
Regionalmøde i Region 3, 29. september 2019 kl. 10. 
 
I Cafe Det Gamle Mejeri, Vestergade 24, Særslev, 5471. Søndersø. 
 
57 glade og forventningsfulde Soroptimister ankom mellem 9,30 og 10 til morgenkaffe med dejlige lune 
hjemmebagte boller. 
 
Kl. 10,00     Velkomst ved præsident Karen Hansson. Herefter lysceremoni  

3 min. v/Anette Kvist omkring Pilgrimsvandring og vandring i det hele taget. 
Anette holdt medrivende 3 min. om sin pilgrimsvandring på Caminoen i Spanien og langs den 
Jydske Vestkyst. Alle er pilgrimme – på deres livsvandring. Anette tog beslutning om at gå, til 
trods for, hun var midt i en livskrise. 
De syv pilgrimsord vi alle kan lære af: Langsomhed, bekymringsløshed, frihed, enkelhed, 
stilhed, spiritualitet og fællesskab, blev efterlevet i forskellig grad. Anette nævnte bl.a. at der 
er mange mennesker på Caminoen, men alligevel er man sammen og hver for sig. Hun havde 
en fantastisk uge. 
Anette vandrer også med gode veninder langs den Jydske Vestkyst. 
3 min. blev afsluttet med pilgrimssangen: Må din vej gå dig i møde. 

 
Kl. 10,30  Unionspræsident Else Lücking holdt indlæg omkring vore mål – vi skal – hvad vil vi? 
 Et årsskrift er på vej omkring de 3 emner:  

1.  Bidrage           
2. Inspirere 
3. Netværke 
Soroptima er i skrivende stund udkommet og indeholder netop flere artikler, der omhandler 
de 3 emner. 
Vi skal i vores arbejde huske på, at vi er her for vores egen skyld – det skal være sjovt – 
Else nævnt bl.a. projektarbejde – vi skal nytænke, det skal være defineret og der skal være 
klarhed omkring økonomi. Det skal evalueres, vi skal lave focusrapporter og vi skal få nye 
med i arbejdet. Husk at læse medlemsnyt og svare på f.eks. undersøgelse omkring 
medlemstrivsel. 
En stor opfordring fra Unionspræsidenten: I skal have en RPD med fra region 3. 
Se forslag fra Vejle klubben om opstilling af kandidat. 
Omkring det at inspirere, nævnte Else Lücking vigtigheden af forskellige professioner blandt 
medlemmerne. En blev nævnt som fåreavler i stedet for sekretær! Det giver en anden vinkel! 
Vigtigt og spændende at deltage i møder ude i verden. Guvenørmøde i Zagreb, Internationalt 
møde i Kuala Lumpur med spændende og også sjove oplevelser f.eks. omkring planlægning 
af indmarch med flag – dronningen af Malaysia deltog. Birgit fra Varde havde familie, der 
opholdt sig i Kuala Lumpur – de viste rundt. 
Vigtigheden af,  at kvinder også ude i verden har styr på den lange økonomi – det må ikke 
kun være mændene,  der har det. 
Vi skal holde focus på klimaet. F.eks. kunne vi alle hver fredag kl. 9 sende Mette Frederiksen 
en melding om, hvad vi gør eller kan gøre for at forbedre klimaet. 
Nævnte muligheden af at kunne deltage i Convension i Dublin i 2023. 
Omkring det at netværke skal vi være åbne – vi kender jo mange – de skal være med – giv 
plads – plejer er død – vi skal udfordre og udfordres. 
 
 
FU arbejder p.t. med nyt omkring hjemmesiden. 



Et dansk projekt skal markere fællesskab. 
SNLA til Kalundborg i 2020. 
Lovkomiteen arbejder med ny lov. 
Der er nedsat udvalg til fejring af 100 året for stiftelse af  SI i 2021. 
Nogle nævnte problematik omkring de medlemmer, der har valgt ikke at være på facebook. 
Informationerne skal kunne findes andet sted. 
Der arbejdes med problematik omkring indsamlinger – der skal favnes meget bredt, ellers 
afgift på kr. 1.100 hver gang. 
Vi skal lade det positive fylde – altid fortælle den gode og positive historie. 
Der blev stillet spørgsmål til persondataforordningsloven – det var i første omgang grebet 
forkert an, idet vi ikke har personfølsomme oplysninger i databasen. 
Husk at indberette til hjemmesiden om ændring af medlemskaber. Slette, melde til osv. 

 
Kl. 11,00 Ekstension-formand i Region 3 Lone Dalstrup. 

