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   Velkomst v/ præsidenten Solveig 
 
   Lysceremoni v. præsidenten 
  1. lys – tændes for Kvindernes kampdag, som var i går – vi kæmper for  
  ligestilling og lige rettigheder til uddannelse og arbejde. 
  2. lys – tændes for at Margits grå stær operation i dag er gået godt – og at vi 
  alle må holde os fri af coronaen - indtil vi bliver vaccineret. 
  LÆSE – Vision, Mission, SIE's fokusområder    
 
 Gruppen Sundhed v. Pia Haugaard Udengaard – Et tankevækkende indlæg om de unge 
pigers problemer i livet i et kompleks samfund. ½ af alle 19-årige piger har f.eks. været til 
psykolog. De unge skal meget tidligt tage stilling til, hvad de vil i livet, allerede i 8. klasse 
forventes det at pigerne har taget en beslutning herom. Ondt i livet er i væsentlig udvikling. 
12 tals pigerne har præstations angst. Flere unge mellem 15-17 år har iflg. VIVE fået det 
sværere.  
De Sociale medier gør måske også noget i denne situation, pigerne skal både se godt ud og 
have styr på livet. 
Søren Juul lektor i Sociologi ved Aalborg Universitet mener at fællesskabet er sværere at få 
øje på – succes og fiasko er den enkeltes eget ansvar. Tidligere var vi afhængige af 
hinanden, nu må man mere klare sig selv.  
På Universiteterne er ensomheden voldsom.  
Pia mener at det er vigtigt at give plads til et fjumre år – Klippekort til SU, giver 
begrænsninger. 
Pias oplæg kan også læses her på hjemmesiden.  
 
 
Spørgsmål til foredraget – Aase bemærker at i hendes unge dage, blev man ikke spurgt, 
om man havde det godt!  
Birgitte fortæller at hendes søn på 30 stadig søger efter livsværdier – heldigt at der gives en 
chance mere via systemet, hvis du trænger til et nyt job.  
Kirsten – fortalte om en artikel i dagens Jyllands Posten, hvor der var fokus på kvinder der 
skal føde, og som har særlige behov.  i Aarhus havde de i 2016 495 mod nu 825 gravide der 
har særlige behov. I Hovedstaden er det nu 15% mod 8% i 2016 af alle fødende.  
 

Oplæg til gruppearbejde om nye projekter v. Ulla og Aase (se oplægget, der er udsendt 
sammen med dagsordenen) Ulla sagde at projektarbejde er vigtigt, også for Extension, da 
det er vigtigt i forhold til at få nye medlemmer. Ulla håber at det bliver en fin proces, og at 
grupperne får nogle gode snakke.  



 

 
3 min. v. Maria – afløses evt. af Beth – læste lederen i Midtjyllands Avis, af Hans Krabbe 
den – omhandlende Dan Turèll – ”Jeg holder af hverdagen” fra den 4. april 2020.  
 
3 min. job v. Susanne - afløses af Aase – Aase har lige haft fødselsdag og havde der 
fået skrubbecreme – det behov, kan vist godt dækkes uden den slags, da det forurener 
vores natur med plast – i alle cremer er der plast, hvilket er synd for fugle og fisk. Saltskrub 
og kaffegrums – kan med fordel bruges i stedet.  
 
Orientering og Info fra bestyrelse, KPD, Extension, projektgrupper, arbejdsgrupper. 
 

3 min. på mail hver uge – give stafetten videre. Solveig starter! 
 
Inger – Fejring af 100 års jubilæum med udstilling af billeder af de 17 verdensmål i 
Virklund Kirke i uge 17. Vi skal passe udstillingen og sørge for forsikring og transport – pris 
ca. 3.000 kr. Vi kan evt. høre om menighedsrådet vil hjælpe eller via kommunen. Vore 
projekter bør gøres synlige samtidig, evt. skal øvrige kvindeklubber inviteres, samt evt. 
nogle skoleklasser. Pr gruppe Inger, Solveig, Birgitte, Birthe og Aase.  
 
