
  

 

 

 

                                                                                                                           Brev no. 1 

                                                                                                                           Januar 2021 

 

Kære alle Klubpræsidenter og Klub Program Direktører 

 

                                         Emne: Moving the World to end Hunger 2021 

 

Moving the World (MtW) to end Hunger 2021 

Moving the World er et Stop Sult projekt, som soroptimisterne afvikler i samarbejde med 
FN - Verdens Fødevare Program (WFP) og FN Forbundets STOP SULT FOND. 
 
Tidspunkt 
Klubbernes aktiviteter og donationer kan foregå hele året. Det er helt op til hver enkelt klub 
hvornår og hvordan, man ønsker at deltage, blot skal donationen være indsat på Stop Sult 
Fondens konto inden udgangen af oktober måned 2021 for at komme med i årets 
opgørelse. 
 

Modtager land 

Vi har sammen med WFP besluttet, at vi i 2021 fortsat støtter skolemadsprogrammet i 
Burkina Faso. Der er fortsat stort behov for vores hjælp til skolemad i Burkina Faso, både 
fordi Sahel regionen fortsat er ramt af tørke og også er den region, der er hårdest ramt af 
forværringer i sikkerhedssituationen i landet. Derudover er Burkina Faso også hårdt 
udfordret af Corona virussen. Det er derfor endnu mere vigtigt for regeringen, i samarbejde 
med WFP og soroptimisterne lokalt, at koordinere og intensivere indsatsen omkring 
skolemad for fortsat at sikre at børn kommer i skole.  

 

Moving the World to End Hunger resultat 2020 

I 2020 har der i alt deltaget 27 SI klubber. 19 klubber var tilmeldt Moving the World 2020, 
og derudover blev yderligere 8 klubber tilmeldt, hvoraf 6 deltog i ”MtW på Hjul” og 2 deltog 
i region 1 via Regionalmødet i SI Skive. Der har i alt deltaget 671 voksne og 22 børn. Der 
blev i alt indsamlet 175.394 kr. mod 191.681 kr. i 2019 og 180.965 kr. i 2018.  
Soroptimisternes indsats i 2020 betyder, at vi kan sikre, at 570 skolebørn i Burkina Faso 
får et nærende måltid mad hver dag i et helt skoleår.  

2020 blev på alle måder et anderledes år, også for soroptimisternes muligheder for at 
indsamle penge. Mange planlagte arrangementer måtte aflyses, således alle halloween og 
loppemarkeder og kulturarrangementer. Mange klubber valgte alligevel at deltage med en 
donation og nye tiltag og ideer opstod. Et imponerende resultat blev det på trods af 
Coronakrisen. 

SI Herning kunne f.eks. ikke gennemføre den planlagte gåtur omkring Sunds sø, i stedet 
gik soroptimisterne sammen hver for sig i løbet af en uge for at tælle kilometer. 830 km 
blev det samlet til og her var det så lykkedes at få sponsorer til at bidrage til hver gået 
kilometer. Knap 11.000 kr. blev det til. 

SI Skive afviklede Regionalmødet i Region 1 til fordel for Moving the World. 25.000 kr blev 
det til med Skives eget bidrag suppleret med salget fra en handelsbod, som alle 
Regionens klubber havde bidraget til. 



SI Vejle fik ideen at cykle Danmark rundt og med støtte og bidrag fra 17 SI klubber,           
4 Sinatur hoteller og mange privat personer blev bidraget fra turen 87.315 kr. 

Vi ved, at vores hjælp til skolebørn i Sahelområdet gør en forskel. Vi har et tæt samarbejde 
med vores to partnere, nemlig WFP`s landekontor i Burkina Faso og Soroptimisterne i 
Burkina Faso, hvorfra vi jævnlig får rapporter. Så dejligt med det fine årsresultat endnu 
engang på trods af Corona pandemien. 
 

Til jeres orientering har vi, ligesom tidligere år, indsendt en samlet PFR for Moving the 
World to End Hunger projektet 2020. Rapporten beskriver det samlede resultat og 
aktiviteter udført af alle 27 deltagende klubber. I kan finde rapporten PFR SIE-18550 i PFR 
databasen på SIE hjemmesiden.  
 
