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SI Silkeborg 

Fødselsdags-klubmøde den 12. oktober 2021 

Referat 

 

Velkomst 

Præsidenten bød velkommen med en særlig velkomst til Bitten Birthe, som bliver optaget som med-

lem i dag. Herefter blev der serveret lækkert oksemørbrad i champignonsauce og ovnbagt kartoffel/ 

grønsagsblanding, dertil vand, vin eller andet.  

 

Lysceremoni 

Præsidenten tændte det første lys for Soroptimist International i anledning af 100 året for den første 

klub og udtrykte håbet for styrkelse og udvikling i de kommende år. Det andet lys blev tændt for 

vores egen klub i anledning af vores 58-års fødselsdag med håber om, at vi fortsat vil udvikle os og 

have et sprudlende klubliv også i fremtiden. Herefter læste præsidenten vores vision og mission op 

fra Den blå Bog. 

 

Optagelse af nyt medlem 

Det var en stor glæde at kunne optage Bitten Birthe som medlem i klubben. Bitten Birthe var allerede 

et kendt ansigt, da hun har været gæst tidligere til klubmøder. Præsidenten overrakte Bitten en buket 

blomster og ønskede for Bitten, at hun ville falde godt til i klubben. Beth, som er mentor for Bitten, 

fortalte, at hun og Bitten havde fælles berøring rent arbejdsmæssigt. Beth havde fortalt om soropti-

mismen og klubben, og Bitten havde straks udtrykt, at det ville hun være med i. Beth – og resten af 

klubben – håber, at Bitten vil blive rigtig glad for at være soroptimist. Herefter præsenterede alle sig 

kort for Bitten. 

 

Projektudvikling 

Moldovagruppen har nu aftalt møde og har forskellige ideer til, hvad de kunne tænke sig at arbejde 

med, men de vil først spørge klubberne i Moldova, hvad de kunne have behov for. Ina kommer til 

deres første møde og fortæller lidt om Moldova og behovet for støtte. 

 

Gambiagruppen har talt med SI Banjul og afventer, at de vender tilbage med deres ønsker om pro-

jekter, vi kan samarbejde om. Ulla rejser til Gambia den 8. november og er der i 3 uger, hvor hun 

besøger vores projekter og klubben i Banjul.  

Vi har bl.a. foreslået, at lokale kvinder om aftenen måske kan benytte Skagenskolens symaskiner og 

sy tøj til deres familie samtidig med, at de undervises i sundhed i bred betydning. SI Banjul synes om 

denne ide og vil gerne, at vi måske kan igangsætte et projekt, hvor piger og kvinder lærer at undersøge 

dem selv for brystcancer. 

 

Gruppen vedr. E-medlemskab er ikke komme i gang endnu. Birgitte vil kontakte Ulla Madsen m.h.t. 

yderligere info om ordningen. 
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Gruppen vedr. udsatte piger arbejder videre med et projekt for piger i Danmark. 

 

Aktiviteter 

Marked i Lunden: 

Karen oplyser, at hvis vi har yderligere effekter til markedet, bedes disse afleveres i Lunden om lør-

dagen kl. 10. Der mangler folk til cafeen samt til at bage et par kager. Hvis vi ønsker at tage egne 

ikke solgte effekter med hjem igen, skal vi gøre dette inden kl. 17 om søndagen, fordi spejderne 

kommer på dette tidspunkt og henter resten af effekterne. Liste rundt med tilmeldinger. 

 

Orange Dage: 

Aase anmodede om, at et par medlemmer flere ville melde sig til en arbejdsgruppe vedr. Orange 

Dage. Der vil blive tale om et enkelt eller blot et par møder vedr. planlægning og indkøb etc. til 

eventen den 27. november, hvor i alt 42 klubber landet over sætter fokus på stop vold mod kvinder. 

På selve dage skal vi være lidt flere på standen på Torvet, men det plejer ikke at være noget problem. 

 

Der ligger mange ting på Unionens hjemmeside, som vi kan lade os inspirere af, herunder en idé liste, 

pressemeddelelsesskabeloner, flyers, plakater etc. Unionen har henvendt sig til Malmø klubben om 

et samarbejde om lys på Øresundsbroen, men klubben har ikke reageret. Så nu har vi selv søgt herom.  

