alle ønskede, at det skulle gå godt – og
det gjorde det heldigvis.
Den første store opgave, efter at det
nye soroptimistår startede i oktober,
var at gennemføre klubbens kendte
aktivitet ”Juleboden i Houmeden”. Alle
gik ekstraordinært meget op i arbejdet
med at fremstille alle de lækkerier, der
skulle sælges, og da boden åbnede den
22. november, bugnede den da også
med hjemmelavede specialiteter til stor
glæde for de mange trofaste kunder.
Klubben havde besluttet at boden
skulle holdes åben hele to lørdage, og
også den 29. november blev et fantastisk tilløbsstykke.
Selv om klubbens medlemstal en overgang var mere end halveret, lykkedes
det alligevel at gennemføre juleboden
med stor succes. Vi kunne glæde os
over, at omsætningen i juleboden var
helt på højde med tidligere år, og som
præsident er jeg meget stolt over at
opleve, hvordan alle vore medlemmer
har stået sammen og vist omverdenen,
at klubben i Randers eksisterer i bedste
velgående. Vi havde så flot et overskud i
juleboden, at vi her i december har doneret store beløb til flere lokale formål.
Mødrehjælpen og Randers Krisecenter
har vi altid støttet, og det har vi selvfølgelig gjort igen. Red Barnet modtager
også en donation ligesom der også
gives støtte til unionens landsprojekt
”Giv en pige ret”, der går ud på at sikre,
at piger i Mali kan få en fødselsattest
og dermed få stemmeret, gå i skole,
få ret til en uddannelse og til at arve.
Den internationale præsidents projekt
”See solar – cook solar”, der går ud på at
anvende solenergi til huslige gøremål,
så der bliver tid til skolegang og andet
for piger, vil også blive støttet.

En alternativ
vært-/
værtindegave
Her er muligheden for at give en (værtinde) gave, der ikke bliver glemt lige med
det samme og samtidig er en gave, der
gør en forskel.
Gavebrevet koster 50 kr. og beløbet går
ubeskåret til Region 6’s indsamlingsprojekt ”støtte til unge grønlandske mødre”
under Foreningen Grønlandske Børn.
Inde i folderen kan modtageren læse
om projektet, og på bagsiden er der
information om soroptimisterne og vores
arbejde.
Bestil gavebrevet på mail til
annispringborg@gmail.com
Bestil min. 4 stk. af gangen.
Betalingen overfører du til:
reg.nr. 1551 konto 4001384996
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gode grunde til hvorfor
JEG er soroptimist

Vi har bevist, at vi er levedygtige, og at
vi ikke lader interne stridigheder ødelægge klubben. Vi har et sundt socialt
klubliv med hygge, gode aktiviteter og
en fælles interesse i at arbejde for soroptimismen og dermed sikre at SI Randers
består også i fremtiden.

1. Jeg har et mødested med kvinder i alle aldre og professioner.
2. Jeg får gennem møder og arrangementer nye oplevelser, som giver mig inspiration i min dagligdag.
3. Jeg får netværk med selvtænkende, selvstændige og handlekraftige kvinder,
som jeg kan bruge, og som kan bruge mig.
4. Jeg får venner.
5. Jeg får styrket min selvtillid.
6. Jeg har kontakt med ligesindede kvinder over hele verden.
7. Jeg har ret til at deltage i interessante møder i min egen klub, i naboklubber, i
regionen, på landsplan, på federationsplan og på verdensplan, og får dermed
udvidet min horisont.
8. Jeg får brugt mine organisatoriske interesser ved at melde mig til bestyrelsesarbejde på alle niveauer.
9. Jeg kan være med til at skabe og udføre aktiviteter til glæde og gavn for min
næste og mig selv.
10. Jeg vil også, når jeg bliver gammel, have et indhold i mit liv.

Solvejg Vinther Andersen, præsident
SI Randers

Derfor er jeg glad for at være soroptimist – jeg kan da ikke være andet bekendt,
vel?

I alt donerer vi 12.500 kr. til de ovennævnte formål.
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