
Venskabsgruppens årsberetning for perioden 1. okt. 2018 – 30. sept. 2019. 

 
I 2019 gik turen først til Kalmar i Sverige 16. - 19.  maj 2019. 

Med på turen var Ina, Birthe og Solveig, som fulgtes i bil derover. 

 

Vi blev privat indkvarteret – Birthe og Solveig i egen kælderlejlighed med egen morgenmad. 

Ud over os deltog der 2 medlemmer fra Lübeck - Bad Schwartau, 5 medlemmer fra Toulon, 1 

medlem fra Tunis/Toulon og 1 medlem fra Karlstad/Toulon. 

Vi deltog alle i de mange fine arrangementer, som Kalmar havde arrangeret: 

 

− Plantning af 2 lindetræer til minde om 100 året for kvindernes stemmeret. 

− Guidet tur gennem byen på den gamle bymur og efterfølgende skøn økologisk frokost. 

− Guidet rundvisning på Kalmar slot ved Catherine, medlem af klubben. 

− ”Hjemme hos” -aften med dejlig mad og hyggesnak med forskellige klubsøstre. 

 

Næste dag gik turen til Öland, hvor vi på Capellagården holdt møde for at høre om de forskellige 

klubbers projekter og medlemsrekrutering, med efterfølgende dejlig frokost. 

 

− Besøg på Alvaret (uberørt og fredet område), hvor vi hørte om det specielle landskab 

− besøg i keramiker-værksted i Resmo. 

− Om aftenen banket på landshøvdingens residens i Kalmar med landshøvding og frue som 

værter og med musikalsk optræden. 

 

Søndag morgen gik turen hjemad igen, og vi var fyldt med dejlige oplevelser og dejlig snak med de 

øvrige soroptimister. 

 

 

12.- 15. sept. 2019 gik turen til Lüdinghausen hos club Münsterland-Süd/Nordkirchen.   

Med på turen var Dorte, Ina, Beth og Solveig og efter en lang køretur mødtes vi med vores værter i 

en dejlig have og lidt godt til ganen. Derefter kørte vi med de respektive værter hjem og blev 

indkvarteret. 

 

Fredag formiddag var der flere valgmuligheder  

− besøg på borgen Vichering m. guide, 

− galeri Wittkamp med skulpturer og tegninger af et klubmedlem og  

− besøg i et guldsmedeværksted hos et andet klubmedlem. 

 

Fredag eftermiddag foredrag om Cittaslow bevægelsen, som Lüdinghausen er en del af. Bagefter 

fortalte de enkelte klubber om deres projekter. 

Om aftenen ”hjemme hos”, hvor der blev serveret egnstypiske retter, og snakken gik. 

 

Lørdag – besøg på gården ”Schulte Spechtel”, hvor der opdrættes kalkuner, produceres elektricitet 

fra solceller på tagene og biogas. Fruen på gården har mange jern i ilden, bl.a. gør hun meget for at 

promovere organisationen ”LandFrauen”. 

Herefter frokost og turen gik til Münster til LWL-museet eller en tur i byen. 

Om aftenen gallaaften på hotellet i Lüdinghausen med dejlig mad og musik. 

 

Søndag – morgenmad og farvel på Forstmannshof – en gårdbutik og på gensyn i 2020 i Kristian-

sand. 

   


