
Torsdag, 2. april 2020 

Kære alle dejlige klub-søstre. Lige HER syntes jeg klub-søstre passer så rigtigt.  
Jeg savner vores samvær og dejlige stunder sammen – det måtte jeg så lige skrive til jer. 
De der ikke lige her er med på min liste, sender jeg til bagefter.  
Jeg håber I alle har det godt og passer på jer selv! Livet er stille lige nu – det giver megen tid til 
eftertanke.   
Til dig Aase – hvordan går det med dig og din nye hofte? Trives I sammen og arbejder på samme 
hammel?  
Blot denne lille hilsen, måske snart lidt forårshilsen fra mig.  
Knus og kram til jer alle fra Pia-nan 

Kære alle! 
STOR TAK til Pia for denne opmuntrende hilsen, letter trykket lidt i denne elindelighed. Vi savner 
alle vort sociale samvær! 
Det var også dejligt at få et glimt af dig, Pia, hos Korsbakke mandag!! 

Jeg håber også, at I alle holder Jer ude af virussen, pas godt på Jer selv            
Jeg har nydt alle de dejlige solskinsdage med en lille gåtur - møder ganske, ganske få mennesker i 
kvarteret heromkring - og derefter siddet i “mit” hjørne i solen i nogen tid. Dejligt. 
Covid-19 frie knus og kærlig hilsen fra Hanne 
 
Kære alle 
Ja, det er anderledes tid, end den vi kender. 
Mange af os har levet et liv, der har været privilegeret fri fra krig, naturkatastrofer og pandemier, 
og dog: 
Jeg tænkte på Rigmor, da jeg for en times tid siden hørte ‘Hjernekassen’ med Peter Lund Madsen. 
Her blev polioepidemien i 1950’erne gennemgået - også senvirkningerne hos dem, der som børn 
og unge måtte kæmpe så hårdt.  
Jeg har en god veninde, Lisbeth Klode, på Fur, der har senfølger som du, Rigmor. Det må være 
hårdt. 
Jeg husker også mine forældres frygt for sygdommen i 50’erne, da jeg var barn. 
Jeg tror ikke, verden bliver den samme efter denne coronapandemi - og det er nok godt nok. 
Men jeg savner det fysiske samvær med andre mennesker, børn, børnebørn og ikke mindst mine 

medsøstre, soroptimisterne.        
Kh Inger Sc 
 

Kæreste Pia-nan                      

Tusind tak for din dejlige "opstrammer-hilsen". Det er lige sådan noget, vi går og savner i hver 
vores stay home ensomhed. Det er virkelig en meget speciel situation, som påvirker os voldsomt - 
men som, vi føler og tror på, at vi naturligvis må rette ind efter. Jeg gør, hvad jeg overhovedet kan 
for at leve op til de foreskrevne regler 
 Med hvor er det KEDELIGT og begrænsende. Og det er jo også det, der er meningen - og kuren. 



Jeg får læst en masse. P.t. en serie af en engelsk forfatter - Jeffrey Archer -  "Clifton-krøniken". 
Spændende og interessant! Den må komme som TV-serie! 
I dag er det et rædsomt vejr her i Aalborg. Voldsom blæst fra vest og kraftige byger. Ikke vejr til 
den daglige gåtur. 
Her i SI Aalborg fik vi ikke afholdt generalforsamlingen i marts. Den er foreløbig udsat til mødet 17. 
april; men det er da tvivlsomt, om det lader sig gøre! 
..... Nå! Dette bliver en lang smøre om min stille tilværelse. Helt ulig mit ellers ret udfarende liv. 
TAK til Pia for dit initiativ til denne kæde af SOROPTIMIST-hilsner. Lad dem bringe OPTIMISME og 
tro på, at den ulykkelige situation i verden snart må finde en løsning. 

