
Soroptimist International Silkeborg – Facebook gruppe 

Årsberetning 1. oktober 2019 - 30. september 2020 

Facebook gruppen ”Soroptimist International Silkeborg er stiftet til at skabe opmærksomhed omkring SI 

Silkeborg, klubbens arbejde og projekter, samt soroptimister i hele verden. 

Soroptimister fra SI Silkeborg, som har en Facebook profil, er også medlemmer af SI Silkeborg Facebook 

gruppe. Alle medlemmer af Facebook soroptimist-gruppen har mulighed for at tilføje et nyt medlem. 

Desuden kan alle medlemmer skrive nye opslag, kommentere et opslag, like og dele, så budskabet hurtigt 

kan spredes til familie, venner og bekendte. Facebook gruppen giver nye muligheder for at gøre det enkelte 

medlem til en aktiv del af gruppen der er med til at sprede informationer om soroptimister. 

I denne gruppe lægger vi billeder med korte tekster, hvor der fortælles om projekter eller aktiviteter vi er 

involveret i. Desuden, kan der deles forskellige relevante artikler fra internettet der fortæller historier eller 

nyheder om kvinder og piger i hele verden, samt projekter der støtter kvinder og piger. 

I gruppen blev delt og skrevet om en række arrangementer/projekter/aktiviteter af SI Silkeborg og SI 

Danmark: 

• Billeder om Inas indlæg ved mødet med den internationale Brande -Herning gruppe som muligvis 

bliver til en ny soroptimist klub i Danmark 

• Plakat om Blomsterarrangement 

• Plakat om Orange dage 

• Opslag om rent drikkevand projekt i Gambia & billeder 

• UN Women’s info video om voldsramte kvinder  

• FN’s opslag om Vold mod kvinder  

• Diverse info/video/billeder om vold mod kvinder og Orange dage 

• Billede med Pia og info om klubbens Julemøde  

• Plakat om Marked i Lunden 

• Billeder fra Marked i Lunden 

• Link om FNs sekretær om ligestilling mellem kønnene 

• Kopi af artiklen fra Midtjylland avis ved Ullas fødselsdag og projekter i Gambia 

• Plakat om modeshow /modeshow aflyst 

• Video om solidaritet med Renata, tidligere SIE præsident 

• Link fra SIE om ”solidarity project” 

• Info om salg a diabetsforeningslodder  

• Åbent brev fra Soroptimist International. 

• FN Video med Goodwill Ambassador Nicole Kidman  

• Info om soroptimistcyklister fra Vejle klubben 

• Plakat Moving the world 

• Billeder fra mødet og cykelturen med soroptimisterne fra Vejle 

• Billeder fra Moving the world arrangement  

• Billede af deltagere ved L/R møde i Næstved  

• Plakat om Engesvang arrangement ”Hjertet som banker for kvinder i Gambia” 

• SI Soroptimist egen video  
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