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EXTENSIONNYT NR. 4, 2018-2019 
Nyhedsbrevet sendes til extensionformænd og præsidenter, som har ansvaret for at orientere 
udvalg og medlemmer i klubberne. 
 

Orange dage 2019 

Nogle klubber var meget kreative omkring orange dage i 2018. Vi opfordrer derfor alle RPD’er og 
Extensionudvalg til at samarbejde og evt. koordinere mht. arrangementer i regionerne. 

Der er vedhæftet flyer om orange dage. Den er trykt og kan bestilles i unionsbutikken. Den 
kommer også på hjemmesiden, så man selv kan downloade. 

16 orange dage, hvor vi siger nej til vold mod kvinder afholdes fra den 25. november til den 10. 
december. Det er en verdensomspændende kampagne og soroptimistklubber i hele verden 
deltager med forskellige events. Kampagnen begynder netop den 25. november og det er 
International Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder. Kampagnen slutter den 10. december som 
er menneskerettighedsdag, men også international soroptimistdag.  

 I kan læse mere her, og der kommer også noget på Danmarks Unionens hjemmeside. 
http://www.soroptimisteurope.org/what-we-do/say-no-to-violence-against-women/  

En event i den periode har til formål at sætte fokus på: hvor mange kvinder der udsættes for vold 
og, at vi må gøre noget for at stoppe det. At Soroptimist International arbejder for kvinder og 
pigers rettigheder i hele verden og altså er ”A global voice for Women”. En event kan være mange 
ting –  

 Vi kan pynte træer på centrale steder i byerne i orange.   
 Vi kan sælge orange blomster, tørklæder eller andet.  
 Vi kan male nogle kvindesko orange og sætte dem som blikfang, der hvor vi har en event. 

Extensionkursus 2019 

Extensionkursus 2018 var en stor succes, og der afholdes et tilsvarende kursus den 12. oktober 
2019, hvor også Mette Rix (som var på L&R) vil undervise. 
 

Samtalecafé 2020 

Som omtalt i sidste nyhedsbrev er samtalecafé 2020 aftalt til den 9. marts (evt. den 8. marts) med 
temaet:                 Ligestilling inden for uddannelser - herunder stop sult. 

I den forbindelse minder vi om, at det er en god ide at booke plads på biblioteket allerede nu, hvis 
det er det bedste mødested.. 
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Materiale hertil er vedhæftet her, dvs. program og samtalemenu. Vejledningen er blot ment som 
en ekstra hjælp til indledning, hvis man ønsker dette. 
 

Status på unionens klubber 

Der er i sommer udsendt en spørgeskemaundersøgelse til udmeldte medlemmer fra marts til juni. 
Undersøgelsen er sendt til 65 personer, hvoraf 35 har svaret. Det er en meget fin svarprocent på en sådan 
undersøgelse, og mange har gjort sig stor ulejlighed ved at svare uddybende. 
En del kritiserede den meget tunge og gammeldags organisationsstruktur – og mange efterlyste en bedre 
aldersfordeling. Nogle gav udtryk for kedelige møder og/eller problemer i samarbejdet omkring projekter i 
klubben. 

Vi mener,  

 at planlægning/årshjul skal passe ind under FN’s verdensmål, så møderne bliver relevante.   
 at det er vigtigt, at der er projekter/aktiviteter i klubben, som medlemmerne kan se et formål med. 

I sidste uge har vi så udsendt et spørgeskema til alle jer aktive medlemmer – en trivselsundersøgelse. Vi 
håber, I alle vil tage jer tid til at svare på det. 

 

Materialer fra klubber til hjemmesiden 

Der er indkommet en del materiale fra klubber, som jeg havde lovet ville komme op på 
hjemmesiden inden klubårets start. Desværre har vi været ramt af problemer med hjemmesiden 
og adgang dertil. Så, jeg kan blot love, at vi vil få det op, så snart det er muligt. 

VIGTIGT: nogle klubber har fundet det svært at samle tidligere materialer op (invitationer, foldere, 
opslag, annoncer m.m.) Det er forståeligt, men I kan hjælpe fremover, ved at indsende 
kommende materialer i kopi til mig. 

NB – alt det vedhæftede materiale er pakket i en zip-fil. Du kan hente et gratis program ”7-Zip” her til at 
pakke filerne ud, hvis du ikke har et program til det selv. Klik bare på den grønne Download Now – Gem og 
Kør. 

Mange venlige hilsner 
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