
”7 februar 2019 

Soroptimist International Silkeborg – Facebook gruppe 

Årsberetning 1. oktober 2017- 30. september 2018 

Facebook gruppen ”Soroptimist International Silkeborg” er stiftet til at skabe opmærksomhed omkring SI 

Silkeborg, klubbens arbejde og projekter, samt soroptimister i hele verden. 

Soroptimister fra SI Silkeborg, som har en Facebook profil, er også medlemmer af SI Silkeborg Facebook 

gruppe. Alle medlemmer af Facebook soroptimist-gruppen har mulighed til at tilføje et nyt medlem. 

Desuden kan alle medlemmer skrive nye opslag, kommentere et opslag, like og dele, så budskabet hurtigt 

kan spredes til familie, venner og bekendte. Facebook gruppen giver nye muligheder for at gøre det enkelte 

medlem til en aktiv del af gruppen der er med til at sprede informationer om soroptimister. 

I denne gruppe lægger vi billeder med korte tekster, hvor der fortælles om projekter eller aktiviteter vi er 

involveret i. Desuden, kan der deles forskellige relevante artikler fra internettet der fortæller historier eller 

nyheder om kvinder og piger i hele verden, samt projekter der støtter kvinder og piger. 

I gruppen blev delt og skrevet om en række arrangementer/projekter/aktiviteter af SI Silkeborg og SI 

Danmark: 

• Info fra avisen om nye bestyrelse i Silkeborg 

• Ulla’s opslag om rent drikkevand i Gambia  

• Info om film om voldsramte kvinder  

• Billede med info om mødet med forældreforeningen på Silkeborg Gymnasium 

• Nyt om projektet: Teenagermødre i Rumænien 

• Plakat om Blomsterarrangement 

• Info om den international dag for udryddelse ag vold mod kvinder 

• Artikel fra Midtjylland avis om Pia-Nan 

• Info om mødet i region 2 om Teenager mødre i Rumænien 

• Info fra Stop sult fonden  

• Video Message from SIE Præsident om 10. december 

• Billeder fra Blosterarrangement 

• Delt interview fra Radio Silkeborg (med Aase)  

• Info om Midtvest pigekor 

• Info om Ina’s deltagelse i CSW63 

• Ulla’s opslag om vandprojektet i Kabekel 

• Bagagerumsmarked plakat 

• SIE highlights fra CSW62 

• Billeder fra bagagerumsmarked delatgelse 

• Gerda’s TAK vedr. Best Practice Award 2018 

• Billede a diploma om Best Practice Award 

• Ina’s indlag ved L&R møde 

• Ula’s Tak til dem som har bidraget til at indsamle garn 

• Billeder: Blomstrer til klubmedlemmer 

• Video om SIE 

• Info og billeder om bagagerumsmarked 

• Info om soroptimist LOGO 



• Info fra SI Danmark om SNLA i Norge 

• Info fra SI Danmark om SI Nordic Days 

• Info om at Soroptimister deltager Folkemødet i Silkeborg 

• Invitationen til foredrag med Lone Træholt 

Ina  

 

 


