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Klubmøde den 14. september 2021 kl. 19.00 i Medborgerhuset 

 

 

Referat 
 

1. Velkomst og Lysceremoni 

Solveig bød velkommen med en særlig velkomst til vores gæst Bitten Christensen. Herefter 

tændte hun det først lys for demokratiet, idet det var FNs Internationale Demokratidag den 

næste dag, og den demokratiske ånd går godt i tråd med vores principper, der bl.a. omfatter 

menneskerettigheder til alle. 2. lys tændte hun for håbet om, at koronaen fortsat må ligge på 

det lave niveau, som den er på nu. Hun sluttede ceremonien af med at læse vores principper 

og SIEs fokusområder fra Den blå Bog. 

 

2. Projektudvikling, status fra de 4 grupper: 

Gambia: Gruppen havde holdt 1 møde i juni måned, hvor de først via en brainstorming på 5 

minutter havde fundet 20 ideer, som de efterfølgende havde samlet til 5 punkter: 

 

• Pilotprojekt med SI Banjul i Kabekel om sundhed (prævention, mødre dødelighed,  

   omskæring, hygiejne og børnedødelighed) 

• Uddannelse, støtte til højere uddannelse. Jordemødre, flere piger på Skills centret, piger i 

6-7 klasse i Kembujeh. 

• Information/undervisning om sundhed i bred betydning på Skagenskolen (fattigt 

område). Kvinderne i lokalområdet kan inviteres ind på skolen om aftenen til 

symaskinerne for at sy tøj til egen familie. Mens de syr, kan de blive undervist i sundhed 

i bred betydning, herunder også om prævention og omskæring. SI Banjul kan evt.  være 

projektleder/tovholder. 

• Mad på skolen til elever i Kabekel – SI Banjul kan bedes om at finde ud af, hvad det 

koster, eller vi kan spørge Anne Marie. 

• Vand til andet område. Adgang til rent vand medfører mange fordele: nedgang af 

sygdomme, dyrkning af marker og haver, forbedret fødevaresikkerhed og økonomi ved 

salg af produkter på markedet. Vi vil gerne gentage sådan et projekt, men vil parkere det, 

til det nuværende projekt er afsluttet og evalueret. 

 

Moldova: Grupper vil kontakte Birgit mhp. indkaldelse til af arbejdsgruppen. 
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Udsatte kvinder/piger i Danmark: arbejdsgruppen havde været i kontakt med Girls Talk og 

Marianne viste deres hjemmeside på skærmen, så vi kunne se, det arbejde, de laver. Det 

handler om, at unge piger kan komme i kontakt med mennesker, der kan hjælpe dem videre i 

livet, når de selv er ved at give op. Girls Talk er en stærk og velfungerende organisation, som 

Marianne mener vi kan lære af, hvis vi kan komme i samarbejde med dem. Forhåbentlig i et 

projekt, og ikke kun med en donation. Marianne nævnte, at man evt. kunne samarbejde med 

Girls Talk om foredrag på ex. skoler og Birgitte foreslog, at man evt. tænkte på FGU, som er 

en skole i Silkeborg Kommune for utilpassede unge. 

 

Lokale projekter: Birgitte var i gang med at undersøge mere om konceptet med e-

medlemskab. Herefter vil hun indkalde arbejdsgruppen. 

Karen spurgte om vores donation til SOSU-pigen var et projekt. Hvis uddannelsesstøtte skal 

være et projekt, skal klubben følge resultatet, ex. om hvordan det går med uddannelsen, 

eksamen og evaluere slutresultatet samt gerne aftale med den/de pågældende, at de kommer 

til et klubmøde og fortæller om deres uddannelse/fremtidsplaner o.l. 

 

3. Aktiviteter: vi skal bruge hjælpere til følgende aktiviteter:  

Der kom lister rundt vedr.: Gåture fra Lunden, Kunstudstillingen, Koncert, Marked i 

Lunden, Orange Dage. Region 2 skal gennemføre Landsmøde til næste år (29/4-1/5). De 

betyder, at vores klub skal varetage en masse opgaver. Derfor skal vi overveje at udskyde 

Modeshow til efteråret 2022. 

