SI Hillerød 70 år!
Chartret af Clara Hammerich 27. januar 1951
Coronaen sætter en stopper for forberedelser af festlig fejring på
dagen, men der skal lyde en stor tak til alle tidligere og nuværende
medlemmer af SI Hillerød for en altid aktiv og engageret, humørfyldt
indsats gennem alle årene!

SI Hillerød Længe Leve! Hurra!

SI Hillerøds 60 års jubilæum
Vi ville ikke bruge en masse penge på fest,
men holdt det privat for medlemmerne i
klubben. Karin D. havde produceret en sang,
som også blev brugt ved regionalmødet, som
vi skulle afholde samme år.
Vi donerede 2x3000kr. til to
sygeplejestuderende i anledning af jubilæet.

SI Hillerøds 50 års jubilæum
Mange gæster udefra, unionspræsidenten m.fl., andre klubber, og venskabsklubrepræsentanter. (80 personer!)Festen
blev afholdt i Nr. Herlev Kirkes lokaler. Soroptimistmedlem og præst, Louise Schousboe viste sin kirke frem. Hanne Bech
Hansen var hovedtaler, soroptimist Doris Axelsen fra Sverige spillede for os. 5000kr. Doneret til et rumæniensprojekt.

SI Hillerøds 40 års jubilæum!
Medlemmerne og ledsagere + gæster fra
andre klubber deltog i festen, der blev holdt
på Nødebo Kro med afsluttende, festlig
folkedans til musik af de lokalespillemænd!
Legat på 5000kr. til vandforsker Kirsten
Christoffersen.

Indlæg i Soroptima 1995

Mødet henlagt til Ålholmskolen, og alle fik e-mailadresse, hvis man ikke
havde i forvejen. På dette tidspunkt havde alle ikke computer hjemme.

Forskellige events.....
Før alt gik gennem
computeren lavede vi et
hæfte med et billede af
hvert medlem og en
beskrivelse af interesser.
Venskabsklubben fik et
og det brugtes til intro.

Julekoncert for afasiramte i Hillerød Kirke
1994 m. Majazz og- svensk soroptimist på
cembalo. Samlet beløb: 4.5000kr. Endnu en
donation senere v. Bogsalg.

Jul for ensomme i samarbejde med Røde Kors! 1995
Amerikansk video, som SI H
oversatte og bearbejdede med
dansk indtaling. Båndet kørte
uafbrudt til landsmødet 1996

SI Hillerød deltog i København ved
fejringen af 100-året for Emma Gad.

Sammen med
Gladsaxe-Herlev
afleverede vi en
videomaskine og
nogle videofilm
På Rigshospitalets
børneafdeling for
kræft. 1996. Senere
flere videoer.

100-året for kvinders stemmeret.
Plantning af et egetræ ved mindestenen
i Hillerød Slotspark, med en qrkode med
omtale af SI Hillerød og et digt af
SIHmedlem. Herunder besøger klubben
det egetræ, der blev plantet af SI
Helsingør i haven på Flynderupgård.
Tv-Lorrys konkurrence i - 96:
”Højeste kage” vandt vi.
Kagen kom på sygehusets
børneafdeling og gevinsten:
Turpas og entre for 4 gik til
Kvindekrisecentret.

Hanne Jensbos afsked som SI
præsident på Frederiksborg
Slot, hvor vi deltog i ”home
hospitallity” Hanne fik
billeder og en video fra dagen
af SI Hillerød.

Større, flerårige projekter
Så vidt muligt har større projekter altid været med ind-samlede midler givet direkte i støtte (hånd til hånd-princip).
.

Ialt 6 gerer til
kvinder i samarbejde med
soroptimistklubben i Dakhran i
Mongoliet.
Hillerød kommune havde uddannelsesprojekt
gennem flere år.

Rolf Wesenlunds
livsprojekt for skoleuddannelse til piger i
Nepal deltager vi i
som nuværende
projekt. Vi betaler for
4 pigers skolegang i
foreløbig 4 år.

Derigennem
kontakt og
udveksling.
Andre klubber støttede
også.

Skoleuniformer og bøger, genopbygning
af skole efter orkan på Filippinerne.

Et andet nuværende projekt er hjælp til kvinder
i et fængsel i Zambia, gennem UBUMI.
Kvinderne oplæres i at sy tasker, som kan sælges
på det lokale marked og i DK. Coronaen stopper
dette midlertidigt. Tidligere er doneret penge til
børnelegehjørne i kvindefængslet.

Syreofre i
Bangladesh. Ialt
6000kr.
Kvinder og
piger blev
behandlet og
oplært i feks.
syning, så de
kunne klare sig
selv efter at
være udstødt.
Andre klubber i
regionen
støttede
projektet.

Eks. på Indsamlinger - mindre støtteprojekter.