Mange varme tanker og kærlige hilsner til alle         
Hanne Davidsen, Aalborg (tidligere SI Silkeborg) 
 
Kære alle. 
Hvilken dejlig idé at sende hilsen til medsøstre i denne mærkelige tid. 
Selv kan jeg sagtens få tiden til at gå med forsømte projekter i hus og have, men jeg savner vældigt 
omgang med familie og venner. 
Nu har jeg fået installeret Skype, så jeg kan se de små, men det er jo ikke det samme. 
Godt at jeg har min lille hund at snakke med, så det ikke kun bliver med mig selv og så sørger den 
for, at jeg får gået mine 10000 skridt hver dag. (Selv om det var svært ikke at blive blæst af 
fortovet i dag). 
Men ellers er jeg imponeret over, at en due der ligger på rede foran mit vindue, stædigt holder 
fast. 
Mange knus og hilsner fra Dorte 

Kære alle 
Og ikke mindst dig Pia for den gode idé med at sende en hilsen til os, så vi efterfølgende kan sende 
en hilsen rundt. 
Jeg savner sandelig også at være sammen med jer. Når jeg tager min kalender frem, står der aflyst-
aflyst ud for mange aftaler og møder i soroptimistsammenhæng.  Hvor er det trist. 
Men hvor skal vi være glade for, at vi bor her i landet, hvor der hurtigt blev taget hånd om 
situationen. Nu må vi bare håbe på, at vi får lukket landet op på det rigtige tidspunkt, så smitten 
ikke vil sprede sig igen. 
Nu nærmer påsken sig, og sikkert som I andre har vi glædet os til at være sammen med familien. 
Men sådan skal det ikke være. Hvor er det godt at Skype og face time er opfundet. 
God påske til jer alle. Dejligt at høre at I trods alt har det godt. 
Kærlig hilsen Gerda 

Kære alle. 
Flot ide Pia, hyggeligt lige at vide at hinanden forhåbentlig har det godt. Alt ok her - vi har været 
stille hjemme - bortset fra indkøb. Så vi savner også at se både børn og børnebørn. Frida ser jeg 
heller ikke pt. - hun blev 13 år den 30. marts, så det var lidt snyd, at vi ikke kunne fejre det. Jeg var 
forbi med en lille pakke, lidt slik og penge, så hun selv kan bestemme, når vi igen kan handle frit. 
Jeg var kun udenfor - så de to meters afstand blev overholdt. 



Jeg savner også vore soroptimistmøder, så lad os håbe vi kan komme langsomt i gang efter påske.  
I dag har vi været på golfbanen, det blev frigivet, således at vi må spille to personer sammen - her 
går man så med meget plads imellem hinanden, det var dejligt at komme afsted. Klubhus og alting 
er lukket, så vi kun går på de fine grønne baner. Det blæste godt - men alligevel ok. 
mange hilsener Kirsten  

Kære allesammen og især Pia, der har fået den gode idé, at vi må kommunikere på denne måde. Vi 
har været en tur i sommerhuset med medbragt mad, som vi skal. Vi bliver serviceret af vores 
Hanne, hun køber ind for os 1 gang om ugen og leverer det her, dejligt. Vi går vores daglige ture og 
hilser og taler med naboerne på behørig afstand. Vi får ordnet lidt have, læst bøger. Torbens 
rygoperation er udsat, vores opera tur til Hamborg med Plácido Domingo er også aflyst. Men vi er 
heldigvis ikke coronaramt hurra for det. Pas på jer selv til vi ses igen. 
 Kh Gerd   

Kære alle sammen 
Herligt med alle de dejlige hilsner fra jer alle sammen, god ide Pia. 
Vi har det godt, glæder os over vi ikke er syge, på arbejde er der meget stille, så dejligt der er 
påskeferie i godt en uge fra i morgen. 
Håber i alle må have en god påske. 
kærlig hilsen Karen 

Fredag, 3. april 2020 
 
Hej Alle  
Dejligt at høre fra så mange af jer og tak for den gode ide Pia! 
Hej i Kragelund er der godt nok stille. Heldigvis har vi vor gode købmand, så vi mangler ikke noget. 
Sidste uge kørte vi en tur og sluttede af med at købe en frokostanretning på Svostrup kro, som vi 
tog med hjem, det blev en hel festdag. 
Vi nyder også den spændende natur her omkring, her er mange steder, hvor der ikke kommer så 
mange, men Bøllingsø er temmelig overrendt. 
Og så har vi jo telefonen og får ringet til nogle, som vi ellers har forsømt.  
Stort kram til jer alle 
Margit 

