
 
 

EXTENTION NYT NR: 1  2018-2019 

Så er den nye extention komite i fuld gang med arbejdet. Som noget nyt, udsendes dette nyhedsbrev til 

klubbens extention formænd, når der er nyt at skrive om. Du vil herefter have ansvar for, at videre sende til 

udvalgets medlemmer og din præsident.  Vi glæder os til et lidt tættere samarbejde. 

Du kan møde den nye komite her  du skal bruge medlems log ind.  

Din regions extention formand, vil afholde et årligt inspirations møde. Som noget nyt, er der fra november i 

år, kursus for extention medlemmer, lig med de kurser der gennem længere tid, har været afholdt for 

KPD/KAPD.   

Den nye komite vil gerne bidrage med, nye muligheder og ideer til at kunne hjælpe hinanden og til at give 

ideer til hverve aktiviteter. 

SI Varde er pilot klub, som afprøver mulighederne for, at starte en Young Soroptimist Klub. Der bruges ideer 

fra oplægget på L&R 2018. Mere om det når vi er klar med en evaluering.  

På Danmarksunionens hjemmeside arbejder vi på, at få lavet en meget bedre extention del, hvor du vil kunne 

finde ex. Artikler og andet materiale til fælles aktiviteter, ideer fra andre klubber og meget mere.  

Den 12. november kl. 19.30- 20 har du mulighed for at deltage i gruppesamtale med din extention komite 

formand og andre extention medarbejdere, hvis du har noget du gerne vil drøfte ifht. extention arbejdet i din 

klub. Send en sms forinden på tlf nr 21675406 med dit navn og tlf nr. så bliver du ringet op på messenger.  

Invitation til alle klubber i Danmarksunionen – fælles hvervemøde d. 7. marts 2019 

Extentionkomiteen vil gerne invitere alle klubber til at lave et hvervemøde i form af en  

Samtale salon / cafe. 

Tema på mødet er det 5. verdensmål Ligestilling mellem kønnene, herunder emnet stop vold mod kvinder.   

Kvindernes internationale kampdag den 8. marts falder på en fredag, hvorfor arrangementet er lagt den 7. marts. 

Tidspunkt på dagen bestemmer klubberne selv.  

Forslag til hvor man kan afholde samtale salonen/caféen kunne være på byens bibliotek, som også kan være 

samarbejdspartner. Biblioteket vil helt sikkert gerne være med til at reklamere for programmet. 

Der bliver lavet en artikel, der nemt kan tilrettes din klub og sendes til byens avis.  

Der bliver lavet en plakat, der nemt kan tilrettes din klub  

Alt dette skulle gerne give fælles fodslag for medieomtale og mulighed for ikke kun at hverve nye medlemmer, men 

også at gøre opmærksom på vores fantastiske organisation.  

Servering:  hold det enkelt med en kop kaffe/the og et stk. hjemmebagt kage - eller et glas vin og lidt chips.  

 

https://www.soroptimist-danmark.dk/extension-udvalget-sidanmark


 
En mulighed for at blive kendt på en anden måde  ( til fri afbenyttelse i klubberne ) 

Grethe Lambrecht SI Næstved, har været i Kenya på et børnehjem, der ledes af Jane, i forbindelse med projekt 

jiggers.  

Jane er 70 år. Der er 5 ansatte inkl. hendes datter og kusine. Og hun kan have 4 frivillige af gangen. De bor 

hjemme hos Jane. 

Jane har et børnehjem med 40 børn, 20 er piger og 20 er drenge. 30 af de 40 børn har HIV. Flere af børnene 

har været seksuelt misbrugt.   

Jane vil meget gerne have frivillige til at give børnene masser af kærlighed og gode oplevelser. 

Hvis din klub har lyst til at sponsorere en frivillig, så kan I få flere af verdensmålene i spil ex. 

Mål nr 4 kvalitetsuddannelse for en ung kvinde, der har brug for erfaring i udlandet for at kunne søge ind på 

sin uddannelse i Danmark. Det er lidt forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor lang tid de skal ud for at 

opfylde kravet.  

Mål nr 5 ligestilling mellem kønnene. Give en ung kvinde muligheden for at komme ud i verden som frivillig. 

Mål nr. 3 sundhed og trivsel for børnene på børnehjemmet. 

Ja, der er helt sikkert flere mål, der kunne komme ind over en sådan mulighed.  

Hvad koster det at sende en pige derned? - 1000 kr. om måneden for kost og logi.  

En tur/retur flybillet ca. 4000 kr. + 400 kr. for at blive hentet i lufthavnen - og visum 50 dollars.   Evt. 1000 kr. i 

lommepenge, som rækker langt. Derudover er der vaccination. 

Støtte til en frivillig kunne give klubben omtale både i byen, blandt de unge og de unges mødre. Så her kunne 

der måske være en mulighed for at hverve nye medlemmer.  

Hvor finder vi en sådan ung kvinde?  Ex. ved at annoncere i byens avis. Tage kontakt til studie-vejlederne på 

gymnasierne.  

Klubben kan som sponsor forlange, at den unge kvinde sender nyhedsbreve hjem til klubben, som kan invitere 

gæster med til mødet, hvor hun fortæller om sin oplevelse som frivillig. Her kan pressen også inviteres.  

Har din klub lyst til at vide mere, så kontakt Grethe Lambrecht SI Næstved  

tlf: 30131118 grethe@lambrecht.dk for at få en direkte kontakt. 

Venlig Hilsen  

Lotte Christensen 

SI Randers  

Extention komite formand 
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