
Soroptimist International Silkeborg – Facebook gruppe 

Årsberetning 1. oktober 2018- 30. september 2019 

Facebook gruppen ”Soroptimist International Silkeborg” er stiftet for 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 for 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 gruppen lægger vi billeder med korte tekster, hvor der fortælles om projekter eller aktiviteter, som 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: 

• Billeder og info fra foredrag med Danmarks første kvindelige general Lone Træholt 

• 16 orange dage med relevant info vedr. Vold mod kvinder bevægelsen 

• Link med artiklen: ”Ligestillingsminister: Vold er mere end sår og blå mærker” 

• Billeder fra Venskabsbesøg i Almelo, Holland 

• Link om første kvindepræsident i Etiopia 

• Plakat om Blomsterarrangement 

• Plakat om Orange dage kampagnen 

• Billeder og hilsen sendt af Ulla og Jeanette far Gambia 

• Link til artikel om tavs protest af kvinder fra Saudi Arabien 

• Billeder fra Blomstrearrangementet 

• Billede med soroptimisterne som gør sig klar til Orange dage 

• Link med video fra SIE præsident om orange dage 

• Video Message from SIE Præsident om 10. december 

• Video med Ina som inviterer til deltagelse i orange dag på torvet 

• Billeder fra Orange dag arrangement på torvet  

• Link til artikel om ligestilling med Katja Iversen 

• Link til artikel: In India, women boycott weddings with child brides 

• Link til artikel hvor SIE præsidet sender besked i anlædning af Soroptimist dag 

• Link med artikel fra Stop sult fonden 

• Info om Ina’s deltagelse i CSW63 

• Billeder fra Hold byen Ren arrangement 

• Info om Africa federation 

• Billeder fra venskabsbesøg i Kalmar 

• Info om SI Konvention i Kualla Lumpur 

• Plakat om Moving the world to end hunger arrangement. 

• Info om SI ny præsidents appeal: The road to equality 
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