Hej med Jer.  
Selvfølgelig er det vores klubmester, der starter dette, for hun plejer jo også passe os godt. Tak, 
Pia.  
Skønt at høre, at så mange er- om ikke på dupperne- så på benene. Det er en mærkelig tid, men så 
må vi afreagere med hjemlige sysler. Kalenderen ser underlig ud.   
Påske uden påskefrokoster, det er da noget nyt!!  
Se på det som en ny oplevelse, som vi aldrig troede, vi skulle få. En gentagelse er nok ikke 
ønskværdig, men så har vi prøvet noget nyt. 
Ha` en god påske alligevel, og pas godt på Jer. 
Knus Maria 



Hej igen. 
Glemte at spørge, om I har hørt begrebet” hudsult”? 
Det hørte jeg forleden, fra én der savnede nærkontakt med familien. 
Det er da vist et nyt ord? 
Det var bare det. 
Knus Maria 

Lørdag, 4. april 2020 

Så må det være min tur til at sende mine kærlige hilsner til jer allesammen. Ikke mindst til dig, 
kære Pia, med tak for din omsorg for mig og min hofte, som fungerer ok nu. Det har været en lidt 
drøj omgang de første uger, hvor jeg var ret sløj af medicin og lavt blodtryk. Men nu går der ok. 
Håndværkerne har endeligt afsluttet min vandskade, så nu kan jeg sætte huset til salg - men hvor 
mon køberne er?? 
Det er dejligt at høre, at I alle er fri for Covid 19, hvilket jeg også er - så vidt jeg ved. Men jeg tror 
også, at det er omkring 3 uger siden, at jeg har været i personlig kontakt med et andet menneske. 
Så det er lidt ensomt, selvom jeg får dagen til at gå med træning, rengøring og oprydning.  
Ligesom jer savner jeg vores klubmøder, vores projekter, vores gruppemøder og vores samvær i 
det hele taget. Håber at vi snart kan se en god ende på pandemien. 
Til slut vil jeg ønske jer alle en dejlig, corona-fri påske. 
Kærlig hilsen fra Aase 
 
Kære alle 
Ja det er godt at vi har både Pia og Ina til at holde sammen på klubben, når alle aktiviteter står 
stille. 
Dejligt at høre at det står godt til rundt om. 
I disse Coronatider glæder jeg mig over, at vi har haft 8 dejlige dage med solskin, de har nok gjort 
det lidt lettere for mange. Og jeg har fået ordnet mange gode ting i den ekstra tid. 
Godt at høre at alle er raske - bliv ved med det. 
Kh Birthe 
 
Hej alle. 
Lidt finske retningslinjer: 
Min svigerdatter kommer fra Finland og der er de også meget strikse med at holde de ældre inde. 
Psykiatrien har udsendt følgende retningslinjer: Det er ok, hvis du begynder at tale til dine 
potteplanter, men hvis de svarer dig, skal du kontakte os med det samme. 
Kh til alle fra Dorte 
 
 
 
 
 
 
 



Kære alle 
Et rigtig godt initiativ kære Pia. Tak for det. Det er så hyggeligt at læse om, hvad vi/I hver især 
foretager os i disse dage. 
Så nu får I lidt fra Engesvang. Som I kan se på billedet, har jeg haft et forårsprojekt, som nu endelig 
er færdig. 
Takket være en god nabo, har jeg fået en rigtig fin salgsbod opsat ved stien, her hvor jeg bor. 

Boden blev åbnet i dag.       

Ting har det med at udvikle sig       og andre kreative kvinder vil også supplere med hjemmelavede 

ting.       Så nu døber vi stien ” La Strade.” 
Børnefamilier har lavet en trend med at sætte bamser i vinduerne. Planen er, at børnene skal gå 
rundt i hele byen og finde bamser og tælle, hvor mange der er. Som I måske kan se på billedet, har 
jeg hængt Trolle op i hjørnet og sat en orange spand op til tegninger og historier til Trolle. Når 
biblioteket åbner igen, bliver alle tegninger og breve hængt op på biblioteket her i Engesvang, 
(hvor jeg er blevet frivillig.) Børnene kan så komme og se kammeraternes og deres egne tegninger. 

Så nu må vi se, om der er nogen der har lyst til at være med på den ide.       