Lisbeth Bach. Postbud i DK, ”Ugandas
frelsende engel” ,bor blandt gadebørn og
har egenhændigt stablet skole på benene for dem. Fik 4000kr.

Den årlige indsamling af varer fra supermarkeders kunders indkøb, som straks
leveres videre til kvindekrisecentrene i
Hillerød og Helsingør.Krisecentret i Hillerød har før fået forskellige donationer, f.
eks. til legeplads,entré og turpas i Tivoli .

Suppesalg 2 år i træk ved Hillerød Kulturnat til
”Giv en pige ret”, eksistensbeviser for kvinder
og piger – andet år til skolemad i Burkina Faso..

Skolemøbler m.v. Til Uganda. ”Watoto” .

Indsam
ling af
briller
til genbrug i
Nepal

Div.
Loppemarkeder...

Soroptimist fra Sicilien
gav koncert på Frb. Slot .
Indsamling til hjælp for
thailandske prostituerede.
Trafficking begrebet
kendtes ikke. Graziella
Provedel rejste rundt i
Europa og boede hos
soroptimister, der gav
mulighed for koncerterne.

Regionalmøde 1996
Regionens mindste klub holder kæmperegionalmøde 130 deltagere på Teknisk Skole i Hillerød. Grith Overgård taler og
giver oplæg til diskussion ved bordene om transplantation. Store plancher om emnet. Kager med soroptimistlogo.
Optræden med sang af klubbens medlemmer.

Regionalmøde 2002
SI Hillerød afholdt regionalmødet i Frederiksborghallen. Vi skabte opstandelse, da vi afkortede heldagsarrangementet ned til 4 timer! Mange indlæg
imod det i Soroptima. Men de efterfølgende år
blev alle regionalmøder afkortet!

Regionalmøde i 2011
Nyt: Igen ændrer vi lidt på traditionerne. Vi havde på forhånd bedt klubberne om
2-3 slides til powerpoint evt. m. kommentarer vedr. indlæg fra klubberne for at afkorte og
præcisere de ellers ofte meget lange indlæg. Hanne Jensbo var hovedtaler. Susanne Christau
fortalte om Maternerty Worldwide. Mastodonterne underholdt fra Pippiforestillingen.

SI Hillerød Regionalmøde 2016
Afholdt på Fredensborg Store Kro. Lisbeth Knudsen hovedtaler
https://www.youtube.com/watch?v=ytuCIu_pGKY&feature=youtu.be

vdeo:

Nogle af de mange spændende møder og arrangementer...

Besøg på Karmelitterklostret i Nr. Herlev
Bliv gammel og hold hjernen ung..
Foredrag
om den
første,
kvindelige
læge

Førstehjælpskursus m. hjertestarter

Deltagelse i ”Nordiske dage” i
Hillerød med to soroptimister
fra Hillerøds venskabsbyer

Dorrit Otzen fra Reden. SI H inviterer til første regionsmøde.
Besøg hos Malling Beck

Vikingelandsbyen m. vikingespillene

F.N.byen
med den
imponerende
trappe.

Vi er alle
kreative
under vores
keramikers
vejledning.

Venskabsklubber
SI Hillerød har haft venskabsklubber i Italien og England, som forsvandt p.g.a. ubetydelig kontakt og nedlæggelse. Særdeles udbytterigt og fornøjeligt har samarbejdet og de gensidige besøg været mellem SI Hillerød og
den svenske klub SI Gøteborg-Råda, som desværre blev opløst. Denne klub ”opfandt” de lilla sløjfer! Nogle af
vores medlemmer knyttede venskaber, der stadig består.
Sejlads med vikingeskib

I mongolske folkedragter i forb.
m. gerprojektet

Linedans og pakkeleg

Båstad: Märta Maas
berømte tæppevæveri, hvor dronning
Margrethes nordiske tæppe blev
vævet

Krebsekalas og søbadning

Besøg i Råda hos glaskunstner og
soroptimistkunstmaler

Udstilling og salgsfremstød for de lilla traffickingsløjfer, som blev skabt af Gøteborg-Rådaklubben

Soroptimistjubilarer 2021
50 år som soroptimist!
I 2020 fejrede vi Else Marie og i 2021 fejrer vi Ellen! 50 år som soroptimist!
Hjerteligt Tillykke! Og mange tak for stor indsats til begge to!
Susanna har 10 års jubilæum.

Karin D, Birgitte U og Karin E
har været soroptimister
i over 40 år!

50 år som engageret, aktiv soroptimist fortjener ekstra hyldest. SI Hillerød er ikke nogen stor og formuende klub og har besluttet at bruge midlerne til mærkbare donationer og støtteprojekter , så vi udnævner medlemmer efter 50 års medlemsskab til:
KLUBÆRESMEDLEMMER!
Sådanne medlemmer modtager klubbens oprigtige beundring og taknemmelighed for
indsatsen, men de betaler stadig selv for medlemsskabet.