Vi skal have ny formand i 2021 – og Lone understregede NY formand. Der skal nye kræfter og 
nye ideer til. 
Og igen: vi skal have valgt en RPD i Region 3. Altså en RPD i 2020 og en Extensionformand i 
2021. 
For mange medlemmer melder sig ud -  vi får ikke nok nye meldt ind. Vi kan ikke gøre nok for 
de nye medlemmer – de skal føle sig godt tilpas. Følg op med trivselsmøder f.eks. efter ½ år, 
2 år og 5 år. Mange melder sig ud, inden de har været med i 5 år. 
I år er antallet af medlemmer faldet med 89  - vi er pt. 1391 medlemmer fordelt på 55 
klubber. Gennemsnitsalderen er p.t. 67,4 år. 
Interessegrupper er vigtige – husk de erhvervsaktive kun kan deltage om aftenen! 
Orange dage i 2019: 25.11. Afskaf vold mod kvinder og 10.12. Menneskerettighedsdag i SI 
Vi stiller op for hinanden –flyers kan bestilles eller downloades . 
Samtaledag 9. marts. Ligestilling indenfor uddannelse og stop sult 
Gensyn med Mette Rex på kursus i Vissenbjerg den 12.10.1019  
Der afholdes Extension Inspirationsmøde i Odense v/Janne Lindhardt den 6.11.2019 kl. 18. 
Rugårdsvej 52, 5000 Odense C 

 
Kl. 11,30 Vejle klubben forslag til drøftelse. 
 Ændring af klublovens § 5, 2 b. 

Vejle foreslår at medlemmer, der ønsker at skifte klub af den ene eller anden årsag, skal 
godkendes i modtagende klub, som var de nye. Vil gerne undgå personsager, som tidligere. 
Der var diskussion, hvor det hovedsageligt skinnede igennem, at vi skal se fremad og kunne 
rumme hinanden. 
Forslaget ønskes drøftet på klubplan. 
Vejle forslog desuden, at vi skal have kandidatopstilling – forslag til – KPD og Extension - og 
at det skal gå på skift. Der blev foreslået en nærmere “stillingsbeskrivelse”, som synliggøres i 
klubberne.  
Vejle reklamerede endvidere for et møde på Haraldskær i Vejle den 7.10.2019, hvor 
overskuddet går til skolemad i Burkina Faso. 
Der blev nævnt tidligere ønske om ændret opdeling af klubberne i regionerne. Det er meget 
vanskeligt – Vejle ønskede ikke emnet taget op – løsningen er ikke fundet. 

 
Kl. 12,30  Malenes Frokostbrædt  og pause. 
 
 
 



Kl. 13,30 “Kvindekøn og kvindesyn i kulturel klemme” Special konsulent i Danner Kefa Abu Ras. 
 Kefa holdt igen et fængslende foredrag. Hun er født i Palæstina og flygtet med sin familie til  
 Jordan. Navnet Kefa bestyder stop, hvilket er meget betegnende for hendes personlighed. 
 Hun er født i en familie med 13 børn, hvor hun protesterede mod alt, der begrænsede. 
 Hendes mor drog et lettelsens suk, da hun giftede sig med Hamman og rejste til Danmark.     
 Her så hun hvilke muligheder hun fik – og ville have. Farvel tørklæde i 1998. Vidste ingenting  

om sin krop. Lovpriste Kvinde kend din krop, bogen. Den anbefaler hun alle arabiske kvinder. 
Kefa fortalte flere forfærdelige historier om den ikke eksisterende mødom og hun kørte 
derfor i 2017-2018 landet rundt og underviste i sexualitet. 
Hun beskrev sin egen spændende udvikling tilbage fra 1998. Ingen kontanthjælp, men 
rengøringsjob i 2 år, lærte dansk, tog en pædagoguddannelse, skrev en bacheloropgave om 
Etniske kvinder i Danmark. De bliver ofte først udsat for vold, når de kommer til Danmark og 
manden pludselig får en anden rolle end i hjemlandet.  
Har nu mange jobs og opgaver. Listen er lang og ikke alle nævnes her. Arbejder for Odense 
Kommune i Vollsmose, Integrationskonsulent,  Forbrugerrådgiver, der bl.a. arbejder med 
kvinders økonomi, hvis de bliver skilt, fortæller om rettigheder. Har startet foreningerne 
Bydelsmødre og Bydelssøstre i Vollsmose, der kan tage en diplomuddannelse. Prøver at 
hindre negativ social kontrol. Indsatsen skal komme nedefra, som hun siger. 
Flere nomineringer og priser for sin indsats for de etniske kvinder. 
Arbejder som specialkonsulent for Danner Stiftelsen – udsendt til bl.a. Palæstina, hvor der 
mangler krisecentre.  
Hun nævnte slutteligt, at hendes drøm er at tage ophold i en landsby i Palæstina eller Jordan, 
iklæde sig deres tøj og starte sit arbejde blandt kvinderne – vise dem vejen til et liv, hvor de 
selv kan bestemme. Starte nedefra. Tale med dem og ikke til dem. 
 Kefa understregede, at hun beundrer Soroptismisters arbejde for at bedre kvinder og pigers 
vilkår. 
Donation til Danner-Stiftelsen kr. 10.000. 
Lisbeth Jessen, direktør i Danner i 3 år deltog i Regionalmødet sammen med Kefa Abu Ras 
og fik overrakt donataionen. Pengene bruges til forskellige ting. Det kan være lige fra 
praktiske ting til hjælp til et nyoprettet sted (ingen kender adressen), hvor kvinder, der vil 
være helt anonyme, kan blive henvist til, hvis de er udsat for negativ social kontrol. De er i 
arbejde, men f.eks. I voldelige forhold. 