Både Henry og jeg er raske, hvilket vi er meget taknemmelige for. Vi glæder os over, at huset er 
solgt. 
Vi savner vores børn og børnebørn, men det gør vi vist alle i denne tid. Sikken masse krammere vi 

har til gode, når tingene ændrer sig.       

Har tænkt meget på, om der er noget, vi som soroptimister kan gøre i denne her tid. Noget ekstra 
ordinært som vil give genlyd i hele befolkningen. (Verdenen) En verdensomspændende 

organisation af kvinder burde få en ekstra ordinær ide.                   Tænk hvis den kom fra SI 
Silkeborg?????   
Mange påskehilsner til jer alle. Fortsæt med at være raske og pas godt på jer selv og jeres kære. 
Ulla 

 

 Ullas bod 



Søndag, 5. april 2020 

Kære alle 
Det er bare så dejligt at læse alle jeres e-mails og super godt at høre, at I alle er fri for Corona.  
Jeg vil også gerne skrive lidt om, hvad jeg går og laver. Som jeg skrev i en af mailene, blev rejsen til 
New York aflyst, og jeg tog til Malta den 6. marts sammen med Claus. Vi kom tilbage den 16. marts 
(med den sidste fly), og jeg blev sat i karantæne i to uger og arbejdede hjemmefra. I de 2 uger 
arbejdede jeg faktisk 12-13 timer om dagen, da vi virkelig hårdt prøvede at få råmaterialerne hjem 
fra forskellige lande i Europa, specielt Italien, Spanien og Tyrkiet. AVK var ramt i forvejen af krisen 
fra Kina (da vi importerer rigtig mange råvarer fra Kina). Tiden gik virkelig hurtig for mig. Vi 
mødtes, Claus og jeg, kun på gangen en eller to gange i løbet af arbejdsdagen, på vej til køkkenet 
eller toilet. :-) I weekenden mellem de to uger blev jeg ret syg - det lignede influenza, men der er 
ikke nogen der ved, om det var influenza eller noget andet. :-( 
 
Den sidste uge har jeg været på arbejde, da reglen lige nu på min arbejdsplads er, at vi møder på 
arbejde.  Så selv om det er muligt arbejde hjemmefra, får vi ikke lov til det. Der er virkelig stramme 
regler om, at vi kun skal holde møder på Skype for business og telefon. Vi blander os ikke med 
mennesker fra produktionen; man bruger forskellige døre, vi går ikke i kantinen (spiser frokosten 
ved vores eget bord). Der er sprit alle steder, og der er mere opmærksomhed på hygiejnen. Vi er 
ca. 12 på vores kontor, og jeg håber, at vi ikke bliver smittet alle på en gang. :-( 
 
I går havde jeg fødselsdag, som vi har fejret på en alternativ måde, men det gik fint og jeg havde 
en skøn dag. :-) I år skulle mine forældre have været med til fødselsdagen.  De havde billetter til 
Denmark i starten af april inklusive påsken, men så skulle vi aflyse, desværre. Nu håber jeg bare at 
de holder sig godt isoleret, og jeg får lov til at se dem snart.  
 
Jeg ønsker jer alle en dejlig påske med solskin og godt vejr.  
Pas nu godt på jer selv og hinanden.  
 
P.S. Jeg har vedhæftet en artikel fra den interne avis på mit arbejde. Artiklen er lidt inspireret af 
nogle andre artikler fra Midtjyllands Avis. :-) Håber at I kan læse den.  
 
Kærlige hilsner  
Ina  
 
Kære alle 
Super god ide med denne telefonkæde – godt at mærke, at der er liv derude, når vi hver især skal 
holde os meget hjemme, og der kan opstå “matrikel-kuller”.  Jeg har ikke været syg – hverken af 
Corona eller andet, og det er godt at høre, at I andre også indtil videre ser ud til at være sluppet 
fri. Selv har jeg arbejdet hjemmefra siden den 11.3. Det går fint nok med at løse opgaverne 
hjemmefra, selvom jeg savner kontakten til mine kollegaer, som nu må forgå på Messenger, mail 
eller telefon. I en periode har der ikke været så mange telefoniske henvendelser, men så har vi 
brugt tid på at få opdateret det, der står på vores hjemmeside, så vi kan henvise til nyeste 
lovgivning, noget trængte til en omskrivning, så det bliver mere læsevenligt for de mange, der 
besøger vores hjemmeside, en god afveksling for telefonrådgivning. Jeg har foreslået mine 



