskede alle, da hun undervejs i koncerten overrakte en check på kr. 
10.000 fra Østifternes Fond. Beløbet indgik i donationen til Ventilen Aarhus. 

  

 Lurblæsning , Rolf Sandmark og Jens Vind fra Aarhus Symfoniorkester 

 Anne Øland, professor og international koncertpianist 

 Jette Torp, sangerinde 

 Karsten Jansfort, skuespiller 

 Aarhus Studiekor, a cappella-kor i Aarhus med 50 sangere /dirigent Lise-Lotte Kristensen. 

 Kris Herman, rockguitar og sange 

 Fra det Jyske Musikkonservatorium : 

 - Orgelspil 

 - Ramabrass v. Niels Ole Bo Johansen, professor og basunist 

 - Henrik Larsen, spiller et stykke på Aluphone. 

 - Pigekoret under ledelse af Helle Høyer Vedel  

Alle kunstnerne optrådte gratis til støtte for det gode formål, Ventilen 
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