 
15,00 Tiltrængt kaffepause med dejlig kage til. 
 
15,15 Indlæg fra klubberne – kort fortalt. 
  
 Assens:  
 4 nye medlemmer. 45 års jubilæum. 
 Samlet ind til Walk The World, Hjerteforeningen og Reden. Banko spil og afholdt  
 Samtalesalon på biblioteket med stor succes. 
 Fredericia: 
 25 medlemmer, mange 65+, de er heldigvis meget aktive! Svært ved at tiltrække nye.Har  
 holdt åbent hus, der kom 1 – naboen! Heldigvis godt ry og god velvilje i byen. 
 Tjent penge ved blomstersalg og har afholdt Halloween. 75 års jubilæum sidste år, hvor der  
 blev uddelt donationer for kr. 100.000. 
  
 
 
 



Horsens: 
 35 medlemmer. 2 mere på vej. 2 grupper tilrettelægger 2 møder efter givne strategimål. 
 Har afholdt møde for 22 inviterede, potentielle nye medlemmer. Desværre ikke det store  
 resultat – 1 overvejer. Forbereder 75 års jubilæum i 2022. De fleste indsamlede penge går til 
 jubilæumskontoen. Bortset fra penge fra modeshow med kr. 33.000 til Mødrehjælpen. 
 Kerteminde: 
 Har arbejdet med verdensmålene - flere medlemmer har deltaget i møde i FN byen omkring  
 Moving the World. Har i årets  løb haft mange spændende møder, f.eks. besøg af Danmarks 
 bedste banjospiller Sine Bach Rüttel med foredrag om ligestilling og holdninger til, at hun er  

en atypisk kvinde, der elsker sex og kød!!  
Har i årets løb doneret i alt kr. 55.300 til forskellige formål. 
Nyborg: 
36 medlemmer og 1 mere på vej. 
Mange spændende tiltag med donationer: f.eks.Halloween på Volden, lotteri, loppemarked  
julemarked, Aids dag med fint salg. 
Klubinformationsmøde omkring SI’s historie og opbygning. Stor succes, især gavnligt for nye  
medlemmer. 
Odense: 
34 medlemmer, heraf 3 nye. 8 nye medlemmer på 3 år. 
Rigtig mange aktiviteter og donationer. Tombola, Forårsmesse, genbrugsreol med kræmmer- 
ting. PR bod: Odense har købt stort parti balloner, hvis nogle vil købe. 
Har hus med 6 lejemål og vores arkiv i kælderen. Non-profit – renoverer for evt.  
overskud. 
Vejle: 
5 nye medlemmer. Har et godt samarbejde – vi er ikke alene. Hvis noget ikke lykkes, er det  
op på hesten igen. 
I vores arbejde gælder: Vi skal hjælpe de stærke, som får de svage med. 
Har set mange uddannelsessteder, holdt Brunch Cafe med besøg fra Fredericia Teater mm. 
Har haft møde med venskabsklub og udvekslet erfaringer. Else Lücking var inviteret. 
Reklamerede for møde på Haraldskær.  
Bogense-Nordfyn: 
37 medlemmer med en gennemsnitsalder på 69 år. Heraf 2 nye, og den ene fylder 50 om  
14 dage! Det andet er ældre, men utrolig aktiv. 
Siden sidst holdt Julemarked og Rosenfestival med tombola. Doneret til Julemærkehjem, 
Mødrehjælpen og Reden, i alt kr. 40.000. 
Vores projekt Eventyrlig Kunst gav i 2019 et overskud på kr. 70.000, der går til Skolemad i 
Adidas Abbaba og Foreningen SPOR. 

 
Kl. 15,50 Afslutning og sang: Soroptimist Symphony.  
 Overdragelse af Regionalmødet 2021 til SI Vejle. 
 
Kl. 16,00 Tak for i dag – Kom godt hjem. 

 
 
 

 
 
Referent: Karen Sørine Rasmussen, sekretær i Bogense-Nordfyn 
2.10.2019 


