
Tak for dit engagement i Moving the World på Hjul, 2020 
 

Tak for din / jeres støtte til ”Danmarks mindste cykelløb med den største ambition”. I har været med til at 
gøre en stor forskel for skolebørn i Burkina Faso.  
 
Resultatet blev hele 87.315 kr, som er overført til ”Stop Sult Fonden”. Med dette beløb alene kan vi sikre, 
at 291 skolebørn får et nærende måltid mad i skolen hver dag i et helt år. Det gør en meget stor forskel for 
specielt pigerne, at de med denne støtte, som uddeles via WFP (World Food Programme), bliver længere i 
skolen og dermed bliver bedre i stand til at påvirke deres liv i en retning efter deres eget ønske. 
Statistikken viser, at de bl.a. bliver gift og får børn senere jo længere skolegang de har. 
 
Vi havde en fantastisk tur rundt i Danmark og det har været en stor oplevelse at se Danmark fra cyklerne. 
Ruten gik fra Nyborg over Falster til København, Lyngby og FN-byen og videre til Ålborg over Odden - Århus 
og Hobro. Herefter til Silkeborg, Herning, Videbæk og Ringkøbing. Videre herfra til Skjern, Kibæk, Varde, 
Ribe, Aabenraa og Sønderborg. Den sidste dag hjem til Vejle fra Sønderborg over Haderslev.  
 
Vi cyklede i 9 dage og det blev til 1300 km. Bente og Ida cyklede sammen hele vejen med Annette i følgebil. 
De sidste tre dage fik vi støtte af nogle af vore dejlige cykelvenner fra Team Giv Håb. De har lært os at cykle 
på racer og givet os troen på, at vi kunne gennemføre dette. Tusind tak til jer – I gjorde en kæmpe forskel!  
Også en stor tak til Nyborg og Ribe cykelklubber for at bruge tid på støtte og sightseeing på vejen ud af 
hhv. Nyborg og Ribe.  
  
I Vingsted blev vi mødt af yderligere en stor flok cyklister, og således kørte ca. 70 mennesker i alle aldre 
med os over målstregen ved Sinatur Hotel Haraldskær. Det blev en værdig afslutning på en fantastisk 
oplevelse.  
 
Til sidst vil vi takke for det unikke samarbejde, vi har haft med Sinatur Hotelkæden. Stor tak for meget 
generøs støtte – overnatning, forplejning og super service på både Sinatur Hotel Storebælt, Frederiksdal, 
Skarrildhus og Haraldskær. I er væsentlige bidragsydere til det flotte resultat. En særlig tak til Kari 
Brandsgård for stort engagement i planlægningen og gennemførelse af turen. Det har været en uvurderlig 
støtte for os. 
 
 
 
 
Mange hilsner, 
Annette Huss, Bente Lorenzen, Ida Gormsen 
og alle øvrige medlemmer af Soroptimist International, Vejle 
.  

Afgang Sinatur Hotel Storebælt    Afslutning Sinatur Hotel Haraldskær 



 
 
 
 
 
 
 
 
Besøg i FN Byen hos Nordisk WFP 
Direktør, Anne Poulsen med 
formand for Danmarks 
Lærerforening, Anders Bondo 
Christensen og Sinatur Frederiksdal 
direktør, Claus Nielsen 
 

Søndervig       Afgang Sinatur Hotel Skarrildhus  
 

I mål! 
 

I alt deltog 27 soroptimistklubber rundt om i Danmark i årets Moving the World. Mange af klubberne har, udover 
deltagelse i Moving the World på Hjul, også  haft gang i mange andre aktiviteter hvilket har resulteret i, at vi i alt på 
landsplan har indsamlet 174.099 kr. Dermed kan vi sikre at i alt 580 skolebørn kan få mad hver dag i skolen i et helt 
år. 


