
Referat af regionalmøde i Region 4 d. 26. okt. 2019 på ”Klægager” Ballum.   

Velkomst v. Anne Mette Pedersen, præsident, SI Tønder – flot vi er 82 deltagere fra 11 klubber i dag.  

Lyscermoni og fællessang.  

3 min. ved Kirsten Bjerrum Petersen ”At se og blive set” – oplæst af Anne Mette (bilag).  

Indlæg v. Karen Brøde Harritsøe, SI Varde, region 4’s medlem i Extensionkommité:  

Medlemstallet på landsplan er stadig faldende – pt. 1387 medlemmer i 55 klubber. I Region 4 er vi nu 273 

medlemmer i 11 klubber mod 286 medlemmer i 12 klubber i 2018. Klubberne i Ribe og Kolding har været 

lukningstruet, men har kæmpet sig op igen – flot. Haderslev arbejder intenst på flere medlemmer. Der er 

mange forskellige grunde til medlemmers udmeldinger, men nogen synes organisationen er 

stiv/gammeldags. Medlemspleje/fastholdelse er mindst lige så vigtig som hvervning af nye medlemmer. Vær 

obs på de forskellige kontaktformer, facebook er måske på vej ud, og der bruges mere instagram. Vores 

infomateriale moderniseres. Se på egne klubregler, måske er vores ”krav” om mødepligt for stift til moderne 

kvinder. De fleste finder projektarbejdet spændende og glæden ved at løfte i flok. Mødet med andre klubber 

er også vigtigt, så det er flot vi er så mange i dag. Gør noget på tværs – gode ideer opstår ofte under 

afslappede former. Mulighed for digitalt medlemskab er på vej som 2. årigt forsøg. Varde forsøger at starte 

en ”Young Soproptimist-klub”. Der er planlagt samtalecafé til 9. marts 2020 – se nyhedsbrevet fra 

Extension, der er sendt ud til klubberne 20/9-19. (Karen ønsker ikke at fortsætte som Regionens repræsentant 

efter 2020, så der skal findes en ny inden valget).  

Marianne Tellier spurgte om soroptimistklubber evt. kunne være støttepersoner for unge kvinder, der har 

meget travlt i hverdagen? – en ide.  

Lisbeth Hass orienterede kort om skoleprojektet i Adis Abba, der fortsat kører godt med 60 piger. Projektet 

løber foreløbig frem til 2023. Hele overskuddet fra dagens lotteri går til skoleprojektet.  

Indlæg om vores regionsprojekt Womena ved Anette Feddersen (formand for styregruppen) og Marianne 

Tellier (deres indlæg/powerpoint ses på Regionens hjemmeside).  

Ruth Ørbæk Petersen, SI Tønder om RPD. Der er lige udsendt RPD-Nyt til klubberne, håber det kommer ud 

til alle. Der er ”Orange dage” fra 25. nov. – 10. dec., og – JA, det nytter noget at gøre opmærksom på vold 

mod kvinder, iflg. lederen af Krisecentret i Aabenraa. Se Region 4’s nye hjemmeside, her findes alle 

praktiske oplysninger, referater, Womena-projektet m.m. men gode ideer til andet stof modtages gerne af 

Ruth. Hvis vi skal hjælpe et nyt projekt frem i Uganda (Soroptimistklub dernede), så skal vi via DK foreslå 

det i SIE, da Uganda er i en anden verdensregion.  

Inden frokost var der lidt musikalsk underholdning ved ”Marskens Guld” (Halvor og Maja Bogh og Gitte 

Bønning Kristensen), der sang lokale sange.  

Frokost med lokale råvarer/småretter (solæg, kålpølse, lammefrikadelle, Rømørejer, hjortepølse, 

porre/kartoffelsuppe m.m. ). I frokostpausen fik vi også en hurtig besigtigelse og forklaring om stedet, hvor 

vi var. Ruth og Christian Lorentzen forklarede om deres marskgård ”Klægager”, der i 2017 blev valgt og 

udnævnt som ”Danmarks smukkeste bondegård”.  

Indlæg ved tidligere minister Ulla Tørnæs, især set ud fra de otte år som Minister for Udviklingssamarbejde. 



Ulla er født i Esbjerg, bor nu ved Holstebro, gift med en landmand og de har tre store døtre. Hun blev valgt 

ind i politik første gang i 1994 og har haft forskellige ministerposter indenfor undervisning og 

udviklingssamarbejdet. Dansk udviklingsbistand er 0,7% af BNP = 17 milliarder, og man kan godt gøre en 

forskel for de penge. Procentsatsen er fastsat via en FN-målsætning gennem 40 år, hvor DK er et af de fem 

lande, der faktisk opfylder målet. (som et af verdens rigeste lande har vi også en moralsk forpligtigelse til at 

leve op til målsætningen). Det handler også om sikkerhedspolitik – ulighed er ofte årsag til konflikter. 