Facebook – Happy Friendship Group – oprettet af Veslemøy Klingsheim, Kristiansand. 
  
Medlemsnyt marts fra SI Danmark:  
- Tilmelding til L&R senest 15. marts – digitalt, plads til 250 personer. 
- Mulighed for at deltage i 65. session i FN's kommission for Kvinders Status (CSW) 15.-
26. marts. Står beskrevet hvordan man følger soroptimisterne. 
- Webinar om mindfulness sidst i marts. 
 
Fredag den 12. marts skal Solveig og Karen overrække kr. 5000 – til Ram Kalina på 
SOSU-skolen pengene er dels fra Inas donation samt overskuddet fra vaccinationerne, 
som Agnes Nors har været en del af.  
 
Horsens Ny Teater – Emilia van Hauen – Ustyrlige kvinder har det sjovere - den 18. maj 
kl. 19. (bestil billetter sammen).  
 
SIE – fejrer 100 års jubilæum på de sociale medier, og digitalt 1-3. okt. Fejring den 3. 
oktober i Middelfart.  
SIE Kongressen i juli er aflyst. 
 
KPD : Aase  
Idekataloget om projektarbejde, udarbejdet af RPD-gruppen, ligger på SI Danmarks 
hjemmeside 
Der arbejdes pt. i RPD-gruppen/Unionen med at udvikle en værktøjskasse til klubberne 
vedr. Orange Dage, som Unionen ønsker fremover skal afvikles med en fælles event den 
27. november, af hensyn til forhåbentligt kan gøre de landsdækkende medier interesseret i 
at bringe noget herom. Ud over eventen den 27. november kan klubberne naturligvis lave 
yderligere arrangementer eller 'male byen orange' fra den 26/11 til den 10/12. 
Paraply projekt: STOP vold mod kvinder – se på Unionens hjemmeside.  
Projekt i Grønland er i en analysefase.  



 

 
CISU har kurser i projektarbejde. 
 
SIE har udarbejdet Mentoring Handbook, som ligger under Bibliotek på SI Dk's 
hjemmeside. Den er ved at blive oversat til dansk, men illustrationer og den 
enkle engelske tekst er meget let at forstå. 
 
Nepalenske kvinder kan nu blive opereret for fistula-sygdom. Mellem 50.000 og 100.000 
kvinder rammes hvert år af denne smertefulde og socialt isolerende sygdom. 
 
Billige Solceller giver millioner af fattige mennesker adgang til elektricitet, selvom de bor 
langt fra nærmeste elværk. 
 

Extension – Ulla, Birthe og Kirsten har afholdt zoom møde med 2 fra Skanderborg klubben, 
som vil vende tilbage om de er interesseret i at være med til at kontakte den Sociale klub i 
Ry, hvor der pt er ca. 800 medlemmer.  
   
 
Eventuelt: 
Karen har 13 soroptimist-bluser liggende – 2 L, 4 xL, 4 xxl, 3 xxxL. 100 kr. pr. stk.   
 
Vejle klubbens cykel-projekt til støtte for Burkina Faso bliver i uge 33 – vi har tilmeldt os til at 
deltage og afventer ruteplanlægningen. Pt. er 13 klubber rundt i DK tilmeldt. Det handler 
rigtig meget om synlighed.  
 
Birgit og Maria var sammen, og ville have været med til mødet, men det lykkedes ikke, men 
de havde en hyggelig aften, og fik snakket dagsordenen igennem. Drøftet sundhed på 
plejehjem og Maria holdt 3 minutter om Sianette.  
 
   20.45 Tak for i aften og ha' det godt. 
 

 
 
   
 
Deltagere: Solveig, Rigmor, Ulla, Marianne, Lone, Aase, Karen, Birthe, Gerda, Inger, Pia, 
Pia-nan, Beth, Inga, Birgitte og Kirsten  
 
 
 
 
 
 
Ref. Kirsten T. 
 
 
 
 



 

 


