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Tirsdag, 8. juni 2021 kl. 19.00, hos Birgitte Carstensen, Bjerringbro 

 

                                            Referat 
 

 

Velkomst, rundtur i haven og lækkert tag-selv-bord 
I dejligt solskin blev vi budt velkommen af Birgitte. Herefter fik vi en interessant rundtur, hvor 
Birgitte fortalte om sine tanker om indretning af haven og delte sin viden om bæredygtighed 
og biodiversitet med os. Der var mange ting, som kunne sætte gang i hjernevindingerne. 
 
Ved 20-tiden samledes vi i Birgittes gildesal og gik på vejen derind forbi køkken, som bød 
på tag-selv-anretning med kaffe, te, kage og hjemmelavede boller med syltetøj eller 
hjemmelavet rullepølse. Bordene var smukt dækket. Speciel var det en sjov oplevelse at 
læse de små dækkeservietter, som lod vide:  
 
1. Opbygning (0-30): Læring og gentagelse 
2. Stabilisering (31-60): bygge hjemmet 
3. Kloghed og trivsel (60-90): Bringe visdom ind i verden 
4. Nå frem og dele (91-120) 
5. 120+: leve i glæde og bevare energien 

 
Birgitte præsenterede litteratur om biodiversitet, som vi kunne tage med os hjem. Ingen tvivl 
om, at vores velfriserede haver, flisebelagte gangstier og perlegrus-dækkede bede er med 
til at udrydde insekter.  
 
Præsidenten bød velkommen  
og takkede Birgitte for, at hun ville have os på besøg og vise os rundt i sin spændende 
have. Præsidenten kvitterede herfor med lidt vin. Endvidere bød præsidenten velkommen til 
aftenens to gæster: Gitte Jørgensen og Helene Birtte Christensen, som gerne fremover vil 
kaldes Bitten, idet vi jo allerede har ’en Birthe’ i forvejen i klubben. 
 

Præsidenten tændte det første lys for 12. juni, som er international dag for bekæmpelse af 
børnearbejde, og det andet lys med ønsket om, at Gitte må falde godt til i klubben og at 
hendes medlemskab må blive til glæde for både hende selv og for hele klubben. Herefter 
oplæste præsidenten vores vision og mission. 
  . 
Optagelse af nyt medlem – Gitte Jørgensen, og fejring og farvel til andre 
Præsidenten overrakte Gitte en buket blomster med håbet om, at hun må få masser af 
glæde ved at deltage i klubmøder, projekter og aktiviteter. Herefter præsenterede Inga Gitte, 
som lovede hurtigt at skrive noget om sig selv på hjemmesiden og aftenens øvrige deltagere 
præsenterede sig for Gitte med navn, uddannelse/erhverv og evt. soroptimist hverv.  
   



Men der var mere at fejre på denne skønne juniaften, for i år er det 25 år siden, at Inger blev 
soroptimist. Præsidenten ønskede hende til lykke med en buket blomster og takkede hende 
for, at hun valgte SI Silkeborg, da hun skiftede klub fra SI Ikast – ’det er vi meget glade for. 
Lige nu har du travlt med at arrangere den store maleriudstilling af FN’s 17 bæredygtige 
verdensmål i Virklund Kirke og MtW på Hjul, som aktiv cyklist’, sagde præsidenten. Inger 
takkede for blomsterne og sagde om sit klubvalg: én gang soroptimist – altid soroptimist´, for 
vi arbejder alle med det samme. Og det blev der nikket til rundt om bordet. 
 
Ina, havde efter 6 års medlemskab, meddelt, at hun flytter i Horsens og derfor vil søge 
optagelse i SI Horsens til oktober. Og da hun har travlt både på arbejde og med flytningen, 
blev denne klubaften den sidste i SI Silkeborg. Præsidenten udtrykte, at vi skylder Ina stor 
tak for hendes engagement i klubben, for hendes gode ideer og for hendes høje 
aktivitetsniveau, både hvad angår orange sko til Orange Dage, soroptimist logo, forsendelse 
af tøj og sko til Moldova, extension i 4 år, vicepræsident i 1 år og præsident i 2. ’Det er 
ærgerligt for os, at du flytter, men vi ønsker dig held og lykke i Horsens-klubben. Vi håber 
meget at se dig ofte til vore arrangementer fremover. Tak for alt det, du har gjort for vores 
klub. Vi kommer til at savne dig’, sluttede præsidenten og overrakte Ina en buket. Ina 
udtrykte, at hun ikke føler, at hun forlader os, for hun er stadig soroptimist. Hun har været 
glad for at være her, for SI Silkeborg er den bedste soroptimistklub, syntes hun, og det giver 
hun ofte udtryk for. 
 