Liste rundt. 

 

Modeshow: 

Det planlagte modeshow i foråret 2022 udsættes, idet vi får travlt med at deltage i gennemførelsen af 

L/R mødet, som region 2 til næste år er værter ved.  

 

Blomsterarrangement: 

Den 10. november i Lunden. Vi har fået tilbudt en blomsterbinder, som vil gøre det gratis. Hun kunne 

kun Mortens Aften, så derfor denne dato for afholdelse. Liste rundt. 

 

Herefter holdt vi en lille pause med kaffe/te og kage. 

 

Egoforedrag v/Inger 

Født i 1948 og opvokset i en lille landsby ved Egtved. Far smed, mor hjemmegående og en 5 år ældre 

søster. Det var et område med bønder og et meget stabilt og forudsigeligt samfund, som skabte tillid. 

Inger finder, at de 3R’er: ro, renlighed og regelmæssighed kunne stå for hendes barndom. Hun be-

skrev en typisk morgen, en typisk formiddag, en typisk eftermiddag og aften i hendes barndomshjem, 

med faderen i smedjen, moderen, der ordnede hus om formiddagen og ’sidde på stuen’ om eftermid-

dagen. Det betød, at Inger var med i moderens arbejde i hjemmet om formiddag, så den varme mid-

dagsmad bliver paratgjort og tilberedt til middag, hvor søsteren kom fra skole og faderen kom ind fra 

smedjen. De spiste sammen, søsteren cyklede igen de 2½ km til skole og faderen sov middagssøvn 

en time, inden han igen gik ud i smedjen. Moderen vaskede op, inden hun lagde sig. – alle i omegnen 

sov til middag fra halv et til halv to. Så klædte moderen sig om og kunne derefter ’sidde på stuen’ 

med sit håndarbejde: syning, strikning, broderi etc. Inger selv legede med sin dukke, som vistnok ud 

over et par puslespil, var eneste legetøj, idet moderen mente, at børn skulle udvikle deres kreativitet 
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selv. Om aftenen blev der læst avis og set TV, idet Ingers familie var nogle af de første, der fik et 

sådant apparat. Inger anser sin fader for at være et meget tilfreds menneske og hendes moder som en 

mere stræbsom natur. Og det var moderen, der tog sig af det religiøse og bad Fader Vor med børnene 

hver dag, indtil Inger var ca. 10 år gammel. 

 

Inger er glad for, at hun har kendt begge sine bedsteforældre og hun fremhævede sin farfar og morfar. 

Farfaren var den, der startede smedjen omkring år 1900. Han var jæger og elskede sine hunde. Inger 

husker især gravhunden Smut, som det var en fryd at lege med. Morfaren var en jovial jævn bonde-

mand, der interesserede sig meget for skole sagen. De store bønder var ikke just begejstrede, men han 

fik gennemtrumfet, at de leverede kampesten til en ny skole. Derved slap børnene fra Vindum Sten-

huse for at gå den lange vej over heden ind til byskolen. 

 

Som det var almindeligt dengang, gik Ingers 5 år ældre søster ud af skolen efter 7 klasse og kom ud 

og tjene og senere på et Kommunekontor. Hun blev gift med en landmand. Inger selv kom i ’Realen’ 

og siden på gymnasiet. I slutningen af gymnasietiden blev et tandlægebesøg udslagsgivende for In-

gers erhvervsvalg.  Hun læste så de næste 5 år i Århus, hvor hun traf Ole, der siden blev hendes mand. 

Ole begyndte at læse på seminariet og de havde nogle dejlige ungdomsår der. Efter endt uddannelse 

blev Inger ansat i Børnetandplejen i Herning og på en privat klinik i samme by. Ole fik job på Bording 

Skole, Ikast Kommune, og Inger blev ansat i Børne- og Ungdomstandplejen samme sted og var til-

lidsmand de fleste af årene. I hendes sene arbejdsår fik hun ansvaret for Omsorgstandplejen og Spe-

cialtandplejen. En dyb depression var årsag til, at Inger måtte stoppe efter 37 år som tandlæge.  

