
PR-gruppens årsberetning for perioden 1. okt. 2019 – 30. sep. 2020.

Vi har haft 6 artikler/omtaler i Midtjyllands Avis og 4 omtaler i Ekstra Posten og 1 i Den Lokale 
Avis. 

Midtjyllands Avis

Okt. 2019 – Soroptimister indbyder til debat om klimaindsats

Nov. 2019 – Blomsterarrangement i Balle Kirkeby.

Nov. 2019 – På gaden i kamp mod mod vold mod kvinder.

Feb. 2020 – Soroptimisterne har marked i Lunden.

Aug. 2020 – Vandreture mod sult og for skolegang

# Sep. 2020 – Soroptimister i Engesvang
# Kulturens venner i Engesvang inviterede til Soroptimist aften, hvor vi viste billeder og 
Ulla fortalte om især Gambia.

Ekstra Posten

Nov. 2019 – Blomster i Balle Kirkeby.

Nov. 2019 – Orange aktion mod vold.

Feb. 2020 – Soroptimisterne har marked i Lunden.

Aug. 2020 – Gåtur omkring Ørnsø eller Kalgård Vig

Den Lokale Avis

## feb. 2020 – Lopper i massevis i tidligere købmandsbutik (Virklund)

## Vi var med i dette arrangement, men var inviteret af Beth, og det var som sådan ikke et 
arrangement, som vi havde stået for.

Vi skal huske at indtaste vore ”åbne” aktiviteter via www.din-kalender.dk . Herfra overføres 
oplysningerne hver uge til ”Det-sker” i Midtjyllands Avis og til ”Silkeborgkalenderen” i Ekstra 
Posten. Deadline er torsdag kl. 12.
Pressemeddelelser tilknyttet de enkelte arrangementer kan sendes til detsker@mja.dk – deadline er 
også torsdag kl. 12.
Artikel/omtale i MJA sendes mindst 3 dage før den ønskes bragt – med billede og tekst til enten 
Kenneth Husum: husum@midtjyllandsavis.dk eller Brian Holst: holst@midtjyllandsavis.dk 

Tak til Vibbe for at samle og gemme i klubbens Scrapbog.

Til at udbrede kendskabet til vores arrangementer og hvad der ellers rører sig bliver Facebook brugt
mere og mere. 
Det er Ina, der er administrator – Tak for dit arbejde og tak til dem der kommer med bidragene.

På PR-gruppens vegne, Solveig Jensen.
december 2020
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