     Liste rundt om tilmelding til fællesarrangement den 27. oktober. Der er kommet indbydelse 

fra Herning til Jubilæum den 2. oktober og fra Skanderborg i november, og der er regionalt 

møde 30/10. Kirsten planlægger samkørsel til junilæet i Middelfart. 

 

4. Drøftelse af unionens spørgsmål om regioner 

er der ønske om at sætte krav ind i vedtægterne – altså opgaver, som regionerne skal løse? 

NEJ 

Hvad tænker I om valg af poster på Unionsplan? 

PÅ SKIFT SOM NU I FØRSTE OMGANG. HVIS DER ER POSTER, DER IKKE KAN 

BESÆTTES, KAN DISSE ’UDBYDES’ TIL RESTEN AF LANDET. Det må være en 

fordel, at man også kan mødes ’in person’. 
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Øvrige bemærkninger: 

MINIMUM 1 REGIONALT MØDE OM ÅRET I REGIONERNE, OG ELLER AFGØRES 

ANTALLET I DEN ENKELTE REGION. 

 

5. Godkendelse af projektbeskrivelse 

Af hensyn til muligheden af Best Practice Award er vores uddannelsesprojekter af pigerne i 

Gambia bliver samlet til et projekt, hvorfor der er lavet en samlet projektbeskrivelse. Med de 

tilføjelser om børnene i SOS-Byerne, som Aase og Dorte lige skal føje til, blev 

projektbeskrivelsen godkendt. 

 

6. 3 min. job v/Kirsten 

Jeg har i mit arbejdsliv arbejdet på kontor, de fleste af årene med regnskab. Jeg har været 

ansat i HK fagforeningen i 31 år – de 23 år på kontoret her i Silkeborg, hvor jeg havde 

ansvar for bogholderiet samt diverse andre ting. De sidste 8 år blev på kontoret i Aarhus 

efter fusion af afdelingerne Aarhus, Randers, Grenå og Silkeborg.  

Jeg stoppede med at arbejde i 2014, det var en omvæltning at få meget egen tid. Jeg kom 

hurtig i gang med at deltage i gymnastik ved Idræt om Dagen, hvilket stadig er en god 

aktivitet for mig.  

Vi har 5 børnebørn, som heldigvis har haft brug for pasning og hygge – 3 piger i Aarhus, 

Amalie 14, Smilla12 og Naja 7 år. I Aalborg Marius 10 år og Sofie er lige blevet 6 år. I 

Corona tiden har der dog været mindre brug for hjælp, da forældrene har arbejdet 

hjemmefra.  

I 2014 fik jeg også kontakt med Frida og hendes mor, de to har et meget lille netværk, de 

manglede en reservebedstemor for Frida, der nu er 14 år. Så det vi har foretaget os sammen 

er selvfølgelig meget forskelligt igennem de 7 år. I starten var det noget med at lege og 

opleve ude i naturen, nu handler det om drenge og kærester. Frida har i perioden haft nogle 

skoleskift, hvilket heller ikke har været så nemt. Jeg har Frida på besøg mindst hver anden 

uge, så det går der også en del tid med.  

Jeg bruger også tiden på nogle gode ture på golfbanen, oftest tirsdag hvor vi er 4 der har en 

tid på banen kl. 9.48, så går de næste 4 – 5 timer godt. Sommetider bliver det til 1 runde 

mere i løbet af ugen.  

Derudover går jeg ofte tur i lokalområdet. Jeg har en tidligere kollega, jeg mødes med – så 

vi får en god snak på turene.  

Jeg kan anbefale en tur på Silkeborg bad, hvor jeg var for nylig - hvor der pt er illustrationer 

af H. C. Andersens Eventyr rigtig spændende, tegningerne er tegnet af Richard, som er bosat 

i Cuba. S om I ved har jeg også forskellige gode opgaver i Soroptimist klubben, lige nu er 

jeg kasserer, med i Extension gruppen, Rumæniens gruppen og hvad der lige er gang i med 

forskellige aktiviteter – så som blomsterarrangement, udstilling m.m.  

