
 

SI Silkeborg 

Klubmøde   

tirsdag den 14. januar 2020, kl. 18.30 på Gødvad Plejecenter,  

 

Referat  
 

1. Velkomst v/præsidenten og aftensmad – vi fik fint smørrebrød fra Panorama pris 110 kr.  

 

2. Lysceremoni v/præsidenten 1. tanker til familierne, til de omkomne i flyulykken i fly fra Iran. 

2.lys med håb om, at brandene snart må slutte i Australien.  

Mission fra side 152 

Herefter var der blomster til Sianette med tillykke med 85 år den 16. januar og med 40 års jubilæum 

som soroptimist i 2020. 

3. Optagelse i klubben af Pia Haugaard Udengaard – Ina overrakte blomster og bød Pia 

velkommen i klubben. Herefter bød Ulla velkommen til Pia, med bemærkning om at hun var 

heldig at få muligheden for at blive medlem og takkede desuden Pia’ s søster, som er medlem 

i Grenå klubben for at have foreslået Pia til vores klub. Ulla tilføjede at Pia er en engageret kvinde, 

da hun allerede har deltaget på Torvet i Orange dag, intromøde m.m. vi glæder os til samarbejdet. 

Dejlig med en pige der har hjertet på rette sted. Pia fik en kuffertrem af klubben – den kan allerede 

komme i brug når Pia rejser til USA den 7. marts. Herefter bød Marietta også Pia velkommen i  

organisationen og havde et krus til søsteren.  

 

3. Pause 

 

4. Generalforsamling v/dirigenten 

 

3. Ego foredrag v/Kirsten fortalte om opvækst på landet hvor forældrene havde et lille landbrug. 7 

års skolegang i Lindbjerg Skole og derefter 2 år i Ølgod. Kontoruddannet på Teglkontoret i Ølgod 

uddannelsen varede 3 år. I 1970 traf Kirsten Jens Anker – de flyttede begge til Næstved, da Jens 

Anker var færdig som sergent fra Oksbøl. I starten boede K. på et værelse og i 1972 købte et lille 

hus, på den tid var inflationen rigtig stor. Job hos grosserer Fischer og derefter på Mortalin i Haslev.  

I 1974 flyttede de til Varde, da JA havde fået et civilt job på Varde kaserne. Købte hus på Carl 

Nielsens vej i Varde. Det var svært at finde job for K – en svær tid. Første job blev hos Kvickly på 

kontoret i et barselsvikariat. Derefter revisor Olsen fra 1975-1983. JA fik job på Vestkysten i 1978 

fotografering blev et arbejde, var tidligere en god hobby. Pludselig skulle Vestkysten spare og JA 



blev fyret. Heldigvis manglede Midtjyllands Avis en fotograf JA startede 1. jan. 1983 og familien 

fulgte efter 1. april 1983. Huset på Dybbølvej var købt. 

To dejlige drenge er kommet til Troels i 1978 og Torben i 1981. 

K fik arbejde på HK fra august 1983 i starten bare 20 timer, igennem årene blev det til flere timer 

og fuldtid. Jobbet var bogholderi mm. I 2006 blev HK Silkeborg fusioneret med HK Århus hvilket 

betød rejsetid til og fra arbejde, men først da børnene var store og flyttet hjemmefra. K stoppede 

med arbejdet i 2014. JA stoppede i 2015.  

Drengene er begge gift med søde svigerdøtre og der er nu 5 børnebørn.  

K har været kasserer i 11 år i HA 85, Hvinningdal Aktivitetsforening - sluttede i 1999. 

K blev soroptimist i 1987 og allerede i 1990 første gang kasserer og herefter flere gange og en del 

andre ”job”.  K er meget glad for at være med i klubben.  

K startede med at spille golf i 1998 - en god aktivitet fælles med JA og masser af frisk luft.  

K og JA er blevet flittige rejsende efter pensioneringen.  

 

4. Orientering og informationer fra bestyrelsen, KPD, Extention, projektgrupper,      

arbejdsgrupper. Dorte fortalte udfra referatet om Ukraine projektet. Det er helt fantastisk hvad 

disse fattige kvinder formår at hjælpe og gennemføre. Brøndrensning – virkelig vigtig at få rent 

vand. Der er også meget hustru vold i Ukraine, også det forsøger gruppen at få sat focus på. 

Referatet har været på hjemmesiden, men pt er der ROD med hjemmesiden, alt det Gerda har lagt 

på siden midten af november er pludselig væk igen. Kæmpe arbejde at skulle til at lægge det ind 

igen.  

 

Tak fra Skagensskolen for donationen til medicin.  

 

Nordiske venskabsdage – Inger, Ina og Pia U. har tilmeldt sig.  

 

Den 23. februar er der kursus for nye præsidenter, sekretærer og kasserere i Vissenbjerg.  

Liste rundt med opgaver til Markedet i Lunden den 16. februar fra 10-16. Hvis nogle effekter- der 

ikke bliver solgt ønskes retur skal vi selv møde op og hente det. Overskydende lopper kan flyttes til 

Virklund, hvor der to weekender efter markedet vil være loppemarked i Den gamle SPAR 

købmandsbutik. Beth er sponsor og har nøglen. Kom gerne med hjemmeproducerede ting, karklude 

eller lignende. Gruppen består af Inga, Vibbe, Karen og Ulla.  

 

LR møde på Menstrup Kro ved Næstved den 24.-26. april  

 

Birgit har solgt lopper – og har afleveret kr. 3.257 heraf skal 1500 kr. gå til Silkeborg Gymnasium 

og kr. 1757 til Ukraine.  

 

5. Sang v/Sianette.  Nr. 23 

 

6. Eventuelt. 

 

 



Deltagere: Vibeke, Birgitte, Birgit, Ina, Hanne, Dorte, Marianne, Trine, Maria, Beth, Margit, Aase, 

Ulla, Sianette, Karen, Gerda, Inga, Pia-nan, Susanne, Inger, Gerd, Pia U., Birthe og Kirsten. 

Gæst Mariette fra Grenå.  

Ref. Kirsten 15.1.2020  


