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Uzhgorod - chartret  2007 
 

Venskabsklub med Århus Kraka 
 

Projekter: 

 

Engelskundervisning for medlemmer 

Undervisning af vordende unge mødre 

 

Klubben modtog 3.750 kr. som donation og  

starthjælp med deres chartring. 

Et klubmedlem blev inviteret til EU-dage i Århus 

i 2008 kr. 6.900 og fik ved hjemrejsen kr.5.000.  

Modtog i 2009 til engelskundervisning kr.13.550 

og i 2010 kr. 15.000 kr. ved besøg fra Region 2.  

2011 kr. 13.500 til engelskundervisning. 

2012 kr. 5.500 fra Århus Kraka, og kr.3.650 i 

5 års gave. 

2013 kr. 22.000 Unge mødre  

2014 kr. 48.750 Flygtningehjælp 

. 

Fra 2004– 2014 
har Region 2 sendt i alt: 890.620 kr. 

 
Kiev:                                    61.600 kr. 

Dnepropetovsk                                  72.200 kr. 

Lviv   

   Tandprojekt        125.500 kr           

    Børnehjem            147.000 kr. 

   Gynækologisk afd.  69.450 kr.            

   Brandsårsafd.          89.240 kr. 

   Tandklinikker        12. 000 kr.      443.190 kr. 

. 

Chernivitsi                         101.280kr. 

Simferopol/Krim                                54.750 kr. 

Tyachiv                                                20.000 kr.  

Uzhgorod                                 137.600 kr. 

Projektet startede i 2003 

 Fælles projekter, er et af de bedste måder at over-

vinde de vanskeligheder, som de enkelte klubber 

står ansigt til ansigt med. Den økonomiske situati-

on og den lave levestandard for størstedelen af 

befolkningen gør, at sådanne aktiviteter som 

f.eks. fundraising er næsten umulige.  

Soroptimisterne sender deres ansøgningsskema 

med projekter og budget, der godkendes, og pen-

gene bliver overført, efterfølgende aflægges ud-

førlig rapport. 

Vi har ved vore besøg set,  

at det nytter! 

Oktober 2014 

Fly til København, med tog til Vildbjerg. 

 Bo i Thildes dejlige hus, på tur langs Vestkysten og 

Limfjorden, bade i Sunds sø, og stå på toppen af Elia, 

plukke svampe og tage en tur på cyklen.  

Samvær med landsmænd på Jette og Thorkilds gård.  

Gæst i Silkeborg, Aarhus, Rørvig og venskabsklub-

ben Ringsted. Alt dette oplevede  

 Olga Markova og hendes mand Orleg  

da vi havde inviteret dem fra  Dnepropetovsk.  

 25. august satte Ukraine-udvalget dem stævne hos 

Thilde i Vildbjerg. 

Det var meget spændende at høre hende fortælle om, 

økonomien, hendes job , og hverdagen -  trods den 

spændte situation lige nu . 



Kiev  chartret l993 
Venskabsklub med Ikast 

 

Projekt: 

Børnehjem med 75 synshandicappede børn. 

Vi har bidraget med nye senge, til  medicin og til 

nye toiletter. Børnehjemmet blev besøgt i forbin-

delse med soroptimistrejse i 2007.  

Donation kr.10.000 i 2004, kr.5.000 i 2005. 

kr. 5.300 i 2007. kr. 26000 i 2011. til børnehjem  

og sansehave. Kr. 7.300 i 2012 ved besøg. 

2013 kr 8000 jubilæum. 

Dnepropetovsk -  chartret 1999  
Venskabsklub m. Ringsted 

 

Projekt: 

Information om brystkræft  -   

Folder til opererede for brystkræft 

Aktivitetscenter for fysisk retarderede  -  Hope 1 

Aktivitetscenter for psykisk retarderede - Hope 2 

 

Vore første penge gik til information om brystcan-

cer igennem brochurer og på websides. 

De fortæller om mammografi på både russisk og 

ukrainsk.  

Informationerne bliver gjort tilgængelige for den 

store befolkning. Senere da folderen er kommet til, 

og der er blevet skabt et netværk for opererede for 

brystkræft..  

