
 

 

 

SI Silkeborg 

 

Klubmøde, den 4. februar 2020, kl. 19.00, Medborgerhuset 

Referat 

 

 

19.00 Velkomst v/præsidenten og aftensmad – lækker steg, med spændende 

grønt + kartoffelmos med grønt i.  

19.40 Lysceremoni v/præsidenten 1. lys med håb om at coronavirus kan 

bekæmpes. 2. lys med håb for Mexico’s kvinder - 30.000 dræbte på grund af 

vold. Principper side 152.  

19.45 Ole Ankjær Madsen fra Amnesty International fortæller om 

menneskerettigheder.  Temaaften om menneskerettigheder organiseret af 

gruppe 1. Ole har været lærer på en privat skole i Randers, og stoppede 

tidligt med at arbejde, har herefter taget uddannelsen cand. mag i engelsk og 

litteratur. Efter pensioneringen aktiv indenfor Amnesty International (AI) 

startede med at være kontorhjælper på kontoret i Aarhus. Kom senere i 

bestyrelsen og nu formand. Er på rejseholdet, som tager rundt i landet og 

hjælper lokalafdelinger. AI startede i 1961 og i Danmark i 1964. 

Menneskerettighedserklæringen blev vedtaget i 1948, FN komite under 

ledelse af Eleanor Roosevelt, vedtaget af 48 lande. AI har i mange år 

kæmpet for borgerlige og politiske rettigheder. Ligeledes kæmpes for 

økonomiske, kulturelle og sociale rettigheder (koster penge) også det 

kæmpes der for i AI. 

 Formålet er at kæmpe for en verden hvor alle er sikret menneskerettigheder. 

AI afdækker, efterforsker, dokumenterer, informerer, forhindrer brud på 

menneskerettighederne.  

 AI er gået fra brevskrivning til kampagner. Målet for 2016-2019 er at beskytte 

mennesker på flugt fra væbnet konflikt og krig til frihed til at ytre, forsamle og 

organisere sig.  



 En kampagne var voldens catwalk. Modellerne var sminkede – for at vise at 

de havde været udsat for vold. I USA dræbes en kvinde hver 15. sekund. I 

DK udsættes 64.000 for vold hvert år.  

 AI diskuterer både prostitution og trafficing og mener bl. a. at kvinder der har 

været udsat for trafficing bør beskyttes i 3 mdr. Både i Norge og Sverige er 

det forbudt at købe sex.  

 AI holder landsmøder på Nyborg Strand, dette møde afsluttes ofte med en 

happening i 2011 opstillede deltagerne sig i formation – sommerfugl. De 

deltagende havde forskellig farvede trøjer på og dannede herved en 

sommerfugl. Sommerfuglen er symbolet for ret til abort.  

 På AI’s hjemmeside findes Aktionsnetværk, hvor man kan give udtryk for sin 

holdning.  

 Ina takkede Ole for en fin aften og takkede ligeså gruppe 1, for at have 

arrangeret mødet.  

 

21.15 Pause – liste rundt med tilmelding til Zonta mødet.  

21.20 3. min Aase – Kvinder skal ikke kende andre guder end sin mand. Manus 

lov Hindus lov. I Indien er kvindernes løn kun 31% af hvad mændene tjener. 

Abort af pigefostre. Kvinderne skal passe mand og børn. Medgift fører nogle 

gange til afpresning. Voldtægt betyder dødsdom evt. udstødes fra familien.  

 Hvis en kvinde bliver enke, overtager den ældste søn tilsynet med moderen. 

 Mænd kan gifte sig igen, det kan kvinder ikke – de er urene. I Indien er der 

14 Soroptimistklubber for veluddannede kvinder. Husk vi arbejder for kvinder 

og piger – kvinde til kvinde.   

21.25 3. min job Hanne – Hanne sagde at det er godt bestyrelsen har besluttet at 

fastholde 2 x 3 minutter. Hanne fortalte en kvindehistorie. Bedstemor er en 

dame der ikke selv har børn. Hun går langsomt, har ikke noget at lave. Alle 

børn burde have en bedstemor. Champagnen den ”GULE ENKE” er tilbage 

fra 1800 tallet – virksomhedens stifter døde tidligt, enken overtog som 27 

årig opgaven, det var utænkeligt på den tid at en kvinde kunne det.  



21.30 Info fra bestyrelse, KPD, Extention, projektgrupper, arbejdsgrupper 

Ulla, omkring markedet i Lunden, håber alle har fået mailen med planer og 

tidspunkter, og hvis der er spørgsmål, bedes vi kontakte en fra 

arbejdsgruppen, Ulla, Karen, Inga og Vibeke. Hvis der ikke bliver udsolgt har 

vi mulighed for at sælge tingene i Virklund, hvor Beth sponserer hyldeplads 2 

weekender efter markedet. Vi skal have fordelt vagten ved hylden. Giv 

besked til Beth om du kan tage en vagt. Åbningstid fra – 10- 16. 

Aase KPD kunne fortælle at der er rigtig mange klubber, der arrangerer 

orange dage og derfor havde RPD’ere talt om en fælles dato, som måske så 

kunne give TV omtale. Moving the world to end hunger – indsamlingen 2019 

kan give mad til 620 skolebørn. Aase informerede om KPD’ens opgave, vi 

havde nemlig nogle gæster og nye medlemmer med til mødet. Opgaven 

består i at styrke programarbejdet – projekterne skal falde indenfor kvinder 

og piger. Vigtigt med focusrapporter, således at vi fortsat kan have taleret i 

FN.  

21.40 Sang v/Susanne -  

21.45 Eventuelt  

21.55  Tak for i aften og kom godt hjem 

Deltagere: Beth, Birgit, Birgitte, Dorte, Gerd, Gerda, Hanne, Ina, Inga, Inger, Karen, Maria, 

Marianne, Pia, Solveig, Susanne, Trine, Ulla, Vibeke, Aase og Kirsten 

Gæster Christine, Gitte og Lone. 

 

Ref. Kirsten 5. 2. 2020 