Inspirationsdag i FN byen den 20. marts 2020 
For at give soroptimisterne et bedre indblik i FN`s fødevareprogram og forståelse for 
vigtigheden af at støtte op omkring skolemadsprogrammerne, havde vi i samarbejde med 
WFP den 20. marts 2020 endnu engang inviteret FU og alle interesserede medlemmer i 
klubberne til en Inspirationsdag i FN Byen i København. Desværre kom de gældende  
Corona restriktioner  også her og forhindrede os i at gennemføre. Vi planlagde i stedet et 
nyt møde den 19. marts 2021. Grundet de nuværende udsigter ifm. Corona situationen 
finder vi det mest hensigtsmæssig igen at udsætte. Vi håber meget, at det kan lykkes at 
gennemføre mødet til efteråret 2021. 
 
Forud for Inspirationsdagen den 20. marts 2020 havde vi modtaget en fin takkehilsen fra 
soroptimisterne i Princesse Yennega klubben i Burkina Faso. Da Inspirationsmødet i 2020 
blev aflyst og den næste mødedato den 19. marts 2021 nu er udsat, har vi valgt i stedet at 
vedhæfte hilsenen fra Burkina Faso til dette Brev nr. 1 
 
Vi arbejder i øjeblikket på at få lavet små vejledende og oplysende videoer, som vil blive 
lagt ind på SI Hjemmesiden og under MtW  ”projekter sammen med andre organisationer”. 
 
En ny dato for Inspirationsmøde i FN Byen er planlagt til fredag den 5. november 2021 
 
Vi forestiller os, at klubberne vil betale rejseudgifterne, mens deltagerne selv betaler 
fortæring, hvilket vi, baseret på tidligere år, forventer beløber sig til 200 kr. for frokost buffet 
/ vand -  kage / kaffe i FN Byen. Detaljer og invitation om Inspirationsdagen følger. 
 
NB! Alle henvendelser vedr. MtW på hjul sendes til: mtwpaahjul@soroptimistvejle.dk 
 
Deltagelse i Moving the World to End Hunger 2021 
Tilmelding til Moving the World 2021 skal ske inden den 6. marts. Efterfølgende vil der til 
de deltagende klubber blive udsendt både Fakta ark 2021 og Medieguide 2021. 
 

Deadlines: 

Senest d. 6. marts 2021 tilmelding til Moving the World 2021  

• Navn og e-mail på klubkontaktperson.  

 

Senest d. 30. april 2021  

• Kort beskrivelse (max. 5 linjer) af den valgte aktivitet 

• Dato for aktiviteten 

Begge ovennævnte tilmeldinger skal ske til Else og Thea 



 

Senest d. 31. oktober 2021 mailer kontaktpersonen resultatet til Else og Thea 

• Antal voksne og børn som deltog i aktiviteten  

• Antal kr. indsamlet og indsat på Stop Sult Fondens konto. 

       Stop Sult Fondens konto nummer Arbejdernes Landsbank  5301 – 0271059 

       Som det fremgår af vores blå medlemsbog, så er udvalget for projekt Moving the World to 
End Hunger ved at skifte medlemmer. 

      Vi, Else og Thea, har ønsket at blive afløst, efter at vi har stået i spidsen af først Walk the 
World siden starten i 2008 og nu Moving the World. Vi har derfor foreslået, at vi løbende 
overleverer til Annette Huss, SI Vejle og Henriette Beck Møller, SI Herning. Den endelige 
overlevering vil være med virkning fra Inspirationsmødet den 5. november 2021. 

Vi håber, at I baseret på ovenstående oplysninger kan ”drøfte i klubberne”, om I ønsker at 
deltage i WFP eventen ”Moving the World to End Hunger 2021. 
 

V i glæder os til at høre fra jer 1. gang senest den 6. marts 2021 
 

Bedste soroptimist hilsener 

Annette Huss(huss.annette@gmail.com) Henriette Beck Møller(hbeckmoeller@gmail.com 
Else Larsen (else@soroptimistvejle.dk) og Thea Dalsgaard (thea8900@gmail.com) 

 
 

 

 

mailto:huss.annette@gmail.com
mailto:hbeckmoeller@gmail.com
mailto:else@soroptimistvejle.dk
mailto:thea8900@gmail.com