 

7. Ulla – 3 minutter: 

Ulla erkendte blankt, at hun er blevet forelsket og at hendes udkårne hedder Martha. Marthe 

er et flot træskib – en tomastet skonnert, som blev søsat i 1900. Hun bliver passet og plejet, 

poleret og spulet, så hun kan holde sig ung. Marthe er en del af dansk kulturarv, og formålet 

er at restaurere og vedligeholde hende, så mange kan få mulighed for at lære at sejle og lære 

om gammelt håndværk, hvordan man binder diverse knob og hvad udtryk som ’fast’, 

’fokkemast’, ’klyver’, ’jager’ og ’storsejl’ betyder. 
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Samværet ombord er hyggeligt. Gamle historier bliver genfortalt og medfører altid et godt 

grin. God mad og et enkelt glas vin er der også plads til.  

Jeg overvejer til vinter at kaste mig ud i at tage et duelighedsbevis på nettet, hvilket sikkert 

vil være en god hjælp for mig, når jeg til foråret skal sejle med Martha, 

Hvorfor fortæller jeg nu om Martha – jo min hensigt er selvfølgelig, at I i klubben hører om 

skonnerten Martha, men også et budskab om, at det aldrig trods alder bliver for sent at lære 

noget nyt eller møde nye mennesker. Se i øvrige om Skonnerten Martha på nettet. 

 

8. Orientering og info fra bestyrelse, KPD, Extension, projektgrupper, arbejdsgrupper 

Dorte orienterede om det netop afholdte møde i Ukraineudvalget og om de projekter, 

Udvalget havde besluttet at støtte. Der pågår et fantastisk arbejde i de ukrainske klubber, 

selvom de er hårdt ramt af Corona, krig og fattigdom. Dorte efterlyste endnu et medlem til 

udvalget og Inga meldte sig. 

KPD fortalte, at Paraplyprojektet til støtte for projekter i Grønland forventes snart at blive 

godkendt af FU og at Unionen vil sætte 100.000 kr. ind på kontoen fra starten. Så er det 

meningen, at klubberne skal sende penge til kontoen efterfølgende, så der kan komme gang i 

støtten til kvinder og piger i Grønland. Det er også meningen at klubber, som har projekter i 

Grønland kan søge om penge fra puljen. 

Solveig fortalte om uddelingen af Verdens Bedste nyheder. Det gik fint ved Rådhuset, men 

på stationen var der ikke stor interesse fra de unge mennesker i at læse informationerne. Det 

vil man melde tilbage til Verdens Bedste Nyheder. Solveig havde en hilsen med fra Ina, som 

også var med på Lyngsbolejren. 

 

9. Eventuelt 

Der bør være en soroptimist med i hver gruppe til gåturen, MtW d, 19. sept. fra Lunden. 

Det er stort set ikke muligt at købe blomster i Silkeborg i Industriferien, heller ikke 

bårebuketter, for blomsterforretningerne har lukket samtidig. 

Rigmor har mindet Hanne E. om Drewsen forestillingen samt om Nytårskoncerten. Drewsen 

spilles fra 23/10 til 20/11 og Nytårskoncerten den 15. og 15. januar. 

Husk, at der er gratis influenzavaccination – tider og steder kan ses i Sor-obs. Agnes donerer 

fortsat indtjeningen til vores arbejde. 
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Rettelse til Sor-obs: Fødselsdagsmødet holdes i lokale 1, Medborgerhuset, for Signesminde 

Kro har ikke åbent om  tirsdagen. 

Ulla orienterede om projektideen med produktion af hygiejnebind på teknisk skole i Gambia 

og Aase fortalt om sin anmodning til kommunens politikere om at opsætte en statue af 

Theodora Lang, omdøbe Skoletorvet til Theodoras Plads og begynde at give byens gader 

navne efter lokale kvinder. 

 

2021.09.15/Aase K-P, referent 

 

 

Deltagere: Vibbe, Karen, Susanne, Ulla, Aase, Birgitte, Dorte, Trine, Inga, Solveig, Maria, Beth, Bitten, 

Birthe, Gerd, Hanne, Margit, Lone, Marianne, Kirsten. 

 