Orientering og Info fra bestyrelse, KPD, Extension, projekt- og arbejdsgrupper 

• Hjemmesiden:  
Gerda beder om at vi reviderer vores oplysninger på hjemmesiden og sender 
ændringerne til hende. 
 

• MtW på Hjul:  
Arbejdsgruppen er ved at lægge sidste hånd på turen fra Randers til Silkeborg og 
videre til Sunds og Herning og håber at få en skoleklasse med fra Funder til at 
deltage på en del af turen. Det bliver muligt for nogle af klubbens medlemmer at 
spise sammen med cykelpigerne onsdag, den 18. september hos Kirsten. Den kan 
man møde den kommende unionspræsident Ida Gormsen, som er den ene af 
cykelpigerne. Arbejdsgruppen har besluttet, at det er de nyeste medlemmer, der får 
invitationen først.  Vi vil jo gerne have mange med ud og cykle, både til og fra 
Silkeborg, og nogle til at tage imod pigerne, når vi kommer til Silkeborg. 
Endeligt vil vi gerne have nogle med til Skarrildhus om fredagen til at cykle over 
målstregen ved signaturhotellet. Hotellet giver 100 kr. til projektet pr. cyklist. Det 
samme sker ved Haraldskær lørdag eftermiddag, hvor cykelløbet slutter med musik 
og boder. Præsidenten sender invitation til alle, når eventen er kommet på de to 
hotellers hjemmeside, for det er dér, man skal tilmelde sig 
 

• Verdens Bedste Nyheder: 
Fredag den 10. september KL 7-9 deler vi Nyheder ud på Silkeborg Station. Der 
kommer tilmeldingsliste rundt. 
 

• Vores eget MtW. Arrangement:  
Vi har 2 gåture fra Lunden, hvor vi skal bruge nogen til at bage og lave kaffe. Og så 
skal vi tage fat i venner og bekendte og få dem til at komme og gå en tur. Alle i 
klubben vil modtage flyers medio august til uddeling og til deling på nettet. 
 

• Maleriudstilling i Virklund – de 17 verdensmål v. Hans Tyrrestrup. Vi arbejder på at 
få en koncert med Kim Sjøgren som afslutning på udstillingen – søndag d. 26. 



september. Kim Sjøgren og søn har skrevet musik til billederne. Vi vil invitere de 
nærmeste skoler og konfirmander til at komme og se udstillingen om formiddagen 
og holde åbent for alle om eftermiddagen, så vi håber der er nogle der vil hjælpe 
med vagterne om eftermiddagen. 
Udstilling på Gram Slot 27.-29.- august – se Gram Slots hjemmeside. (dyrt at 
komme ind og se udstillingen). 
 

• Aase præsenterede et lille spil om FN’s Bæredygtige Verdensmål. Vi kan evt. spille 
spillet engang på et klubmøde. Præsidenten fik spillet. 
 

Eventuelt: 
Præsidenten efterlyste forslag til blomsterdekoratør til arrangementet til efteråret. Der var 
flere interessante forslag, som præsidenten noterede. 
 

Mascot kan ikke modtage os på virksomhedsbesøg, derfor kontakter vi i stedet Højskolen, 

eller besøger den virksomhed som Ina arbejder på i Galten. Hanne nævnte, at hun i 

forbindelse med deltagelse i SI Grenaas sommermøde havde besøgt ’Grobund’ i Ebeltoft, 

som var meget spændende, og som måske kunne være en ide for os til et 

virksomhedsbesøg? 

Efter en skøn tur i Birgittes have, dejlig fortæring og et hyggeligt klubmøde afsluttede 

præsidenten mødet med ønsket om en god sommer til os alle, og vi kunne sætte os ud i 

bilerne og køre sammen til vores mødested og nyde sommeraftenen og den røde 

solnedgang i hinandens selskab, 

Tak for en spændende og dejlig aften. 

2021.06.13/Aase Krag-Petersen/referent  

 

  

 
   
   
 