Verden bliver mindre og mindre, de fleste har mobiltelefon/netdækning, så fattige afrikaner kan nemt se, 

hvordan forholdene er andre steder, og mange vil hellere dø på vej mod Europa end af fattigdom i små 

landsbyer. Frem mod 2030 skal der etableres 400 millioner nye arbejdspladser i Afrika for at absorbere 

befolkningstilvæksten, så der er behov. FN’s 17 verdensmål fra 2015 er et fantastisk grundlag, fordi stort set 

alle land både rige og fattige står bag. Hvilke kanaler bruger DK så til udviklingssamarbejde: FN, UNICEF, 

WFP (World food program), Verdensbanken, NGO’er, den private sektor (f.eks. Vestas vindmøller), 

partnerlande (f.eks. Uganda, Etiopien, Myanmar og Bangladesh), humanitær bistand (70 millioner er på flugt 

på verdensplan).  

Som udviklingsminister første gang i 2009 overværer Ulla en fødevareruddeling i Etiopien, og stillede 

spørgsmålet om der ikke ved samme uddelinger kunne uddeles prævention, men i første omgang var det ikke 

”deres bord”. Næste gang hun spurgte blev der lyttet, og der kom gang i familieplanlægningsprogrammer for 

danske penge. Ingen kvinde ønsker at få 10 børn, man ikke kan forsørge/uddanne, piger blev giftet bort som 

10-årige, kvinder går i arv til mandens familie ved ægtefældens dødsfald, kvinder med HIV-diagnose bliver 

udstødt af det lokale samfund osv., så der er nok at tage fat på ang. kvinders forhold. Økonomisk er det smart 

at støtte kvinderne, det er selvhjælp til hele samfundet, hvis kvinder kan/får mulighed for mere. For hvert år 

en pige går i skole, øger hun sine indtjeningsmuligheder 10-20 %. Uddannelsesmæssigt starter der stort set 

lige mange drenge og piger i skolerne, men efter 4. klassetrin dropper pigerne ud (pga. arbejde i hjemmet, 

menstruation, manglende sikkerhed på skolevejen, familiens økonomi m.m. ). Der skal styr på 

befolkningstilvæksten = kvinders ret til at bestemme over egen krop (selv bestemme antallet af børn). 

Seksualoplysning.  Hver dag dør 800 piger/kvinder i forbindelse med fødsler eller usikre aborter. Alle lande 

har faktisk lovgivning imod omskæring af kvinder, men det finder stadig sted. Næste mål i 

ligestillingskampen er lovgivning mod børneægteskaber.  

USA/Donald Trump har meldt sig ud af al den politik – DK, Sverige, Holland m.fl. har startet en 

bevægelse/organisation, der forsøger at udfylde det hul/gab USA’s manglende støtte efterlader.  

Næste år afholdes en konference i Nairobi for at fejre 25 året for kvinders rettigheder på verdensplan. DK er 

medvært og kronprinsesse Mary vil også deltage. (hun er en meget dygtig ambassadør for både DK og 

arbejdet for kvinders rettigheder).  

Vores arbejde/små projekter nytter noget i den store sammenhæng – så fortsæt endelig!:-) 

Indlæg ved unionspræsident Else Lücking. Nu har jeg allerede deltaget i fem meget forskellige regionsmøder 

rundt i landet med gode indlæg, hvor er der meget gejst og energi rundt omkring. Stikord til vores arbejde: 

Bidrage – Inspiration – Netværk – Projekter (det kan vi blive bedre til, husk ordentlig aftaler og tidsrammer) 

– Aktiviteter (det er vi gode til) – Se ind/se ud i DK/verden – vi kender mange kvinder = medlemmer (det 

daler i alle lande) – Tør noget – Magt (vanens magt, vi plejer, vi har prøvet, reglerne siger, nu har jeg været 

med i 30 år, så…) 

Lige nu arbejder forretningsudvalget med hjemmesiden (omorganisering), muligheden for webmedlemmer, 

redigering/optryk af info-flyers, arbejdsgruppe ser på et nyt nationalt projekt (noget der kan markere 100 års 



soroptimisme i DK), SNLA i DK 2020, kursus for KPD/Extension d. 23. feb. 2020, lovarbejde 

(underslæbssagen kommer snart for retten).  

Efter kaffepausen kom Lars Løbner Hansen (Tønder Revy) med et muntert indlæg om hvordan ”hans mor” 

opfattede soroptimisterne.  

TAK for i dag – næste års regionalmøder er planlagt af Vejen-klubben, og der er forregionalmøde d. 20. 

januar 2020 og Regionalmøde d. 31. oktober i Vejen.  

 

 


