
 

SI Silkeborg 
Klubmøde 

Tirsdag den 11. maj 2021 kl. 19.00 
Medborgerhuset sal C. 

 

Referat  
 
 

         
 Velkomst og lysceremoni v/ præsidenten Solveig 
       
 Velkommen  til gæst Gitte Jørgensen, og oplægsholder Susan Hove. 
        
 1. lys – 23. maj er det international dag for at stoppe obstetrisk fistula (hul i fødselsgangen)   
 inkontinens. 
        
 2. lys – håber at vi nu af kan mødes igen – uden flere nedlukninger. 
 
   Uddannelsesgruppen - oplæg v. Susan Hove.  

Susan Hove, Jobcentret teamkoordinator for Unge Guiden: 
Tak for invitation – dejligt at være ”live”. 
En del af jobcentret – et særligt unge miljø – indtil 30 år. 
Arbejdsmarkedsudvalget er den politiske ledelse. 
Uddannelsesvejledning: Unge skal vælge uddannelse, det kan være svært at vælge, nogle har det svært på 
grund af egne forventninger bl.a.12 tals pigerne, andre igen på grund af dårligt skoleforløb.  
 
Målet er at flest unge skal have en uddannelse, så de bliver selvforsørgende gruppen de arbejder med er fra 
7. klasse – 30 år.  
Vejlederne – almindelige og special , Myndighed – kontanthjælp, Udførere – mentorer og 
virksomhedskonsulenter.  
Vi har alle gode skolemuligheder i Silkeborg – SU berettigede 
Garantiskolen – tilbud til alle unge, ingen skal falde igennem.  
Et særligt behov for at bryde den sociale arv. 
68% af 9. klasses elever vælger 10. klasse heraf 73% på efterskole. 
Uddannelsesvalg i Silkeborg: EUD 21,1% gymnasiet 72,4% EGU og øvrige 3,0% øvrige 3,5% 
Hele landet: EUD 19,9% , gymnasiet 72,1% , EGU og øvrige 3,2% øvrige 4,8% 
Målet er at EUD = erhvervsuddannelse skal være 25% - fremover 35%  
Vejledning foregår i grundskolen – i 7. klasse gives information for at de unge kan reflektere over deres valg 
det sker i slutningen af 7. klasse og igen i slutningen af 9. klasse. 
Samtalerne sker i grupper – da de unge kan inspirere hinanden. I 9. klasse tilbydes de unge en uges praktik 
Der sker også vejledning af forældrene.  
I 8. klasse skal de unge tage et ca. valg af uddannelse.  Der sker også vejledning efter grundskolen og der 
holdes øje med at de unge er i gang.  
På alle uddannelser findes fastholdelsesmentorer.  
Mistrivselsmønstre blandt unge: Stress, ensomhed, nedtrykthed, ADHD, angst (er i vækst) spiseforstyrrelse 
Positive ting: Mindre kriminalitet, vold og alkoholforbrug. 
Ungdomsfasen udvider sig – både den ene og den anden vej altså allerede tidligt i 7. klasse eller allerede i 
6. klasse samt efter det 30. år. 
Livet bliver et projekt - Det perfekte bliver normalen – uperfekt modsat. 
Altid på sociale medier  
12 tals pigerne er under præstationspres 
Fremtidsplaner – hele tiden skal de være omstillingsparate. 
Sagsbehandleren har ca. 30 unge hvis de er langt fra at komme i arbejde eller uddannelse.  



 

Fint med spørgsmål og kommentarer undervejs.  
 
TAK til Susan Hove – med et par flasker vin. 

 
 

 

   Pause med kaffe og kage 
 
 Drøftelse af Unionens nye oplæg om regionerne i forhold til vores   
 tidligere fremsendte svar - og det fremsendte besvarelsesskema. 
       
 Oplæg udsendt sammen med dagsordenen. 

Regioner: 10 for og 7 imod af aftenens deltagere  

Hvor mange 6 

Opgaver: inspiration for extension og projekter 

Kandidater RPD og extension 

Afholde regionalmøde 

Snak om E – medlemskab – vi skal sælge det, se på hjemmesiden herom.  

