
 

 

Venskabsgruppens årsberetning for perioden 1. okt. 2017 – 30 sept. 2018.  

 
I 2018 gik turen til Almelo i Holland i september måned.  

Med på turen var Trine, Ina, Kirsten og Solveig. Vi skulle ellers have været 6 personer af sted, men 

Dorte og Hanne J. måtte desværre melde fra på gr. af sygdom. 

 

Vi blev privat indkvarteret, 2 og 2 og havde det rigtig hyggeligt med vores værter, som sørgede godt 

for os. 

Ud over os deltog der 3 medlemmer fra Weybridge og 5 medlemmer fra Münsterland-Sud. Der var 

tilmeldt 1 medlem fra Kristiansand, men hun måtte desværre melde afbud. De fleste af 

medlemmerne i Almelo deltog på skift i de mange fine arrangementer: 

 

- Besøg ved et medlem, Josian Stam-Masselink's taleinstitut for små børn, hvor vi hørte om      

  hvordan de undervises. 

 

- Besøg i medlem og kunstner Sibyl Heijnen's atelier, hvor vi så og hørte om hvordan hun arbejder i               

læder, kohuder, stofruller mv. og bruger computeren til præsentationsmateriale. 

 

- Modeshow i medlems forretning ”Lohuis Mode” hvor klubmedlemmerne var modeller – der blev 

set på og købt tøj og snakket. 

 

- ”Hjemme hos”- aften med emnet ”Hvilke faktorer gør et projekt succesfuldt”? 

 

- Næste dag stod vi tidligt op og kørte med tog til Leeuwarden, der var Europæisk Kulturhovedstad 

og hvor den Hollandske Soroptimist-Union fejrede 90 års fødselsdag og Venskabsdage med 

soroptimister fra 16 lande – Vi mødte medlemmer fra flere danske klubber. 

Om formiddagen var der konference med emnet Empowerment: ”processen med at vende afmagt til 

magt over egne livsbetingelser og muligheder”. Om eftermiddagen var der en mængde forskellige 

workshops. Vi fik en rundvisning i Leeuwarden inden vi tog toget hjem igen til festaften på 

Teaterhotellet i Almelo. 

 

- Søndag morgen gik turen hjemad igen fyldt med mange dejlige oplevelser og dejlig snak med de 

øvrige soroptimister. 

 

 

I 2019 går turen både til Kalmar i maj og til Münsterland-Sud en gang i sommer. 
 

 
På gruppens vegne, Solveig Jensen.  
Februar 2019 