kollegaer og leder, at vi “mødes” til morgensang kl. 9.00 med Phillip Faber, så nu kan alle vi, der 
har lyst, synge sammen hver for sig. Ellers er jeg hver dag ude og gå eller løbe, når der slukket for 
PC.  
Jeg kan i den grad genkende det Margit skrev om Bølling sø – har i dag være turen rundt, men der 
var rigtig mange mennesker, selvom de fleste er flinke til at holde afstand, så er det faktisk ret 
anstrengende. Heldigvis fandt jeg en ledig bænk i solen, hvor jeg nød min medbragte kaffe.  
Lidt opmuntring er nødvendig i denne tid, jeg har købt fine stedmoderplanter og hornvioler, som i 
går blev plantet ud i krukker. 
Når der nu er så meget tid alene – giver det også tid til meget eftertanke. Jeg synes, det er helt 
vildt skræmmende at tænke på, at det så vidt vides er en enkelt person i Kina, der var den første 
der blev smittet i november – nu mindre end ½ år efter er hele verdenssamfundet tvunget i knæ – 
mange er blevet meget alvorligt syge og dødstallet stiger med foruroligende hast. Rigtig mange har 
allerede mistet deres arbejde og firmaer og forretninger vil gå konkurs.  
Når mismodet trænger sig på, prøver jeg at få øje på livets lyspunkter – så flokke af gæs og svaner i 
dag på min tur rundt om Bølling sø, en gulspurv, og smukke citronsommerfugle – for mig et af de 
første rigtige forårstegn. En skrubtudse krydsede min vej – den er bare god til at være tudse, og 
behøver ikke bekymre sig om så meget andet, end – “bare jeg når over vejen, inden jeg bliver trådt 
under fode”. Glæder mig også over den hjælpsomhed, og store opfindsomhed folk udviser i denne 

vanskelige tid .   
Pas godt på jer selv og hinanden – glæder mig til et gensyn med jer, familien og venner, når det 
igen kan været betryggende. 
kærlig hilsen Inga 
 

Tirsdag, 7. april 2020 

Kære Pia og alle I andre. 
Spændene at høre hvad I hver især får tiden til at gå med. For mit vedkommende går tiden 
nogenlunde med det den plejer - og dog!  
Om morgenen laver jeg morgengymnastik - 20 min. som jeg plejer, men så kl. 9.03 er der 
morgensang med Phillip Faber, hvor jeg står og synger med af fuld hals. 
Nu har vejret jo været godt i et stykke tid, så jeg har fået gjort grundigt rent i haven og er i gang 
med at flytte rundt på nogle planter og roser, så jeg kan få den endelige haveplan ført ud i livet. 
Det indebærer også, at jeg skal have muret en sokkel til mig drivhus, så jeg kan få det flyttet, men 
det varer nok et stykke tid, for det indebærer at jeg skal have 8 naboer til at hjælpe med at løfte 
det rundt til den nye placering, og så tæt må man jo ikke være på hinanden. Men der er masser af 
andre opgaver at tage fat på i haven ud over det. 
Ellers var jeg i Kbh. i den første hele uge efter nedlukningen og passe mine to børnebørn i Valby på 
godt 1½ år og knap 4 år, så der var fart på. 
I ugen efter fik haven en omgang og så i sidste uge var jeg 4 dage i Silkeborg kommunes feriefonds 
sommerhus ved Søndervig for at gøre det klar til sommersæsonen - det er i hvert fald udlejet de 
næste 3 uger, så der er tilsyneladende ingen krise. 
I morgen skal jeg sætte kartofler og løg, og måske så noget i urtehaven. 



Børnebørnene savner jeg selvfølgelig, men både dem og forældrene har det godt. Det ene hold 
hygger sig i deres sommerhus, og dem i Egå har en have at tumle sig i, så de har sovet i telt de 
sidste nætter. 
Jeg glæder mig trods alt til det bliver "almindelige" tider igen, hvor vi kan mødes, men det ser ud 
til at have lidt lange udsigter, så ha' det rigtig godt, og pas godt på Jer selv. 
Glædelig påske 
kærlig hilsen Solveig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