 

Ole og Inger har to børn, Mette og Marianne, født i hhv. 1975 og 1978. 

 

Hun havde i sin karriere været underlagt diverse kommunale ændringer, som specielt på ledelsesom-

rådet havde sat sine spor. Ikke mindst New Public Management oplevedes som et uvæsen inden for 

de humanitære områder. I tandplejen betød det, at der hverken var tid eller efter/videreuddannelse til 

at varetage opgaverne i en faglig acceptabel standard. Efter et langt sygdomsforløb ønskede Inger at 

fortsætte sit arbejde som tandlæge, men måtte indse, at det kunne hun ikke mere. Hendes læring af 

forløbet er, at selv den dybeste depression vil klinge af over tid, og man vil komme op til overfladen 

igen. Især hvis man har en, der kan holde ud og holde af i de perioder, hvor man ikke selv kan se 

lyset. 

 

Ingers første prioritet er hendes mand og deres børn og børnebørn. Og spørger nogen hende, hvilket 

job, hun har, svarer hun, at hun er soroptimist. Inger sluttede sin fortælling med at citere sin svigersøns 

mundheld: ALT ER GODT! 

Tak til Inger for en stærk personlig, vedkommende og kærlig livsfortælling. 

 

Sang 

Inger omdelte sangen: Hvor du sætter din fod og havde understreget en række ord, som refererede til 

hendes fortælling: drømme, minder, hånd, dit medmenneskes lykke, skabelsen, slægters rytme, at le, 

en del af os, tillid, at stykke der ikke går op og tro, håbe og kærlighed. 
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Billetindtægten fra koncerten 

syntes klubben skulle gå til Jubilæumskontoen og Ukraine. Bestyrelsen behandler sagen på det kom-

mende møde. 

 

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

Præsidenten takkede alle, der hjalp med ved udstilling og koncert og opfordrede til, at vi bliver ker-

negivere også i år. Birthe foreslog, at vi fra klubbens side hvert år sender penge svarende til et antal 

kernegivere. Bestyrelsen tager dette op på det kommende møde. På det nu afviklede guvernørmøde 

blev det besluttet, at SIE bibeholder aldersgrænsen på de 75 år for visse hverv i organisationen, men 

at klubberne selv står frit i forhold til at bevare eller slette aldersbegrænsning. 

 

KPD oplyste, at der er indberettet 4 fokusrapporter i år: sko til Gambia og Moldova, Uddannelse af 

piger og kvinder i Gambia, Uddannelsesstøtte til kvinde i SOSU-uddannelsen og Sengetøj til Gambia. 

Endvidere at der nu er 3 paraplyprojekter i Unionen (Kvinder og Piger i Grønland, Stop Vold mod 

Kvinder og Piger samt Teen-age-Mødre i Rumænien) som klubberne kan donere penge til og som de 

også kan søge midler fra. Der ligger projektbeskrivelser, ansøgnings- og afrapporteringsskemaer på 

Unionens hjemmeside. Endeligt bad KDP om, at flere fra klubben ville deltage i det kursus for 

KPD/KAPD, som finder sted den 30. januar 2022. Det vil være hensigtsmæssigt, idet nuværende 

KPD stopper i hvervet i 2022. 

 

Extension har kontakt med tre emner til medlem fra Engesvang, som er interesserede, men som ikke 

har tid lige nu til at deltage i klubmøder. 

 

Den 22-24. april 2022 planlægges en københavnertur, hvor man tager toget, spiser i Tårnet på Chri-

stiansborg, går i teatret og besøger Vartorv. Interesserede kan henvende sig til Pia. 

 

Vi kører i to biler til regionalmøde i Skjern og tager Hanne Meyer med, som kører til Silkeborg fra 

SI Grenaa. 

 

Præsidenten afsluttede mødet med at ønske os god hjemtur, og vi andre kunne takke for et godt møde 

med 22 deltagere ud af de 29, vi nu er i vores klub. 

 
2021.10.13/Aase Krag-Petersen, referent 


