
 

 

 

Soroptimist International  

fejrer 100-året 

med 

    Hans Tyrrestrup’s kunstudstilling 

og  

  FN’s 17 Verdensmål 

        

                  VORES  GLOBALE                          

ANSVAR 
 

Maleren Hans Tyrrestrup har med inspiration fra 
FN’s 17 Verdensmål malet 17 malerier og skrevet 
17 små digte. 

Hvad betyder  FN’s 17 Verdensmål for den enkelte 
af os i hverdagen?  

Hvordan kan vi i fællesskab være med til at sikre 
en bæredygtig udvikling?  

Som soroptimister finder vi det af stor vigtighed, 
at alle tager del i det globale ansvar for en bære-
dygtig verden. 

 

Soroptimisternes tema for 2019-2021 

Vi står på kvinders side ved at fremme uddannelse 
og mentoring samt ved at gøre en indsats for at 
udrydde kønsbaseret vold.                              
Som nævnt i FN’s Bæredygtige Verdensmål 4 og 5. 

Fokusområder:                                                        
Uddannelse                                                           
Styrkelse af kvinders gennemslagskraft                   
Vold mod kvinder                                                 
Sundhed og fødevaresikkerhed                               
Bæredygtighed   

Soroptimistaktiviteterne startede i 
Oakland i Californien. Klubben blev 
indviet den 3. oktober 1921. 

Soroptimisternes første projekt var 
et miljøprojekt (verdensmål nr. 15): 

        ”Save the Redwoods”                    
Redwoods er kæmpefyrretræer, de 
står i dag i Redwood National Park. 

Soroptimist International fejrer, 
rundt på hele kloden sit 100 års          
jubilæum den  3. oktober 2021.  

Vi er et verdensomspændende netværk 
af kvinder i erhverv, der gennem ser-
viceprojekter arbejder for at fremme 
menneskerettigheder og kvinders sta-
tus. 

På verdensplan er vi ca. 71.000 med-
lemmer i 2946  klubber fordelt i 121 
lande.   

I Danmark er vi 1.350 medlemmer i 53 
klubber.  

Den første klub i Danmark blev indviet i 
København i 1938.  

Hver klub repræsenterer en bred vifte 
af erhverv. Det giver derfor et varieret 
og omfattende netværk til andre aktive 
kvinder at være Soroptimist. 

Navnet Soroptimist stammer fra latin:  
Sorores ad optimum. Det betyder:          
Kvinder, der vil det bedste. 

Soroptimist Internationals motto 
er: a global voice for women 

En global stemme for kvinder 

Hvis du gerne vil vide mere, eller 
overvejer et medlemsskab, så kon-
takt os. 

   www.soroptimist-danmark.dk 



Det er lykkedes for Soroptimist Internatio-
nal at indgå et samarbejde med maleren og 
digteren Hans Tyrrestrup om at låne udstil-
lingen: The Global Goals.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FN’s 17 Verdensmål 

 

Udstillingen viser 17 malerier, 17 akvareller 
og 17 lyriske tekster, som alle er inspireret 
af  FN’s 17 piktogrammer. 

Udstillingen blev første gang vist på Museet 
Holmen i Løgumkloster i 2019. 

 

SOROPTIMISTERNES VANDREUDSTILLING kan 
ses i og arrangeres af soroptimisterne i: 

FN BYEN, UN City i København                    
Soroptimist International Esbjerg          
Soroptimist International Skive,                       
Soroptimist International Grindsted-Billund    
Soroptimist International Silkeborg              
Soroptimist International Sønderborg           
Soroptimist Intern. Rødding-Gram-Toftlund          
Soroptimist International Kalundborg             

 

Maleren og digteren  

   Hans Tyrrestrup  

Medens man skriver                       
er tiden blevet en anden   

medens man maler                       
har billedet flyttet sig  

medens man bliver til                     
bliver man en anden 

Sådan lyder Hans Tyrrestrups digt.  

For den internationale og danske 
kunstner Hans Tyrrestrup betyder 
The Global Goals en øjenåbner og et 
vendepunkt. Medens hans skabende 
virke i et langt liv i ord og billeder har 
været eksistenssøgende og identi-
tetsskabende, finder han i De For-
enede Nationers målsætning de sam-
lende og samlende tanker, som viser 
vigtigheden af vores fælles verden. 
Og ansvaret for klodens fremtid. 

Det åbner for en ny kunstnerisk in-
spiration: fra et ”jeg” til et ”vi”, fra 
indad til udad. At kunne formidle vi-
den kunstnerisk.                                                                                                                                     

 FN´s fire hovedformål 

1. At bevare fred verden over. 

2. At skabe fredelige relationer mellem 
landene. 

3. At samarbejde om at forbedre leve-
vilkårene for fattige mennesker, be-
kæmpe sult og sygdomme og afskaffe 
analfabetisme. Desuden at fremme re-
spekten for den enkeltes grundlæggen-
de rettigheder og friheder. 

4. At være et forum for alle nationer 
hvor de kan prøve at nå deres mål. 

 

 

 
Verdensmålene for bæredygtig udvikling 
blev besluttet under FN’s topmøde for 
bæredygtig udvikling i 2015. 
 
En global dagsorden med tæt for-
bundne 17 konkrete mål og 169 del-
mål…frem  til 2030. 
 
 
”Forpligter alle FN’s 193 medlems-
lande til helt at afskaffe fattigdom 
og sult i verden, reducere ulighe-
der, sikre god uddannelse og bedre 
sundhed til alle, anstændige jobs 
og mere bæredygtig økonomisk 
vækst. De fokuserer ligeledes på at 
fremme fred og sikkerhed og stær-
ke institutioner, og på at styrke in-
ternationale partnerskaber.” 