 
 
   3 min. job v. Gerd 

Gerd 3 min.: Glad for litteratur, startende med Gyldendals bogklub – senere en litteratur gruppe i soroptimist 
regi med bl. a. Kirsten Wienberg, Liselotte Løvstad, Kirsten Rinder og Anna Menke – på et tidspunkt blev 
gruppen opløst, da de andre ikke mere var med i klubben. Gerd er med i litteraturgruppen under de Grå 
Pantere, som blev startet af Daghøjskolen. Daghøjskolen blev startet tilbage i 1979 i 1990 blev det en 
selvejende institution og i 2000 gik Daghøjskolen konkurs. De grå pantere er et netværk for alle o/60 år her 
er 25 forskellige hold. 
Gerd står nu for at bestille bøgerne til litteraturgruppen som består af 12 kvinder, de læser den samme bog 
og diskuterer den – ca. 100 sider pr gang. 

 
 3 min v. Solveig – Fortalte om  MtWpåhjul og de 2 skønne kvinder fra Vejle-klubben, som  

 igen i år kører Danmark rundt for at samle ind til skolemad i Burkina Faso – Ida Gormsen og  
 Bente Lorenzen samt Bente samt Annette Huss, der kører med i følgebilen. Vi er med igen i  
 år – Kirsten lægger hus til og Inger, Solveig og Kirsten følger med til og fra Silkeborg. 
       
 Fredag d. 20. aug. foreslås en fællestur til Skarrildhus til frokost. Hotellet giver 100 kr. pr.  
 cyklist, der følges med ind til hotellet og afgang fra hotellet. Evt. udflugt til Skovsnogen, der  
 ligger 4 km. fra Skarrildhus. 
       
 Vores egne gåture i Silkeborg foregår den 19. september fra Lunden.      
 
   Orientering og Info fra bestyrelse, KPD, Extension, projektgrupper, arbejdsgrupper.  

 
Projektgrupper – Vi har alle skullet melde, hvad vi gerne vil deltage i – i de foreslåede grupper. Der er blevet 
en fin fordeling af os i grupperne, bestyrelsen vil arbejde videre med det, så vi hører nærmere.  
Extension har haft kontakt og møde med Skanderborg klubben om evt. samarbejde om kontakt til den 
Sociale klub i Ry, det ønsker Skanderborg ikke at være en del af.  

 
Dorte havde en påskehilsen med fra en af de Ukrainske klubber – de har det meget svært derovre, får ikke 
hjælp fra staten og soldaterne lige uden for vinduerne. Drikkevandsprojektet fortsætter.  

 
Kirsten gav et kort referat fra det digitale LR møde: alle valg godkendt – tillykke til Aase med valget og Tak 
for at tage opgaven. Efter selve landsmødet var der orientering om lovstof arbejdet, hvilket er en tung 
proces, da møderne har været digitale – er man ikke så langt som ønsket. Vi skal have diskussionen om 
Regioner afklaret på LR mødet i 2022, som skal foregå i Vildbjerg.  



 

Best practice – Ina fremlagte fint det valgte projekt – hvilket var Region 4’s projekt Womena i Uganda,       
udbredelse af kendskab til menstruationskopper. Læs om det på hjemmesiden – fint beskrevet og fine 
billeder.  

 
 
Eventuelt : Ina kunne fortælle at Gambia projektet også er blevet rost meget – bl. a. fordi det er vældig godt 

beskrevet og rapporteret – TAK til Ulla og Aase.  
   

 
   
Tak for i aften og kom godt hjem. 
 

 
  
          
Deltagere: Vibbe, Ina, Hanne, Birgit, Inga, Karen, Pia-nan, Inger, Gerd, Maria, Lone, Birthe, Aase, 

Ulla, Solveig, Dorte, Kirsten. 

Gæst Gitte Jørgensen.  

 

Ref. Kirsten  


