
Aktivitetskalender SIO nov. 21 – juni 22  
 
  
10. november: Hjallese forsamlingshus 
 
Fødselsdagsmøde. Besøg af Kirsten Torpe, der vil fortælle om, hvordan vi 
udformer/arbejder med projekter. Hvad er forskellen på et projekt og en 
aktivitet? Hvilke informationer er nødvendige for at kunne taste et 
projekt? PP-gennemgang af skemaerne. 
3 minutter ved Marianne Mortensen. 
CV foredrag ved Janne. 
I anledning af klubbens fødselsdag vil der være lagkage til kaffen. 
 
27. november: Orange dag(e) kl. 10-12: 
Arrangement: ”Stop vold mod kvinder”, Vestergade 26 v/ Ove Sprogøes 
Plads. Mere info følger! 
 
4.-5. dec. og 11.12. dec.:  
”Eventyrligt julemarked”. Tombola 
 
8. december: Hjallese forsamlingshus 
Julemøde – hvert medlem medbringer to gaver á ca. kr. 25,00 til 
pakkespil. 
Julehistorie ved Kirsten Rosendahl. 
3 minutter ved Lizzi. 
CV foredrag Jytte Laugesen. 
 
 
12. januar: Hjallese forsamlingshus 
Foredrag v/Anna Eckhoff : ”Sporskifte - et liv i verdens 
brændpunkter”.   
Anna Eckhoff rejste i forlængelse af et traditionelt familieliv som 56-årig 
ud til verdens brændpunkter, hvor hun i de følgende 15 år besøgte 
forskellige steder og var beskæftiget bl.a. hos minerydder firma. Anna vil 
fortælle om sine oplevelser i Afghanistan, Irak, 
Israel/Palæstina og Libyen. I fortællingen om Afghanistan har Anna  
Eckhoff specielt fokus på kvindernes udvikling de sidste 20 år. Man kan 



læse mere om Anna Eckhoff her: https://www.alt.dk/artikler/anne-
eckhoff-om-pension-og-eventyr  
3 minutter ved Anabel. 
CV foredrag ved Trine. 
Nye planlægningsgrupper trækkes – som tidligere, til foredrag (eller andre 
aktiviteter) om FN’s Verdensmål.  
 
9. februar: Odense Golfklub (Bemærk sted!  Hjallese Forsamlingshus har 
ferie) 
Foredrag om Læger uden grænser. Donation på kr. 
10.000 overrækkes. 
3 minutter ved Ingeborg. 
CV foredrag ved Kirsten Bager. 
 
9. marts Hjallese forsamlingshus 
Generalforsamling i SIO og Byggefonden. 
3 minutter ved Jo. 
 
6. april (Bemærk datoen - mødet er flyttet pga. påsken) 
Arbejdsmøde: forberedelse til L&R. 
3 minutter ved Marianne Truelsen. 
CV foredrag ved Bodil. 
 
29. april – 1. maj: Vildbjerg Sports- og Kulturcenter 
L&R-møde. 
 
11. maj i Odeon 
De fynske klubbers fællesmøde.  Guidet tur rundt i den gamle (nu nye) 
bydel. 
Spisning på Odeon. 
3 minutter ved Anne eller Lisbeth. (Aftales senere). 
 
8. juni 
Virksomhedsbesøg.  Afgøres efter årsskiftet. GASA eller Engcon Denmark 
A/S  
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