
 

 

 

 

SI Silkeborg 

 

Klubmøde, den 8. september 2020, kl. 19.00, Medborgerhuset 

 

Referat 

 
 

 Velkomst og lyseceremoni v/præsidenten 1. lys for Soroptimister i hele 

verden, at vi må være stærke i denne corona tid. 2. lys tænker på kvinder og 

piger, som ikke har det godt med at være hjemme. Mission – side 152 i 

medlemsbogen.  

Herefter så vi video optagelsen, som er blevet optaget, hvor Ina, Trine, 

Solveig, Ulla, Inger og Birgitte fortæller om klubbens arbejde. FLOT arbejde, 

TAK for det.  

 Bydelsmødrene fortæller om deres arbejde – velkommen og præsentation 

af 3 bydelsmødre. I Silkeborg er der 35 mødre, men ikke alle er aktive. I DK er der 

900 i 40 klubber – med 54 sprog.  

 Mødrene har typisk 3 samtaler om måneden, de prøver at få kontakt med kvinder 

de ikke ser, i håb om forandring i deres liv. Mødrene er nøglen til anerkendelse, 

respekt, mangfoldighed, rådgivning. De laver forskellige arrangementer, som er 

støttet af paragraf 18 midler, sommerfest, sportsaktiviteter m.m. De oplyser 

kvinderne om, at de har ret til uddannelse. Kommunen sparer på tolke, når 

bydelsmødrene er med som bisidder. Det meste kontakt er til institutionerne, 

kommunen, sundhedsplejen, skole, politi, boligselskab, jobcentret. Bydelsmødrene 

mødes på Frivillig centret 1 gang om måneden, de har 4 bestyrelsesmøder om året. 



De har samarbejde med Biblioteket og Frivillig centret. Bydelsmødrene får en 

grunduddannelse på 3 ½ måned, disse tre kvinder er uddannet i 2016. De skal helst 

være gode til dansk.  

 De fleste problemer opstår i forbindelse med institutioner. Vold er også et problem.    

 Pause med kaffe og kage 

 3. min v/Inger – talte ud fra en artikel i Kristelig Dagblad om Anne Marie Pahuus, 

prodekan i Aarhus, samt underviser på Universitetet. Anne Marie blev mor som 43 

årig til datteren Ida, desuden har hun teenagebørn, som var ved at flytte hjemmefra. 

Omgivelserne kiggede nogle gange, om det nu var mor eller evt. mormor, der 

fulgtes med Ida. Manden var ved at overveje at købe motorcykel da de fik Ida, det 

blev sat lidt på pause. Anne Marie anser sig selv for at være en ligeså effektiv leder 

nu, som tidligere. Måske mere sårbar. For manden er det vigtigt at børnene har det 

godt, Anne Marie har det godt, og at hjemmet fungerer.  

3. min job v/Birgitte- har været ansat i pengeinstitutter, efter 4 fusioner var det 

nok. Birgitte læste til ejendomsmægler om aftenen. I 2004 startede Birgitte BC 

erhvervsservice og fik cvr nummer, Birgitte er autodidakt bogholder, det giver værdi 

at lære af fejlene. 1. job blev for et gulvfirma. Birgitte har undervist 2 x 8 uger i 

bogføring på Skanderborg Odder Handelsskole. Birgitte kan lave alle slags løn, 

kender flere løn og bogføringssystemer. Birgitte har fået 2 nye kunder i år.  

 Info fra bestyrelse, KPD, Extention, projektgrupper, arbejdsgrupper 

Dorte informerede fra Ukraine udvalget, som havde holdt møde i starten af 

måneden. Klubberne i Ukraine, sender ansøgninger, som bliver vurderet. På mødet 

blev det besluttet at uddele ca. 50.000 kr. til disse aktiviteter. Den 11. marts 2021 er 

næste mødedato, flere klubmedlemmer er velkomne i gruppen.  

Kirsten informerede fra Rumæniens gruppen – mødet her i august blev aflyst. 

Victoria fra klubben i Slatina, havde sendt en opdatering på aktiviteter de har 

arbejdet med i de sidste år. I forbindelse med Soroptimismens 100 års jubilæum vil 



de foreslå at anti trafficking projektet bliver fremhævet. Slatina klubben har arbejdet 

med uddannelse af børn og unge fra sigøjner familier.  

Ina informerede fra bestyrelsesmødet – Ukraine udvalget har fået bevilget kr. 5000.  

Ina informerede fra LR mødet, som vi lige har været til – vi var 6 deltagere herfra. 

Evabeth Mønster, Vejle havde et oplæg omkring medlemskab og modtagelsen af 

nye medlemmer. Søndag var der kursus med Mette Rix. På Landsmødet blev 

kæden overrakt fra Else Lücking til Karen Teglgaard. Ina er blevet valgt til 2. 

vicepræsident, så hun fremover får kontakten til RPD og KPD gruppen. Vi er aktive i 

Silkeborg klubben, Inger og Ina er med i gruppen for planlægning af fejring af 100 

års jubilæet 2021 og Solveig og Kirsten er med i gruppen, som skal planlægge LR 

2022.  Vi skal have ny hjemmeside, da den gamle ikke længere understøttes  

Ulla fra extension – aftalt intro møde for Gitte og Lone, som er med som gæster i 

aften.  

Ulla om vandprojektet i Gambia, pengene til anden del er indsamlet og står på 

klubbens konto indtil Ulla, kan rejse ned til Gambia, for at aflevere pengene, når 

arbejdet er udført. Det forventes at 2. del kan gå i gang fra oktober måned. Der er 

netop afsendt 2 kasser med fodtøj til Gambia, Soroptimisterne i Banjul afhenter 

kasserne og fordeler fodtøjet. Vinterfodtøj kan komme til Ukraine, Dorte sørger for 

en kontakt.  

Ulla plukker havebrombær, og vil gerne sælge disse til fordel for Jaineba i Gambia. 

Kulturens venner i Engesvang, har spurgt Ulla om at fortælle om projektet med vand 

i Gambia, det bliver til en aften hvor deltagerne også skal høre om Rumænien og 

Ukraine. Dette foregår den 17. september.  

Gåturen til fordel for Burkina Faso, har givet ca. 3000 kr.  TAK til kage bagerne.  

Cyklisterne fra Vejle, var en fin oplevelse, de cyklede ca. 1200 km på 8 dage. 

Kirsten cyklede sammen med dem fra Kjellerup og hjem, hvor 4 personer 

overnattede. Solveig og Inger sørgede for aftensmad hos Kirsten. Næste dag 



cyklede de videre mod Herning, hvor Inger og Solveig skulle følges med dem fra 

Engesvang.  

Orange dage bliver igen i november på Torvet – datoen endnu ikke fastlagt.  

 Sang v/Inga  

 Eventuelt - blomsterarrangement den 11. november.  

 Tak for i aften og kom godt hjem 

Deltagere: Birgitte, Ina, Hanne, Dorte, Trine, Beth, Ulla, Karen, Inga, Inger, Gerd, Birthe, Kirsten  

Gæster Lone Godt, Gitte Jørgensen  

 

Ref. Kirsten  


