
Beretning:  

Moving the World på Hjul 2021- Verdens mindste cykelløb –Med Verdens bedste formål 

Projekt gruppen: Margrethe Bogner, Søs Kjeldsen, Lena Trend, Lene Hübertz Olesen, Lise Gade, 

Marianne Berg  

Mødeaktivitet: 3 forberedende møder, 4 virtuelle møder med de 21 klubber på landsplan, mails 

frem og tilbage. Kontakt med Odder og Skanderborg klubberne for koordinering. 

Antal deltagere: 13 fra Aarhusklubben, 4 fra Vejleklubben, 5 fra Skanderborgklubben,  

Projektets formål er at sætte focus på FNs verdensmål nr. 2 STOP SULT og koble det til vores SI 

projekt med bespisning af skolepiger i Burkina Faso i samarbejde med FNs World Food 

Programme og SI klubben i Ouagadougou. Samtidig gerne skaffe penge til at betale et nærende 

måltid dagligt for skolepigerne i Sahel-området. 

Det gør vi ved at bakke op om initiativtagerne i SI Vejle, der cykler landet rundt med ovenstående 

formål og stopper op i de byer, hvor soroptimisterne ønsker at deltage.  

Aarhusklubben støtter på andet år op om projektet. 

En mindre event afholdes ved Soroptimisternes Avnbøg i Rådhusparken tirsdag d.17. august 2021 

kl. 14.00 – 15.30   

De friske cyklister fra Vejleklubben kommer til Rådhusparken. De har fra Kolt haft følgeskab af 2-3 

Aarhus soroptimister, ligesom Soroptimister fra Skanderborgklubben er fulgt med hele vejen fra 

Skanderborg, efter at have sagt farvel til en cyklende 8. klasse v. Hørning. 

Vel fremme i Rådhusparken er flere mødt op. Der bliver solgt kaffe/the og lækker kage, som 

Moving the World gruppen står for. Der bliver fortalt om projektet og delt flyers ud. Efter en times 

tid bliver de nu friskere cyklister fulgt behørigt ud af byen for at fortsætte (i bil) til Aalborg. Alle 

iklædt  Moving the World på Hjul T-shirts. 

Det bliver ikke til den store money-making, men en fin dag. 

/Marianne Berg 

 

Har lige indsat takkebrev af 24. oktober 2021 fra Ida Gormsen og Bente Lorenzen, hvis der 

skulle være interesse for at laæse mere. 

 

 

 

 



Tak for dit engagement i Moving the World på Hjul 2021 

Tak for din / jeres støtte til ”Danmarks mindste cykelløb med den største ambition”. I har været med til at 

gøre en stor forskel for skolebørn i Burkina Faso.  

Resultatet blev hele 213.355 kr, som overføres til ”Stop Sult Fonden”.  

Med dette beløb alene kan vi sikre, at over 700 skolebørn får et nærende måltid mad i skolen hver dag i et 

helt år! 

Det gør en meget stor forskel for specielt pigerne, at de med denne støtte, som uddeles via WFP (World 

Food Programme), bliver længere i skolen og dermed bliver bedre i stand til at påvirke deres liv i en retning 

efter deres eget ønske. Statistikken viser, at de bl.a. bliver gift og får børn senere jo længere skolegang de 

har. 

Vi havde en fantastisk tur rundt i Danmark, hvor 21 Soroptimist klubber deltog. 

Ruten gik fra Vejle til Sønderborg og derfra op over Fyn til Bogense og videre via Odense til Nyborg. Over 

Næstved og Ringsted til København og FN-byen. Herfra Odder, Skanderborg, Århus og Ålborg for at køre 

ned igen til Mariager, Randers og Silkeborg. Videre over Sunds til Herning og Ringkøbing. Til sidst Kibæk, 

Varde og Ribe som sidste stop inden turen tilbage til Vejle.   

 

Bente og Ida cyklede sammen hele vejen 

med Lis og Annette i følgebil. På alle etaper 

var medlemmer af Soroptimist International 

og deres pårørende kommet på cyklerne 

ligesom flere cykelklubber rundt omkring i 

landet også sluttede op om turen.   

  

I Næstved, Odder, Skanderborg, Sunds og 

Ringkøbing fik vi desuden 

følgeskab af skoleelever. Det var en meget 

stor oplevelse for både dem og os. Ida havde 

været ude på nogle af skolerne på forhånd 

for at fortælle om projektet. Både i Sunds og 

Ringkøbing bidrog eleverne med donationer, 

der var skaffet på forskellige vis. 8. klasserne 

fra Ringkøbing skole med hele 30.000 kr!! 

Sinatur Hotellerne, Storebælt, Frederiksdal, Skarrildhus og Haraldskær, har bidraget med overnatning og 

forplejning og er samtidig væsentlige bidragsydere til det flotte resultat med deres sponsorater for hver 

cyklende til eller fra deres hoteller.  

/Bente Lorenzen og Ida Gormsen, Soroptimist International, Vejle  

 