Klubben arrangerer ture til Krim hvert 2. år. 

Modtog ”Best award 2009” for sit vand-program 

Donation: kr. 5.000 i 2004, kr.12.000 i 2005. 

Kr. 10.000 kr. i forbindelse med  besøg i 2006 

Kr.7.000 i forbindelse med sorop. rejse i 2007  

Kr. 3.800 ved 10 års jubilæum i 2009. 

Kr. 14.600  til engelskundervisning i 2011. kr. 7.300 

i  2012 ved besøg. Kr.12.500 i 2013 til Børnehjem 

 

 

Lviv - chartret 2000 
God forbindelse med Ringkøbing 

 

Projekter : 

1. Tandprojekt i Sosvinka ”Let children smile” 

Modtog ”Best practice 2004” for projektet og 

som  vi har skrevet fokusrapport om i 2004 

Lederen af tandklinikken er soroptimist, professor  og  

underviser på universitetet i Lviv, Nina Smolyar. 

I alt doneret 125.500 kr. fra 2004-2012 til tænder! 

Projektet fortsætter 

  

2. Børnehjem i Lyubin Velykyy 
for 78 retarderede børn kr.147.000  afsluttet 

som de har skrevet fokusrapport om i 2006  

  

3. Projekt på gynækologisk afdeling Lviv  

Perinatal Center kr. 69.450 afsluttet  

Sygestuer renoveret m. toilet/bad 

Regeringen har overtaget  

 

De to første projekter 1og 2 blev besøgt af 18 soropti-

mister fra Region 2 i september 2005 og de 2 sidste pro-

jekter 2 og 3 af 15 soroptimister fra Regionen i sept. 2010 

i forbindelse med klubbens 10 års jubilæum. 

Her kunne vi ved selvsyn se, at vores hjælp har  hjulpet. 

Det nytter! 

 
 4. Projekt på brandsårsafdeling for børn/Lviv 

Nyt projekt! Foreløbig renovation af bad/toilet 

Kr. 24.500 kr. i 2011, Birgit Tønnesen 2012 kr. 17.740 

Århus 75 års jubilæum kr. 20.000, 2013 kortsalg,  

kr.17.000. Brande kr.10.000 

 

5. 2 tandklinikker til 2 skoler for retarderede børn 
Doneret af Bente og Peter Bertelsen, Aarhus. De har i  

efteråret 2011 sørget for transporten og opstillingen. 

Kr. 12.000 i 2012 

 

Chernivtsi chartret 2004 
Venskabsklub med Grenaa  

Projekter: 

”New family” - et AIDS program og  

forebyggelse af misbrug 

Engelskundervisning  for medlemmer 
De driver en klinik for smittede børn og unge, 

hvor der oplyses om AIDS, som er et stort pro-

blem i Ukraine.  

Donation: Kr.5.000 i 2004, kr. 15.000 i 2005, 

kr.5.000 ved besøg og kr. 6.900 kr. ved delta-

gelse og ophold i EU-dage i Århus i 2008.  

Kr.11.000 i 2009, kr. 15.000 i 2010, da klubben 

havde et vellykket besøg af  Grenaa 

Kr. 4.040 til toiletbygning  i 2012.  

Kr.16.840 i2012 til engelskundervisning.  

Kr.7.500 i 2012.. Kr. 15.000 i 2013. 

Klubben er nedlagt i 2014 
 

Simferopol chartret 2005 
Venskabsklub m. Randers 

Projekter: 

Deres 1. projekt var at lære engelsk. 

Der blev købt bøger, CD disks og video 

Der blev undervist 2xugentlig  

De støtter et børnehjem med julegaver  

Børnene har fået ordnet og klippet hår af en 

soroptimist op til jul 

Børnene giver julekoncert på et  

alderdomshjem til glæde for alle 

En soroptimist lærer børnene at spille bør-

neteater 

Klubben blev besøgt i 2007 med kr.10.000 

til deres chartring. Kr 3.750,00 kr. i forbindelse 

med besøg, Kr. 15.000  i 2009, kr. 26.000 i 

2011. Baderum og pigeværelse. 

 

 


