
Har du lyst til

1. at få indflydelse og gøre en forskel for kvinder og piger. 
2. at blive en del af et spændende netværk.
3. gennem engagerede foredragsholdere og interessante 

virksomhedsbesøg at lære forskellige personer, organisationer og 
erhverv at kende.

4. via deltagelse i møder i regionen og på landsplan at blive inspireret i 
samvær med stærke kvinder, der har de samme soroptimistmål og 
værdier.

Så kontakt os på  skagensi@outlook.dk eller tlf. 24 60 19 71

Du er meget velkommen som gæst.

1. Vi holder klubmøder den 1. tirsdag i måneden undtagen juli og august.
2. Vi holder en del af møderne på Ålbæk Gl. Kro. Samkørsel mulig.
3. Vi mødes kl. 18.45 og spiser sammen.
4. Junimødet holdes altid sammen med SI Hjørring

Som medlem

1. betales kontingent  til union og klub – i alt 750 kr. - hvert halve år.
2. får du indflydelse på, hvad klubben skal have fokus på.
3. får du mulighed for at være med i bestyrelse og udvalg

Du bestemmer selv, hvor meget du vil engagere dig,
men det forventes at du kan deltage i min. 5 møder om året.

Før du evt. bliver medlem

1. bliver du inviteret til orienterende møde.
2. får du mulighed for at være med som gæst flere gange.

Vi håber, din interesse er vakt, og at du vil udbrede
kendskabet til en stærk organisation, der gør en stor forskel

for kvinder og piger.

SI Skagen

Soroptimist International

Skagen

SI Skagen er en del

af verdens største NGO

for kvinder i erhverv

med rådgivende status i FN

https://skagen.soroptimist-danmark.dk 

https://www.skagen.soroptimist-danmark.dk/
mailto:skagensi@outlook.dk


Vi arbejder efter FNs 2030 mål 

med særlig fokus på kvinders og pigers

rettigheder, status og udviklingsmuligheder.

Vi bidrager konkret til projekter med midler

indsamlet via arrangementer og praktiske aktiviteter

Gennem arrangementer og via forskellige medier

forsøger vi at skabe opmærksomhed

på vore projekter og aktiviteter

og derved være fortalere for kvinders og pigers vilkår

Vi støtter 

projekter globalt, nationalt og lokalt.

Sammen med andre nordjyske klubber
støtter vi projekter i Angola

1. Vandprojekter 
2. Uddannelse af kvinder:værktøjskurser, regnskabs- og 

virksomhedskurser. sy- og strikkekurser, fødselshjælper- 
og jordemoderkurser.

3. Malariaforebyggelse

I samarbejde med ”Stop Sult” fonden og WFP.
Skolemadsprojekt i Burkina Faso

Sammen med to 6. klasser, er der arbejdet med madspild og 
indsamlet penge, så elever i BF kan få 2 måltider mad /dag.

Stop al vold og udnyttelse
rettet mod kvinder og piger.

1. Støtte til Redens arbejde mod handel med kvinder
2. Støtte til lokale krisecentre 
3. Etableringshjælp til kriseramte kvinder
4. Støtte til indiske piger
5. ”Giv en pige ” - fødselsattester til piger i Mali

Nationalt og lokalt har vi også støttet
1. Grønlandske børn
2. Julemærkehjemmet
3. Mødrehjælpen
4. Red barnet


